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1 Bureauonderzoek
1.1 Beschrijvend gedeelte
1.1.1 Administratieve gegevens
Naam site

Kortemark - Hazewindstraat

Ligging

Hazewindstraat 10, gemeente Kortemark, provincie WestVlaanderen

Kadaster

Gemeente Kortemark, Afdeling 2, Sectie E, Percelen 175A en 121a

Coördinaten

Noordwest:

x: 54551.90

y: 188498.97

Noordoost:

x: 54764.44

y: 188498.97

Zuidwest:

x: 54357.75

y: 188353.36

Zuidoost:

x: 54820.03

y: 188106.36

2019-0014

Projectcode

2018J170

Erkend archeoloog

Kirsten Van Campenhout (Erkenningsnummer: 2015/00060)

Betrokken actoren

Liesbeth Massagé (archeoloog)
Ann-Sophie De Witte (archeoloog)
Piotr Pawelczak (aardkundige)

Betrokken derden

Dr. Birger Stichelbaut (UGent Vakgroep Archeologie)
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Bureau-onderzoek

Projectcode BAAC Vlaanderen
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Figuur 1: Plangebied op topografische kaart1
1
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Figuur 2: Plangebied op kadasterkaart (GRB)2
2
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1.1.2 Juridisch kader en onderzoekstraject
In het kader van het Onroerenderfgoeddecreet (decreet van de Vlaamse Regering 12 juli 2013) en het
Onroerenderfgoedbesluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014, is de eigenaar en gebruiker van
gronden waarop zich archeologische waarden bevinden, verplicht deze waarden te behoeden en
beschermen voor beschadiging en vernieling. Dit kan door behoud in situ, als de waarden ingepast
kunnen worden in de plannen, of ex situ, wanneer de waarden onomkeerbaar vernietigd worden. Het
doel van de archeologienota is dat er mogelijkheden gezocht worden om in situ behoud te
bewerkstelligen of, indien dit niet kan, het formuleren van maatregelen voor vervolgonderzoek waarbij
het erfgoed ex situ wordt behouden.
Om vast te stellen of bij werkzaamheden archeologische waarden zullen worden vernietigd, is een
archeologisch onderzoek nodig. In eerste instantie wordt een bureauonderzoek uitgevoerd. Op basis
van bekende gegevens van bodemkaarten, uit cartografische en andere historische bronnen en
eventueel voorgaand onderzoek in de directe omgeving van het plangebied wordt een inschatting
gemaakt van het archeologisch potentieel van het plangebied. Indien uit deze desktopanalyse blijkt
dat er een kans is op het aantreffen van archeologische waarden binnen het plangebied, kan het
aangewezen zijn de gaafheid van het bodemprofiel en de aanwezigheid van archeologische indicatoren
te onderzoeken middels een landschappelijk bodemonderzoek, een veldkartering en/of een geofysisch
onderzoek. Deze onderzoeken maken alle deel uit van het vooronderzoek zonder ingreep in de
bodem. Indien op basis van de resultaten van alle nodige facetten van het vooronderzoek zonder
ingreep in de bodem niet voldoende informatie verzameld kan worden om een onderbouwde
uitspraak te doen aangaande de beslissing tot behoud in situ, vrijgave of opgraving van het terrein,
moet in een volgende fase een vooronderzoek met ingreep in de bodem worden uitgevoerd.
Het doel van het eventueel vooronderzoek met ingreep in de bodem is een archeologische evaluatie
van het terrein. Dit houdt in dat het archeologisch erfgoed opgespoord, geregistreerd, gedetermineerd
en gewaardeerd wordt en dat de potentiële impact van de geplande werken op de archeologische
resten wordt bepaald. De hiervoor aangewezen methoden zijn archeologische boringen, proefputten
en/of proefsleuven. Onderdeel van de evaluatie is dat er mogelijkheden gezocht worden om een
eventuele site in situ te behouden of, indien dit niet kan, het opstellen van een programma van
maatregelen voor vervolgonderzoek (ruimtelijke afbakening, diepteligging, strategie, doorlooptijd, te
voorziene
natuurwetenschappelijke
onderzoeken
en
conservatietechnieken,
voorstel
onderzoeksvragen) in de vorm van een opgraving.
Het vooronderzoek is uitgevoerd conform de Code van Goede Praktijk 3.0.

Naar aanleiding van een aanvraag bij een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen
heeft BAAC Vlaanderen bvba een archeologienota opgemaakt. Op het terrein zal door de
initiatiefnemer een nieuwbouw gerealiseerd worden. De geplande werken impliceren aanzienlijke
bodemingrepen (waaronder de aanleg van een nieuwe serre en loods naast de bestaande serre en de
aanleg van een hemelwaterput) die qua omvang een directe bedreiging betekenen voor potentieel
aanwezig archeologisch erfgoed. Eens het archeologisch bodemarchief aangetast of vernield wordt,
betekent dit een onomkeerbaar informatieverlies.
De totale oppervlakte van het plangebied Kortemark, Hazewindstraat bedraagt ca. 107.000 m². Het
valt buiten een beschermde archeologische site, ligt niet in een archeologisch vastgestelde zone en
komt niet voor op de kaart met gebieden waarin geen archeologische waarden (meer) te verwachten
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1.1.3 Aanleiding
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zijn (GGA, gebieden geen archeologie).3 Daarnaast werden voor het plangebied en de directe omgeving
geen waarden voor ‘beschermd
Aangezien het plangebied in een agrarisch gebied ligt dat niet kadert in verbeterd bodembeheer en de
een totale oppervlakte van de bodemingreep 5.000 m² of meer bedraagt, namelijk ca. 35.250 m², is
volgens het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 een archeologienota vereist. Deze
bekrachtigde archeologienota wordt bij de stedenbouwkundige aanvraag gevoegd.

1.1.4 Huidige situatie
Het plangebied grenst ten zuiden aan de Hazewindstraat en ten zuidoosten aan de Groenestraat. Ten
Westen wordt het plangebied begrensd door een vertakking van de Zarrebeek.

Figuur 3: Plangebied op de orthofoto4

3
4
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Op Figuur 3 is zichtbaar dat de zuidoostelijke helft van het plangebied is ingenomen door een grote
serre met een geasfalteerde toegangsweg die aansluit op de Groenestraat. Achter deze serre bevindt
zich een hemelwaterput. De rest van het gebied omvat landbouwareaal met ten westen van het gebied
nog een poel/vijver (Figuur 4). Op de topografische kaart staan nog serres weergegeven langs de
westelijke grens van het onderzoeksterrein. Deze zijn echter afgebroken in 2015. Vandaar dat deze
niet meer weergegeven worden op de kadasterkaart en de meest recente luchtfoto. Op basis van de
aangevraagde KLIP-melding kan geconcludeerd worden dat er geen ondergrondse kabels, leidingen of
andere nutsvoorzieningen aanwezig zijn ter hoogte van het plangebied.

5

Figuur 4: Plangebied op GRB-kaart5 met plot bestaande toestand6

5
6

AGIV 2018c
Op basis van landmetersplan aangebracht door initiatiefnemer (Plot door BAAC).
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1.1.5 Geplande werken en bodemingrepen
De opdrachtgever plant op het terrein de aanbouw van een nieuwe serre, loods, buffervat en een
hemelwaterput. Het terrein van het plangebied zal deels opgehoogd worden (zie bijlage 1) om een
meer geëgaliseerd terreinprofiel te bekomen. Deze werken impliceren dat eventueel in het plangebied
aanwezige archeologische waarden onherroepelijk vernietigd worden. De aard en omvang van de
ingrepen worden hieronder beschreven.
-

De aan te leggen hemelwaterput is trapeziumvormig met een oppervlakte van 4.962 m² en
een geschatte inhoud van 14.011,32 m³ (14.011.320 liter). Voor het aanleggen van de
hemelwaterput wordt een uitgraving van 50 tot 60 cm voorzien. Verder wordt een
noodoverloop en een overloop naar een afwateringsgracht aangelegd.

-

Het buffervat voor warmteopslag bevindt zich in de noordoostelijke hoek van het plangebied
op 5 m van de reeds bestaande serre. Het buffervat bevindt zich bovengronds en zal een
diameter van 15 m hebben en een hoogte van 10 m. Voor het buffervat wordt er enkel
uitgegaan van de afhaling van de teelaarde.

-

Er worden ook een nieuwe serre met bijhorende loods gebouwd. Ter hoogte van deze serre
en loods zal het terrein opgehoogd worden. Hiervoor wordt de teelaarde eerst afgegraven tot
10 cm -mv. Erna wordt het terrein opgehoogd met een maximale ophoging van 1,88 m ter
hoogte van de loods (huidige maaiveldhoogte = +13,60 m TAW, nieuwe hoogte = + 15,48 m
TAW). Het terrein stijgt in oostelijke richting, waardoor de ophoging hier steeds geringer wordt
tot deze eveneens 15,48 m TAW bedraagt.

-

De aanbouw van de nieuwe serre grenst aan de bestaande serre. Deze nieuwe serre heeft een
oppervlakte van 27.685,78 m² en zal gefundeerd worden door middel van betonnen pulspalen
met elk een doorsnede van 40 cm en een diepte van 70-80 cm (inclusief afhaling teelaarde).
Deze funderingen worden in een grid van 800 x 400 cm gezet over de gehele oppervlakte.

-

Voor de aanpalende loods worden dezelfde funderingen gebruikt als van de serre. De loods
heeft een oppervlakte van 1.309,8 m².

-

In de westelijke hoek van het plangebied, grenzend aan de nieuwe loods, wordt een
betonverharding aangelegd met een oppervlakte van 1.353 m². Hiervoor wordt gerekend op
een dikte van ca. 30 cm. Ten noorden van deze verharding wordt een infiltratiezone
uitgegraven van 125 m² (5 x 25 m). De infiltratiezone heeft een capaciteit van 37.500 liter en
de diepte bedraagt gemiddeld 30 cm.

-

Tot slot zal de bestaande vijver langs de westelijke grens van het plangebied gedempt worden
met aarde.

Omwille van economische redenen, betreft het hier een archeologienota met uitgesteld
vooronderzoek. Dit houdt in dat de ingreep in de bodem zoals gesteld in het programma van
maatregelen op een later tijdstip, uitgevoerd dient te worden.
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1.1.6 Randvoorwaarden

7

Figuur 5: Plangebied met weergave van toekomstige inplanting7 op GRB-kaart8

7
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Plan aangebracht door initiatiefnemer.
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Figuur 6: Plangebied met weergave van toekomstige inplanting9 op orthofoto10

9

Plan aangebracht door initiatiefnemer (plot door BAAC).
AGIV 2018d
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Figuur 7: Snedes
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Figuur 8: Doorsnede van de toekomstige inplanting11

11

Plan aangebracht door initiatiefnemer (Zie bijlage voor hogere resolutie).
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Figuur 9: Detail doorsnede ter hoogte van de nieuwe loods. Hier zal de ophoging maximaal zijn. De
ophoging neemt af naar het oosten toe.
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Figuur 10: Detail doorsnede nieuwe betonnen verharding ten westen van de nieuwe loods.
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1.2 Werkwijze en strategie
Een bureauonderzoek kadert binnen een archeologisch vooronderzoek zonder ingreep in de bodem.
Het archeologisch vooronderzoek zonder ingreep in de bodem bereikt het doel van archeologisch
vooronderzoek, het vaststellen van de aan- of afwezigheid van een archeologische vindplaats, zonder
de mogelijk aanwezige archeologische resten wezenlijk aan te tasten. Het bureauonderzoek bereikt
het doel van archeologisch vooronderzoek zonder ingreep in de bodem door de studie van gekende of
ontsloten informatiebronnen.

1.2.1 Onderzoeksvragen
Volgende onderzoeksvragen zullen in dit bureauonderzoek behandeld worden:
-

Wat zijn de gekende archeologische en historische gegevens en welke aanwijzingen bevatten
de bestaande bronnen over het archeologische potentieel van het terrein?

-

Wat is de impact van de geplande werken?

-

Is er via archeologisch onderzoek of waarnemingen op aanpalende of nabijgelegen percelen
reeds info beschikbaar over de dikte en de opbouw van het aanwezige bodemarchief?

-

Zijn er archeologische waarden aanwezig binnen het onderzoeksterrein?

Indien er archeologische waarden aanwezig zijn binnen het onderzoeksterrein:
-

Wat is de aard van deze waarden?

-

Wat is de bewaringstoestand van deze waarden?

-

Betreft het behoudenswaardige archeologische waarden?

-

Wat is de relatie tussen deze waarden en het landschap?

-

Wat is de impact van de geplande bodemingrepen op deze waarden?

1.2.2 Heuristiek
Het doel van het bureauonderzoek is de formulering van een archeologische verwachting van de
onderzoekslocatie. Deze verwachting wordt opgesteld op basis van gekende landschappelijke,
geologische, archeologische, historische en geografische bronnen.

Administratieve en geografische kaarten:
-

GRB/kadasterkaart

-

Topografische kaart

-

Orthofoto

-

Tertiairgeologische kaart

BAAC Vlaanderen Rapport 989

Een eerste stap bij het formuleren van een archeologische verwachting voor de onderzoekslocatie is
deze te situeren binnen een breder landschappelijk kader. Hierbij wordt beroep gedaan op de gekende
geografische en geologische bronnen en kaarten.
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-

Quartairgeologische kaart

-

Bodemkaart

De basis van de desktopstudie bestaat verder uit een historische studie van de onderzoekslocatie en
zijn directe omgeving. Hierbij wordt de gekende archeologische en historische vakliteratuur over de
onmiddellijke omgeving van het plangebied geconsulteerd.
Een bijkomende belangrijke bron van informatie is het historisch kaartmateriaal. Op basis van deze
oude kaarten kan een beeld worden gegeven van de evolutie van de bebouwing in het plangebied door
de eeuwen heen, maar met dien verstande dat de draad slechts kan opgepikt worden vanaf het
moment dat de eerste kaarten voor het gebied verschenen. Bovendien is de afwezigheid van
bebouwing op deze kaarten geen garantie dat er niets geweest is. In de beginperiode van de
cartografie werden voornamelijk grotere nederzettingen en belangrijke bouwwerken zoals
stadsomwallingen, kerken, kloosters en kastelen weergegeven en was er geen of weinig aandacht voor
de burgerlijke architectuur. Het was vaak niet de bedoeling om de huizen in detail of juist weer te
geven. Pas vanaf de 19e eeuw verschijnen de eerste gedetailleerde kadasterkaarten.
Volgende historische kaarten werden opgezocht en geanalyseerd:
-

CAI-kaart

-

Ferrariskaart

-

Atlas der Buurtwegen

-

Poppkaart

-

Vandermaelenkaart

De CAI-kaart wordt weergegeven met het grootschalig referentiebestand als onderkaart. De
onmiddellijke omgeving rondom wordt op de Ferraris-, Atlas der Buurtwegen, Popp- en
Vandermaelenkaart besproken. De beschrijving gebeurde onder meer op basis van de legende uit
België in kaart.12 Indien er een bijzondere locatie op te merken is, wordt deze, indien mogelijk,
vernoemd bij naam en uitgebreider beschreven. De historische en archeologische kaarten worden
gebruikt om een historisch-archeologische interpretatie van de locatie te bekomen.

12
13

BEYAERT et al. 2006
De desktopstudie a.d.h.v. historische luchtfoto’s en loopgravenkaarten wordt toegevoegd als bijlage.
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Voor dit onderzoek werd extern specialist dr. Birger Stichelbaut (Centrum voor Historische en
Archeologische Luchtfotografie, UGent Vakgroep Archeologie) gecontacteerd. Er werd
wetenschappelijk advies ingewonnen met betrekking tot de lokalisatie van mogelijk aanwezig resten
uit de Eerste Wereldoorlog en Tweede Wereldoorlog binnen het plangebied.13
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1.3 Assessmentrapport
In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de beschikbare kennis inzake bodemkunde,
geomorfologie, historie, cartografie en archeologie met betrekking tot het plangebied en omgeving.
Deze informatie vormt de basis voor de archeologische verwachting van het onderzoeksgebied.

1.3.1 Landschappelijk kader
Hieronder volgt een overzicht van het grondgebruik en de aardkundige, hydrografische en fysischgeografische gegevens van het plangebied.
Topografische situering
De exacte locatie van het plangebied is weergegeven op Figuur 1 en Figuur 2. Het plangebied
Kortemark-Hazewindstraat is gelegen in de gemeente Kortemark aan de Hazewindstraat in het zuiden
en aan de Groenestraat in het zuidoosten. Het plangebied situeert zich circa 3 km ten zuidwesten van
Kortemark, 2,5 km ten noorden van Staden en 1,7 km ten westen van Sint-Jozef. Aan de westelijke
zijde wordt het plangebied begrensd door een vertakking van de Zarrenbeek. Momenteel wordt het
plangebied ingenomen door een serre en agrarisch gebied. De omgeving van het projectgebied is
voornamelijk agrarisch met veel landbouwgebied en (landbouw)bedrijven.
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De omgeving rond het projectgebied bevindt zich volgens het Digitaal Hoogtemodel van Vlaanderen
(DHM) in een lagergelegen gebied, de vallei van de Zarrenbeek/Spanjaardbeek (aansluitend op de
vallei van de Handzamevaart), waarbij het plangebied ligt op een hoogte tussen 13,5 en 17 m + TAW.
Op de hoogteprofielen is zichtbaar dat het gebied sterk afhelt naar het noorden en het westen toe.

16

Figuur 11: Plangebied op het Digitaal Hoogtemodel van Vlaanderen (DHM)14

14
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Figuur 13: Hoogteverloop terrein16
15
16
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Figuur 12: Plangebied en hoogteprofielen op het DHM15
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Landschappelijke en hydrografische situering
Fysisch-geografisch behoort Kortemark zowel tot het zandige Westelijk Houtland (noordelijk deel) als
tot het meer zandlemige Plateau van Tielt, meer specifiek de uitlopers van de Rug van Hooglede
(zuidelijk deel). In het uiterste noorden van het grondgebied, binnen het Westelijk Houtland, situeert
zich ook nog de overgang naar het Plateau van Wijnendale, aansluitend bij het grondgebied Torhout.17
Het onderzoeksterrein zelf bevindt zich volgens de kaart met aanduiding van traditionele
landschappen in het Land van Roeselare-kortrijk, meer bepaald in de zandleem en leemstreek (Figuur
14). In landschappelijk en geomorfologisch opzicht situeert het plangebied zich in het interfluvium van
de kustvlakte en de Leievallei, hetgeen een verlengde is van de zuidelijke heuvelzone.18 Wanneer het
digitaal hoogtemodel erbij genomen wordt, is duidelijk te zien dat het landschap licht golvend tot
golvend is met verschillende heuvels en plateaus. Deze zijn het resultaat van Tertiaire opduikingen
onder een dun Quartair dek. Het plangebied is gesitueerd op de uiterste westelijke flank van het
cuestalandschap van midden West-Vlaanderen, meer bepaald op de rand van de cuesta van
Lichtervelde. De heuvelruggen van dit cuestalandschap (Tielt, Lichtervelde, Torhout, Ruiselede)
bereiken maximale hoogten van ruim 50 m + TAW.
Kortemark heeft een zacht tot plaatselijk glooiend landschap met hoogteverschillen die variëren van
ca. zes meter boven zeespiegelniveau in de vallei van de Spanjaardsbeek/Kreke(l)beek tot ca. 31 meter
in het zuiden nabij Hilleke, nabij de grens met Handzame. Het reliëf neemt af ten westen naar het
grondgebied van Handzame toe. De beekstelsels met vrij smalle valleien van onder meer
Waterhoenbeek, Meerlaanbeek, Kasteelbeek, Speiebeek, Leenbosbeek en Grijsperrebeek wateren in
essentie westwaarts af naar de Handzamevaart (deelbekken van de IJzer).19

Hydrografisch is het plangebied gelegen in de vallei van de Zarrenbeek/Spanjaardbeek, die in het
westen aansluit op de zogenaamde polderintrusie van de Handzamevaart, bestaande uit kleigronden.
De Handzamevallei van de Handzamevaart staat gekend als de verste landinwaartse kustpolder van
België. Het is een zeer dynamische regio die vroeger moeilijk toegankelijk was. Tegenwoordig is het
gebied ingedijkt waardoor de getijwerking gereduceerd werd. Hierdoor ontstonden weilanden die in
de winterperiode bij grote neerslag blank komen te staan. Er is dus sprake van een typisch microreliëf
dat onderhevig is aan verschillende geomorfologische processen, waaronder differentiële compactie.
De Holocene kustafzettingen zijn sterk onderhevig aan compactie of samendrukking vanwege hun
hoog watergehalte. Dit is te wijten aan het feit dat deze afzettingen tot stand kwamen als gevolg van
de postglaciale zeespiegelstijging en nooit op natuurlijke wijze ontwaterd werden. Compactie gebeurt
door ontwatering van het sediment bij belasting en/of drainage en bemaling. Afhankelijk van het
initiële watergehalte in de afzetting is de graad van compactie sterk verschillend. Zo is veen veel sterker
onderhevig aan compactie dan klei. Zand echter is relatief weinig samendrukbaar. Dit geeft aanleiding
tot differentiële compactie wat nog eens extra in de hand gewerkt wordt door de typische opbouw
van de kustvlakte gekenmerkt door sterke faciesverschillen en dit zowel verticaal als lateraal.

17
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Het halfopen cultuurlandschap met enkele hagen en bomenrijen omvat een afwisseling van eerder
kleine akkerland- en weilandpercelen. De bebouwing is er hoofdzakelijk van het landelijke type en
verspreid. Het valleilandschap van de Spanjaardsbeek/Kreke(l)beek, met eertijds historisch permanent
grasland, omvat tegenwoordig voornamelijk grootschalig akkerland. In het zuidoosten van het
grondgebied situeren zich de voormalige bosgronden van het vroegere Leenbos, eveneens met meer
grootschalig akkerland.20

19
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Traditioneel wordt dit micro-reliëf in de literatuur omschreven als ‘de inversie van het reliëf’ en
beschouwd als één van de belangrijke landschapsvormende processen.21
De afwatering van het onderzoeksgebied is in noordwestelijke richting op de kust georiënteerd. De
rivieren en beken in de omgeving vloeien af naar de IJzervlakte. Bovendien zijn de beken in de directe
omgeving van het plangebied natuurlijke waterlopen, die reeds lange tijd aanwezig zijn in het
landschap. Dit is af te leiden uit hun kronkelig verloop, de Quartairgeologische kaart en historische
kaarten zoals de Ferrariskaart.

21
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Figuur 14: Plangebied en omgeving met aanduiding van Traditionele Landschappen22
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Paleogeen en Neogeen (Tertiair)
De omgeving van het plangebied wordt gekenmerkt door afzettingen van het Lid van Kortemark,
onderdeel van de Formatie van Tielt (TtKo) (Figuur 15). Deze formatie is een mariene
lithostratigrafische eenheid, die over het algemeen bovenaan bestaat uit zeer fijn zand, maar naar
onder toe overgaat in een zeer-fijnzandige grove silt. De Formatie van Tielt wordt van boven naar
onder traditioneel onderverdeel in het Lid van Egem en het Lid van Kortemark. Het Lid van Kortemark
bestaat uit grijze tot groengrijze klei tot silt met dunne banken van zand en silt uit het Vroeg-Eoceen.23
Ca. 250 m ten noorden van het plangebied bevinden zich de afzettingen van het Lid van Egem die
tevens behoren tot de Formatie van Tielt (TtKo). Het Lid van Egem bestaat uit zeer fijn grijsgroen zand
met kleilagen en zandsteenbanken. De afzettingen zijn glauconiet- en glimmerhoudend. 24
Quartair
Op de Quartairgeologische kaart 1:200.000 is het plangebied grotendeels gekarteerd als Type 1, het
plangebied snijdt in de westelijk hoek door Type 3. Type 3a en Type 1a begrenzen het plangebied in
het noordwesten.
Type 1 bestaat uit hellingsafzettingen van het Quartair en/of eolische afzettingen van het Weichseliaan
(Laat-Pleistoceen), mogelijk Vroeg-Holoceen. In het noordelijke en centrale gedeelte van Vlaanderen
betreft het zand tot zandleem en in het zuidelijke deel gaat het eerder over silt (loess). Type 3 is
gelijkaardig aan type 1 waarbij onder de hellingsafzettingen en/of eolische afzetten (die op sommige
plaatsen afwezig kunnen zijn) fluviatiele afzettingen van het Weichseliaan (Laat-Pleistoceen) aanwezig
zijn. Deze afzettingen kunnen in verband gebracht worden met de paleobedding van de Zarrenbeek.
Type 1a bestaat uit fluviatiele afzettingen met organochemische en permarien incluis die te dateren
zijn in het Holoceen en mogelijk in het Tardiglaciaal (Laat-Weichseliaan). De afzettingen kunnen gelinkt
worden aan de huidige beek. Hieronder bevinden zich hellingsafzettingen en/of eolische afzettingen
(zoals bij type 1). Onderaan kunnen fluviatiele afzettingen van het Weichseliaan voorkomen. Type 3a
is zeer gelijkaardig aan Type 1a met enige verschil dat de onderste kaarteenheid – fluviatiele
afzettingen van het Weichseliaan (Laat-Pleistoceen – kan ontbreken in sommige delen van de
beekvalleien buiten de Vlaamse Vallei en diens uitlopers.

Type 3 bestaat uit fluviatiele afzettingen een textuur die variëren van klei tot zand waarbij veen zich
eventueel ontwikkeld. Hieronder zijn zandige tot zandlemige eolische afzettingen die eventueel
alternerend tussen zand- en siltlagen onderaan. Deze eolische afzettingen kan geheel of gedeeltelijk
geërodeerd zijn en zijn te dateren in het Boven-Weichseliaan.. Type 21 heeft eolische afzettingen
(zandig tot zandlemige) met daaronder fijne zandige tot silteuze fluviatiele afzettingen (OnderWeichseliaan).

23
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Op de Quartairgeologische kaart 1:50.000 wordt het plangebied hoofdzakelijk ingenomen door Type
4, maar type 21, 3 en 1 zijn ook geattesteerd binnen het onderzoeksterrein. Type 4 betreft zandige tot
zandlemige eolische afzettingen die eventueel een alternatie van zand- en siltlagen heeft onderaan.
Deze afzettingen dateren uit het Boven-Weichseliaan. Type 1 is aanwezig in het zuidoosten van het
plangebied en bestaat uit zandig tot kleiig materiaal dat minder dan 1,2 m dik is.
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Bodem
Op de bodemkaart van Vlaanderen is de bodem in het plangebied gekarteerd als Pdc, U-Pdc, Pcc en
Efp. Bodemtype Pdc neemt het gros van het plangebied in waarbij Pcc aanwezig is in het zuidwestelijke
gedeelte en een stukje in het zuidoosten. U-Pdc manifesteer zich ten zuidoosten van het plangebied
en Efp is aanwezig ten westen van het plangebied ter hoogte van de beek.
Bodemtype Pdc is een matig natte lichte zandleemgrond met een verbrokkelde textuur B-horizont bij
zandige sedimenten en een sterk gevlekte textuur B-horizont bij lemige sedimenten. Bodemtype UPdc heeft eenzelfde bodemtype als Pdc met het verschil dat het kleisubstraat begint op geringe diepte.
Bodemtype Pcc is een matig droge lichte zandleemgrond met een verbrokkelde textuur B-horizont bij
zandige sedimenten en een sterk gevlekte textuur B-horizont bij lemige sedimenten.
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Bodemtype Efp is gekenmerkt door hydromorfe, zeer slecht gedraineerde alluviale kleibodem zonder
profielontwikkeling. Deze kleigrond is zeer nat en zeer sterk gleyig met reductiehorizont.
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Figuur 15: Plangebied op de Tertiairgeologische kaart25
25

DOV VLAANDEREN 2018b

BAAC Vlaanderen Rapport 989

Verslag van Resultaten

23

Figuur 16: Plangebied op de Quartairgeologische kaart 1:200.00026
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Figuur 17: Kenmerken van de Quartairgeologische kaart betreffende het plangebied27
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Figuur 18: Plangebied op de Quartairgeologische kaart 1:50.00028
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Figuur 19: Plangebied op de bodemkaart van Vlaanderen29
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1.3.2 Historisch kader30
Het plangebied ligt in de huidige gemeente Kortemark, centraal in de provincie West-Vlaanderen aan
de noordrand van de westhoek. Kortemark is ook de naam van de fusiegemeente tussen Kortemark,
Handzame, Zarren en Werken.
In de historische bronnen wordt de gemeente voor het eerst vermeldt als “Merck”, “Marka” en “Ad
Markam” in het cartularium van de abdij van Ename in 1063. In 1085 en 1219 wordt Kortemark
vermeldt in documenten als "Merch". In 1281 is de eerste vermelding van "Courtemerck" in een akte
waarin Arnulf van Oudenaarde Kortemark verkoopt aan Graaf Gwijde van Dampierre. In 1286 wordt
er terug naar Kortemark verwezen als "Merck", in 1305 als "Cortemarc" en in 1438 als "Cortemaerc".
In de Flandria Illustrata van Sanderus (1641) is Kortemark vermeldt als "Kortemarke". In 1751 als
"Cortemarck" en in 1860 als "Cortemarcq". In 1903 wordt het voor het eerst geschreven als Kortemark.
Volgens literatuur zouden de “mark”-benamingen van Frankische oorsprong zijn en wijzen op
‘grensgebied’ of ‘woud’. Volgens een andere hypothese is Kortemark afgeleid van het Oud Germaanse
woord "Markja", wat te vertalen is als nederzetting aan de Markó, vermoedelijk de vroegere naam van
de Kreke(l)beek-Spanjaardsbeek.
Ter hoogte van de Koutermolenstraat werd in 1992 een archeologisch noodonderzoek uitgevoerd
waarbij twee grafheuvels uit de Bronstijd en een nederzetting uit de late ijzertijd werden aangetroffen.
Verder werden in grachten archeologische vondsten aangetroffen die kunnen wijzen op een oudere
menselijke aanwezigheid reeds in de steentijd. De vondst van een onafgewerkte silex spits kon
gedateerd worden in het Midden Neolithicum, echter is er niet voldoende bewijs om te spreken van
een neolithische nederzetting. Wanneer er gekeken wordt naar de geschiedenis op het niveau van
Kortemark als fusiegemeente is merkbaar dat de bredere omgeving reeds talrijke archeologische
vondsten herbergt van de pre- en protohistorie die getuigen van een nomadische aanwezigheid alsook
de shift naar meerdere zelfvoorzienende sedentaire nederzettingen. In de brons- en ijzertijd wordt de
omgeving van Handzame, Kortemark en Zarren intensief bewoond door kleinschalige
landbouwgemeenschappen die zelfvoorzienend zijn. Veel attestaties van Romeinse aanwezigheid in
deze gebieden zijn er niet, maar dit is eerder te wijten aan een systematisch gebrek aan archeologisch
onderzoek.

Zowel de landbouwgronden als het gros van de bewoning situeren zich om evidente redenen vooral
op de hogere en drogere gronden langsheen de vallei. In de loop van de middeleeuwen worden de
landbouwgronden gebundeld tot grote en intensief bewerkte akkercomplexen, ook wel "kouters"
genoemd. Aan de rand van deze koutercomplexen ontstaan geleidelijk aan kleine gehuchten, vaak
gegroepeerd rondom een centraal pleintje of "dries". Ook het ontstaan van het dorp Kortemark moet
in deze evolutie gezien worden. Het nederzettingstoponiem "Markhove" in het noordoosten van
Kortemark zou als oudste nederzetting van Kortemark vermoedelijk uit de vroege middeleeuwen
stammen. Dit is echter in tegenspraak met het gegeven dat de oudste vermelding van de "Heerlijkheid
van Markhove" slechts dateert van 1485. Op de rand van het overstromingsgebied wordt een kerkje
gebouwd waarrond het dorp "Merck", het latere Kortemark, is ontstaan. Het oudere, hoger gelegen
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Aan de rand van overstromingsgebieden ontstonden vele kleine nederzettingen in de loop van de
vroege middeleeuwen. Tijdens de opeenvolgende zeedoorbraken in de vroege middeleeuwen, wordt
de Handzamevallei onderhevig aan eb en vloed via het IJzerestuarium. Het zoute water overspoelt bij
vloed de lage moerassige vallei van de Kreke(l)beek-Spanjaardsbeek tot Kortemark, die hierdoor wordt
omgezet in een slikken- en schorrengebied. De hogere en zandlemige gronden palend aan de vallei
worden van overstroming gespaard.

28

Verslag van Resultaten

"Markhove" behoudt echter als heerlijkheid binnen het "Ambacht Kortemark" een zekere
zelfstandigheid.
De onmiddellijke omgeving van Kortemark is van het begin ongeveer in handen van de graven van
Vlaanderen die de grond schenken aan de heren van Oudenaarde rond 1085.
Vanaf de middeleeuwen tot de Franse Revolutie behoort Kortemark tot de kasselrij van het Brugse
Vrije onder het graafschap Vlaanderen. Kortemark vormt samen met het grootste deel van Handzame
het "Ambacht Kortemark" (vanaf 1281) onder de heerlijkheid van het "Land van Wijnendale". Over het
grondgebied van Kortemark situeren zich de heerlijkheid van Markhove, de heerlijkheid van Edewalle,
de heerlijkheid van Pereboom en de Splete in’t Vrije.
In 1294 wordt de sluis naar Nieuwendamme gebouwd waardoor vele drassige gronden ingepolderd
worden. De watermolens en/of getijdenmolens worden vervangen door windmolens.
In de tweede helft van de 16de eeuw lijdt Kortemark onder de godsdiensttroebelen door de
beeldenstorm en is er op het eind van de 16de eeuw een verarming en ontvolking van het gebied. De
17de eeuw is gekend door de Gullikse successieoorlog, een pestepidemie en de bezetting van het
gebied door Spanje en Frankrijk. Dit allen bezorgd telkens voor ellende onder de huidige bevolking dat
nog eens benadrukt wordt door het doorsteken van de sluizen dat ook invloed had op deze regio. De
talloze oorlogen komen aan een eind in 1713 door de Vrede van Utrecht.
De gemeente wordt tijdens de Eerste Wereldoorlog ingenomen door de Duitsers en er komen
gevechts- en verdedigingslinies. De wederopbouw van de gemeente vindt plaats in 1920 maar tijdens
de Tweede Wereldoorlog wordt deze opnieuw ingenomen.
Het plangebied is gelegen aan de Hazewindstraat: dit is een lange landelijke straat met een gebogen
tracé dat van Amersveldestraat tot aan de grens met Staden loopt. Historisch gezien maakt de
Hazewindstraat deel uit van de oude weg van Roeselare naar Diksmuide, dit samen met een deel van
de Amersveldestraat, de Zarren-Lindestraat en de Mollestraat. Deze verbindingsweg verliest aan
belang bij de aanleg van de rijksweg Roeselare-Staden-Zarren-Diksmuide in 1843 (vermoedelijk
Roeselarestraat, Stadenstraat en Esenstraat op grondgebied Zarren). Voor de fusie van 1977 heet de
straat Roeselarestraat en er is een hypothese dat de benaming "Roeselare strate" reeds voorkomt in
1543. De benaming Hazewindstraat verwijst mogelijk naar het "cabaret Hazewindeken" dat voor het
eerst voorkomt in het terrier van Hooglede van 1650. Tijdens de Eerste Wereldoorlog zijn verschillende
boerderijen verwoest die gelegen zijn aan de Hazewindstraat in de onmiddellijke omgeving van het
plangebied.31

Een bijkomende belangrijke bron van informatie is het historisch kaartmateriaal. Op basis van deze
oude kaarten kan een beeld worden gegeven van de evolutie van de bebouwing in het plangebied door
de eeuwen heen, maar met dien verstande dat de draad slechts kan opgepikt worden vanaf het
moment dat de eerste kaarten voor het gebied verschenen. Bovendien is de afwezigheid van
bebouwing op deze kaarten geen garantie dat er niets geweest is. In de beginperiode van de
cartografie werden voornamelijk grotere nederzettingen en belangrijke bouwwerken zoals
stadsomwallingen, kerken, kloosters en kastelen weergegeven en was er geen of weinig aandacht voor
de burgerlijke architectuur. Het was vaak niet de bedoeling om de huizen in detail of juist weer te
geven. Pas vanaf de 19e eeuw verschijnen de eerste gedetailleerde kadasterkaarten. Een concrete
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1.3.3 Cartografische bronnen
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huisgeschiedenis is uit het cartografisch materiaal alleen niet af te leiden. De kaarten kunnen wel
ondersteunend werken.
Ferraris (1771-1778)
De Ferrariskaarten zijn een verzameling van 275 uiterst gedetailleerde topografische kaarten van de
Oostenrijkse Nederlanden. Ze zijn opgemaakt tussen 1771 en 1778 onder leiding van Joseph de
Ferraris, een generaal bij de Oostenrijkse artillerie en veldmaarschalk in de Oostenrijkse Nederlanden.
Het is de eerste systematische kartering van het Belgische grondgebied.32
Op de Ferrariskaart (Figuur 20) is te zien dat het plangebied wordt ingenomen door landbouwgebied.
Er zijn meerdere percelen landbouwgrond van verschillende grootte gescheiden door een bomenen/of hagenrij. Ten zuiden en ten oosten wordt het plangebied begrensd door landwegen die
overeenkomen met de huidige Hazewindstraat en de Groenestraat. Ten noordwesten loopt een rivier
– een zijtak van de Zarrebeek – met in deze hoek het braakliggend terrein “Luyckebeke”.
De onmiddellijke omgeving wordt gekenmerkt door een agrarisch landschap waarbij op circa 100 m
ten noordoosten van het projectgebied enkele gebouwen gelegen zijn in een boomgaard.
Vandermaelen (1846-1854)
Een volgende bron zijn de Vandermaelenkaarten (Figuur 21), die gemaakt zijn door Philippe
Vandermaelen. Zijn gedetailleerde (schaal 1:20.000) Carte topographique de la Belgique is tussen 1846
en 1854 gemaakt en bestaat uit 250 folio’s.33
Ter hoogte van het plangebied wordt op de Vandermaelenkaart geen bebouwing weergegeven.
Volgens aanwezige hoogtelijnen is er een groot hoogteverschil aanwezig op het plangebied dat langs
de noordwestelijke en zuidelijke zijde afhelt. Op het kruispunt tussen de huidige Hazewindstraat en de
huidige Groenestraat bevindt zich een kapel die hier aangeduid is als “Pollets Chap.”.
Ten opzichte van de Ferrariskaart is op de Vandermaelenkaart een doodlopende weg ten oosten
zichtbaar die uitmondt net voor het plangebied.
Atlas der Buurtwegen (1843-1845)
Een andere 19e-eeuwse kadasterkaart is de Atlas der Buurtwegen (Figuur 22). Deze atlas werd
opgemaakt in opdracht van de wetgever en had als doel om ondubbelzinnig aan te duiden welke kleine
wegen een openbaar karakter hadden. Per toenmalige gemeente werd een atlas opgemaakt, met
uitzondering van een aantal stadskernen.34
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In het plangebied is de situatie onveranderd ten opzichte van de kaart Vandermaelen. Het plangebied
beslaat 15 percelen en kent geen bebouwing. De Pollet-kapel is tevens aangeduid op de Atlas der
Buurtwegen. De doodlopende straat aanwezig op de Vandermaelenkaart is aanwezig alsook een
additionele weg parallel met deze iets lager gesitueerd. Het lijkt te gaan om aarden toegangswegen.
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Popp (1842-1879)
De Poppkaarten (Figuur 23) zijn het levenswerk van Philippe-Christian Popp (1805-1879). Van 1842 tot
aan zijn dood in 1879 werkte hij aan zijn atlas. Ongeveer alle gemeenten van de toenmalige provincies
Brabant, Henegouwen, Luik, Oost- en West-Vlaanderen had hij getekend en gedrukt.35
Het plangebied is niet bebouwd en de situatie is onveranderd met uitzondering van een zichtbare
stippellijn (W-O oriëntatie) doorheen het plangebied dat de doodlopende weg (zie kaart
Vandermaelen) verbindt met de huidige Hazewindstraat. De additionele doodlopende weg zichtbaar
op de Atlas der Buurtwegen is niet meer aanwezig en de kapel wordt niet meer vermeldt.

35
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Figuur 20: Plangebied op de Ferrariskaart36
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Figuur 22: Plangebied op de Atlas der Buurtwegen38
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Figuur 21: Plangebied op de Vandermaelenkaart37
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Figuur 23: Plangebied op de Poppkaart39

1.3.4 Orthografische bronnen
Wanneer gekeken wordt naar de evolutie van het plangebied op basis van luchtfoto’s is zichtbaar dat
dat gebied steeds is ingenomen voor agrarische doeleinden. Op luchtfoto’s genomen in 1971 (Figuur
24) is het gebied volledig ingenomen door landbouwgebied.
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Vanaf de luchtfoto genomen tussen 2005 en 2007 (Figuur 25) tot en met de luchtfoto’s van 2015
(Figuur 27) is te zien dat er serres zichtbaar zijn op de luchtfoto’s die op verschillende plekken staan in
verschillende jaren(Figuur 26, Figuur 27). Pas vanaf 2017 zijn de serres en hemelwaterput zichtbaar
die overeenkomen met de huidige situatie.
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Figuur 25: Plangebied op luchtfoto genomen tussen 2005-200741
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Figuur 24: Plangebied op luchtfoto genomen in 197140
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Figuur 27: Plangebied op luchtfoto genomen in 201643
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Figuur 26: Plangebied op luchtfoto genomen in 201242
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1.3.5 Archeologisch kader
De Centrale Archeologische Inventaris
De Centrale Archeologische Inventaris (CAI) is een databank van archeologische vindplaatsen in
Vlaanderen. Dit overheidsinstrument helpt een inschatting maken over het archeologisch potentieel
van het plangebied. Voor het plangebied zelf aan de Hazewindstraat te Kortemark zijn geen
archeologische waarden gekend (Figuur 28).

44

CAI-NUMMER

OMSCHRIJVING

154681

CIRCULAIRE STRUCTUUR (LUCHTFOTOGRAFIE)

74540

SITE MET WALGRACHT (CARTOGRAFIE)

74898

SITE MET WALGRACHT (CARTOGRAFIE)

74897

HOEVE HILLEGOED (CARTOGRAFIE)

72792

HILLEMOLEN (CARTOGRAFIE)

74539

SITE MET WALGRACHT (CARTOGRAFIE)

74538

SITE MET WALGRACHT (CARTOGRAFIE)

154677

CIRCULAIRE STRUCTUUR (LUCHTFOTOGRAFIE)

154678

CIRCULAIRE STRUCTUUR (LUCHTFOTOGRAFIE)

154679

CIRCULAIRE STRUCTUUR (LUCHTFOTOGRAFIE)

154849

CIRCULAIRE STRUCTUUR (LUCHTFOTOGRAFIE)

154850

CIRCULAIRE STRUCTUUR (LUCHTFOTOGRAFIE)

74541

SITE MET WALGRACHT (CARTOGRAFIE)

72793

SITE MET WALGRACHT (CARTOGRAFIE)

71486

HOF TER VEYEN (CARTOGRAFIE)

159345

ARCHEOLOGISCHE OPGRAVING

71493

SITE MET WALGRACHT (CARTOGRAFIE)

CAI 2018
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Tabel 1: Archeologische waarden in de CAI in de onmiddellijke omgeving van het plangebied.44
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Bij luchtfotografie in 1992 waren zes circulaire structuren merkbaar die waarschijnlijk geconnecteerd
kunnen worden aan grafheuvels (CAI 154681, CAI 154849, CAI 154850, CAI 154679, CAI 154678 en CAI
154677).
Cartografisch onderzoek bracht enkele sites met walgracht naar boven. twee alleenstaande sites met
walgracht zijn te dateren in de late middeleeuwen en zijn zichtbaar op de Popp-kaart van
Kortemark/Handzame (CAI 74540, CAI 74539); de omgrachting was bij beiden niet meer bewaard. Bij
CAI 74898, CAI 74541 en CAI 74538 was noch de omgrachting noch het gebouw bewaard. CAI 72792
en CAI 72793 zijn alleenstaande sites met walgracht waarvan de gebouwen en gracht nog aanwezig
waren in 1850.
CAI 74897 staat gekend als Hoeve Hillegoed. De omgrachting uit de late middeleeuwen van deze
alleenstaande site is niet meer bewaard. CAI 71486 betreft het Hof ter Veyen – ook gekend als
Mispelaareik –, dit is een historische hoeve die als omwalde site reeds aanwezig is op een kaart van
1609. In 19217 vond er een heropbouw plaats van deze hoeve. De Tolhoek (CAI 71493) is een
alleenstaande site met walgracht uit de late middeleeuwen die op de Poppkaart weergegeven wordt.
Bij een archeologische opgraving door BAAC Vlaanderen in 2011 (CAI 159345) aan de Nijverheidstraat
en Ter Eiken is een greppel aangetroffen die mogelijk geïnterpreteerd wordt als een Romeinse
afwateringsgreppel. Verder werden nog meerderen grachtensystemen alsook paalkuilen en kuilen
aangetroffen maar deze konden bij gebrek aan vondstmateriaal niet nader gedateerd worden.
Bekrachtigde archeologienota’s en nota’s
Voor een terrein aan de Galgenstraat, op 2,5 km ten noordoosten van het plangebied, werd een
archeologienota opgemaakt (ID: 6504). Hier werd geen verder onderzoek geadviseerd gezien de graad
van verstoring van het bodemarchief (Figuur 29, 1).
Op 2,6 km ten noordoosten van het plangebied werd in 2017 een archeologienota (ID:4517)
opgemaakt door ABO. De archeologienota hield een matige verwachting voor archeologische resten
door de eerdere bodemingrepen. Een landschappelijk bodemonderzoek werd geadviseerd maar werd
op het moment van de opmaak van de voorliggende archeologienota nog niet uitgevoerd (Figuur 29,
2).
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Aan de Diksmuidestraat te Staden (circa 1,8 km ten zuiden van het plangebied) werd in 2018 een
archeologienota (ID: 6987) opgemaakt door Ruben Willaert. Op basis van het bureauonderzoek werd
een proefsleuvenonderzoek geadviseerd. Hiervan zijn echter nog geen resultaten beschikbaar (Figuur
29, 3). Ten oosten van dit terrein werden voor twee onderzoeksterreinen nog twee archeologienota’s
uitgeschreven met beperkte samenstelling (ID: 2547 en 4784) (Figuur 29, 4).
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Figuur 28: Plangebied en omgeving op de CAI-kaart45
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Figuur 29: Plangebied en omgeving met aanduiding van bekrachtigde archeologienota’s in de
omgeving46
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1.3.6 WOI-onderzoek
Historische (desktop-)onderzoek is uitgevoerd voor de lokalisatie van mogelijk aanwezige resten uit de
Eerste Wereldoorlog door Dr. Birger Stichelbaut (zie Bijlage). Dit onderzoek is uitgewerkt aan de hand
van luchtfoto’s waarop een GIS-inventarisatie wordt gemaakt van zichtbare sporen die mogelijk nog
ondergronds bewaard zijn.
Uit het onderzoek werd geconcludeerd dat er een zeer lage densiteit aan sporen is binnen het
projectgebied. Wel zijn er vier – wellicht Belgische – schuttersputten zichtbaar op luchtfoto’s ten die
zich aan de zuidwestelijke grens van het plangebied bevinden (Figuur 30). Verder zijn tientallen
granaattrechters binnen de contouren van het plangebied zichtbaar op meerdere luchtfoto’s. Er is dus
een kans om (niet) ontplofte artilleriegranaten aan te treffen of restanten hiervan.
Gezien de beperkte aanwezigheid van de sporen lijkt een verdere opvolging voor de Eerste
Wereldoorlog relicten niet aan de orde.

Figuur 30: Detailuitsnede Belgische luchtfoto 9 oktober 1918, vier schuttersputten zijn met rood
omcirkeld. Op de luchtfoto zijn ook verschillende bomkraters zichtbaar (bron: KLM-MRA)
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In de contreien van Kortemark is er eveneens sprake van Wereldoorlog II, maar deze oorlog heeft een
beduidende kleinere rol gespeeld in Kortemark dan de Eerste Wereldoorlog.
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1.3.7 Controleboringen
Algemeen
Om meer zicht te krijgen op de bodemopbouw en daarmee de impact van de geplande werken, werd
besloten om een paar controleboringen te zetten. De boringen zijn gezet en beschreven door
aardkundige Piotr Pawelczak op 20 november 2018. Op het moment van de boringen was het terrein
in gebruik als akkerland. De boringen zijn handmatig uitgevoerd met een combiboor met een diameter
van 7 cm. De boordiepte van de controleboringen bedroeg 100 cm.
Resultaten
Controleboringen B5 en B6 zijn gezet ter hoogte van de geplande nieuwe serre en loods (Figuur 31).
Beide boringen tonen een dikke ploeglaag (55-65 cm dik) onmiddellijk bovenop de C-horizont. Bij
boring 2 zet de reductiezone in op 70 cm diepte. Ook bij controleboring 3 is enkel sprake van een dikke
ploeglaag die rust op de moederbodem.
De bodemopbouw was gelijkaardig in beide boringen. De teelaarde (Ap-horizont) bestond uit lichte
zandleem van meestal matig goede en goede sortering. De totale bouwvoordikte was eveneens
vergelijkbaar en varieerde tussen 40 en 50 cm. In de boringen werd een A-C-sequentie
gedocumenteerd. Dat betekent dat de bouwvoor Ap-horizont rechtstreeks in het moedermateriaal
overging. In boring 5 was tussen deze horizonten respectievelijk een overgang A/C- en AC-horizont
aanwezig. Het moedermateriaal was opgebouwd uit zand, lemig zand of kleiig zand. In alle horizonten
was er een overheersing van matig fijn tot matig grof zand zeer duidelijk (Foto 1, Foto 2).
Het grondwaterniveau werd alleen in de lagergelegen boring 5 bereikt en bevond zich tussen 80 en
110 cm onder het maaiveld. In de andere boring was dit vermoedelijk niet veel dieper gelegen. In de
boringen werden nogal talrijke, maar vage roestvlekken geregistreerd. Deze manifesteerden zich op
een diepte van 40 - 80 cm. Alle aangetroffen bodemhorizonten waren volledig kalkloos.
Besluit
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Aangezien de bouwvoor ter hoogte van de toekomstige serre en loods minstens 40 cm bedraagt,
worden de archeologische niveaus bij deze werken niet bedreigd en kan dit deel van het terrein
gevrijwaard worden van verder archeologisch onderzoek. De werken die gepaard gaan met het
aanleggen van de hemelwaterput zullen de eventueel aanwezige archeologische lagen wel verstoren
aangezien hier een uitgraving voorzien wordt van 50 tot 60 cm. Deze zone dient verder onderzocht te
worden aan de hand van een landschappelijk booronderzoek (Figuur 32)
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Figuur 31: Controleboringen en geplande werken op orthofoto47
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Foto 1: Controleboring 5 van 0 cm links tot 100 cm rechts (©BAAC).
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Foto 2: Controleboring 6 van 0 cm links tot 100 cm rechts (©BAAC).
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Figuur 32: Afbakening advieszone voor verder onderzoek48
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1.4 Synthese onderzoeksresultaten bureauonderzoek
1.4.1 Datering en interpretatie
Op basis van bovenstaand Assessmentrapport kan men concluderen dat het plangebied mogelijk een
interessante locatie is voor het aantreffen van sporen uit de steentijd tot en met de nieuwste tijd.

1.4.2 Archeologische verwachting
In de volgende paragrafen worden de resultaten van het bureauonderzoek gesynthetiseerd tot een
concrete archeologische verwachting voor het onderzoeksterrein. Het bureauonderzoek bracht
volgende relevante elementen aan het licht:
-

Algemene paleolandschappelijke ligging: landschappelijk gezien ligt het onderzoeksgebied in
het interfluvium van de Leievallei/kustvlakte op minder dan 200 m van de Zarrebeek en
begrensd door een zijtak van de Zarrenbeek in het westen.

-

Op de cartografische bronnen was duidelijk dat het terrein in gebruik is geweest als
landbouwgrond of braakliggend terrein vanaf de Ferrariskaart. Op beschikbare orthofoto’s is
merkbaar dat er het gebied steeds gebruikt is voor agrarische doeleindes vanaf 1971 tot
heden. Vanaf de luchtfoto’s genomen in 2005-2007 zijn verschillende serres aanwezig op het
terrein.

-

Op de CAI zijn niet veel archeologische vondsten aangetroffen maar dit is eerder te wijten aan
een gebrek van archeologisch onderzoek dan een gebrek aan afwezigheid van archeologische
waarden. Door de geschiedenis van de omgeving te onderzoeken alsook enkele archeologische
vondsten kon vastgesteld worden dat er reeds vanaf de steentijd menselijke aanwezigheid is
geattesteerd in deze contreien. Wereldoorlog I heeft tevens veel sporen nagelaten in de
onmiddellijke omgeving. Echter binnen het plangebied zelf, werd met zekerheid aangetoond
dat slechts weinig sporen uit de Eerste Wereldoorlog aanwezig zijn.

-

Aan de hand van enkele controleboringen werd vastgesteld dat de bouwvoor ter hoogte van
het onderzoeksterrein meer dan 40 cm dik is. Bijgevolg vormen enkel de bodemingrepen bij
de aanleg van de hemelwaterput een bedreiging voor mogelijk aanwezig archeologisch
erfgoed.
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Aan de hand van de historische informatie en het kaartmateriaal kan niet met zekerheid gezegd
worden of er archeologische waarden in het plangebied aanwezig zijn. Het plangebied werd niet
specifiek bij naam vermeld in de historische bronnen. De verwachte aanwezige verstoringen zijn
eerder beperkt door het gebrek aan bebouwing zichtbaar op historische kaarten en orthofoto’s.
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1.5 Besluit
1.5.1 Potentieel op kennisvermeerdering
Na afronding van het bureauonderzoek stelt BAAC Vlaanderen bvba vast dat verder vooronderzoek
noodzakelijk is binnen een bepaald deel van het plangebied. Er werd namelijk onvoldoende informatie
gegenereerd tijdens deze fase van het vooronderzoek om een mogelijke afwezigheid van een
archeologische site afdoende te staven en dus een gemotiveerde uitspraak te doen over het al dan
niet moeten nemen van verdere maatregelen.
Het bureauonderzoek heeft immers aangetoond dat de kans bestaat dat op het terrein aan de
Hazewindstraat te Kortemark nog intacte archeologische waarden aanwezig zijn. De ligging van het
plangebied geeft een verhoogde kans op de aanwezigheid van intacte archeologische waarden.
Bijgevolg dringt verder archeologisch onderzoek in de vorm van een landschappelijk bodemonderzoek
zich op binnen een bepekt deel van het plangebied.

1.5.2 Afweging noodzaak verder vooronderzoek
Er kan op basis van de beschikbare gegevens van het bestudeerde kaartmateriaal en de
historische/archeologische gegevens uit de directe en ruimere omgeving van het plangebied niet met
zekerheid gezegd worden wat de aard van de eventueel aanwezige waarden binnen de contouren van
het plangebied kunnen zijn. Verder archeologisch vooronderzoek is noodzakelijk om het potentieel op
kennisvermeerdering te vrijwaren. De kenniswinst die hiermee gepaard kan gaan, zou een aanzienlijke
meerwaarde zijn voor de periode vanaf de steentijd.
Op basis van de resultaten van de controleboringen kan echter reeds een groot deel van het
plangebied afgeschreven worden. Aangezien de bouwvoor ter hoogte van de toekomstige serre en
loods minstens 40 cm bedraagt, worden de archeologische niveaus bij deze werken niet bedreigd en
kan dit deel van het terrein gevrijwaard worden van verder archeologisch onderzoek. De werken die
gepaard gaan met het aanleggen van de hemelwaterput zullen de eventueel aanwezige archeologische
lagen wel verstoren aangezien hier een uitgraving voorzien wordt van 50 tot 60 cm. Deze zone dient
verder onderzocht te worden aan de hand van een landschappelijk bodemonderzoek in de vorm van
boringen.

Indien blijkt dat het bodemarchief nog relevante archeologische lagen bevat, komt het in aanmerking
voor een archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem49. Binnen dit vooronderzoek met
ingreep in de bodem wordt best geopteerd voor een tweeledige aanpak, afhankelijk van de resultaten
van het landschappelijk vooronderzoek, namelijk een archeologisch booronderzoek enerzijds en
proefsleuven anderzijds. Het archeologische booronderzoek heeft als doel om eventueel aanwezige
steentijdsites op te sporen, terwijl het proefsleuvenonderzoek zich richt op het detecteren van
neolithische of recentere sites (metaaltijden of Romeinse periode). Hoe dit in de praktijk wordt
omgezet, wordt verder toegelicht in het programma van maatregelen.

49

AGENTSCHAP ONROEREND ERFGOED 2017, pp.56–78
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Het uitvoeren van een landschappelijk bodemonderzoek in de vorm van boringen blijkt de meest
efficiënte methode te zijn om enerzijds de gaafheid van het bodemprofiel te bepalen en anderzijds de
geomorfologie van de bodem (met mogelijke antropogene bodemhorizonten en relevante
archeologische niveaus) in kaart te brengen. Ook het achterhalen van het steentijdpotentieel binnen
het plangebied kan aan de hand van een landschappelijk bodemonderzoek onderzocht worden. Deze
elementen zijn de essentie van de vraagstellingen voor het verder vooronderzoek.
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Figuur 33: Advieszone landschappelijke boringen op GRB-kaart50
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Figuur 34: Advieszone landschappelijke boringen op orthofoto51
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AGENTSCHAP ONROEREND ERFGOED 2017, fig.3.
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Figuur 35: Beslissingsboom voor verder archeologisch vooronderzoek52
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2 Landschappelijk bodemonderzoek
2.1 Beschrijvend gedeelte

Landschappelijk
bodemonderzoek

2.1.1 Administratieve gegevens
Projectcode

2018K67

Veldwerkleider

Piotr Pawelczak

Erkend archeoloog

Kirsten Van Campenhout (Erkenningsnummer: 2015/00060)

Betrokken actoren

Liesbeth Massagé (archeoloog)
Ann-Sophie De Witte (archeoloog)
Piotr Pawelczak (aardkundige)

Betrokken derden

N.v.t.

2.1.2 Onderzoeksopdracht
De concrete doelstellingen van het verder vooronderzoek hebben betrekking op een analyse van de
opbouw en genese van het huidige bodemarchief ter hoogte van het onderzoeksterrein. Verder moet
worden nagegaan of de kenmerken van het bodemarchief gevolgen hebben voor het archeologisch
potentieel van het onderzoeksterrein.

-

Welke bodemhorizonten worden in de boringen of profielen aangetroffen en wat is de genese
ervan? Welke zijn de bodemprocessen die hiermee geassocieerd worden?

-

Wat is de relatie tussen deze bodemhorizonten en het omliggende landschap?

-

Vertegenwoordigen deze horizonten relevante archeologische niveaus?

-

Indien deze horizonten relevante archeologische niveaus omvatten:
-

Wat is de aard van dit niveau?

-

Heeft dit niveau een duidelijke begrenzing?

-

Kan dit niveau gedateerd worden?

-

Zijn er aanwijzingen dat dit niveau geassocieerd kan worden met een archeologische
site?

-

Wat is de bewaringstoestand van dit niveau?

-

Wat is de impact van de geplande graafwerken op dit niveau?
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Deze onderzoeksopdracht kadert binnen de doelstelling van het vooronderzoek – het vaststellen van
de aanwezigheid van een archeologische site en de karakteristieken en bewaringstoestand van deze
site, alsook een analyse van de relatie met het landschap, de waarde en de impact van de geplande
werken – die tijdens het voorgaande bureauonderzoek niet werd gehaald. Bij het landschappelijk
bodemonderzoek moeten minstens volgende onderzoeksvragen beantwoord worden:
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2.2 Werkwijze en strategie van het vooronderzoek
2.2.1 Methode en technieken
Om een beeld te bekomen van de bodemopbouw in het plangebied (Foto 3) en de gaafheid van het
bodemprofiel te controleren werd een vooronderzoek uitgevoerd in de vorm van landschappelijke
boringen. In de regel worden de boringen gezet volgens een raster waarbij de boorpuntafstand 50 m
bedraagt en de raaiafstand 40 m. Dit komt neer op 6 boringen/ha. Rekening houdende met de
natuurlijke, archeologische en technische omstandigheden werden de boringen zo gelijkmatig
mogelijk over het areaal van de geplande verstoring verspreid. Er werden uiteindelijk, verspreid over
het plangebied, vier landschappelijke boringen uitgevoerd (Figuur 36). De boringen werden per laag of
horizont lithologisch en bodemkundig beschreven. Belangrijke bodemeigenschappen, zoals textuur,
oxidoreductie, kalkgehalte, biologische processen, chemische processen en bodemhorizonten werden
gedetermineerd en beschreven. De beschrijving van de boringen gebeurde conform de FAO guidelines
for soil description en de Code van Goede Praktijk. Tijdens het landschappelijk booronderzoek werden
geen vondsten gedaan of sporen aangetroffen. Er werden geen stalen ingezameld en er is ook geen
nood aan conservatie.

2.2.2 Organisatie van het vooronderzoek
Op 20 november 2018 werden door aardkundige Piotr Pawełczak vier landschappelijke boringen
geplaatst binnen het plangebied (Figuur 36). De bedoeling van de boringen bestond in het controleren
van de intactheid van het bodemprofiel, de diepte van het archeologisch vlak en het reconstrueren
van de bodem- en landschapsgenese binnen het plangebied. De boringen zijn handmatig uitgevoerd
met een combiboor met een diameter van 7 cm. De boordiepte bedroeg 120 cm bij landschappelijke
boringen.

2.2.3 Afwijkingen uitvoer onderzoek
Niet van toepassing.

2.2.4 Inbreng specialisten en externe wetenschappelijke begeleiding
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Er werd geen beroep gedaan op externe specialisten.
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Foto 3: Zicht op het plangebied (©BAAC).
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Figuur 36: Situering van de landschappelijke boringen op de orthofotokaart53 (©BAAC).
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2.3 Assessmentrapport landschappelijk bodemonderzoek
2.3.1 Assessment onderzoeksterrein: het landschappelijk bodemonderzoek
Resultaten landschappelijk boringen
De bodemopbouw was in alle uitgevoerde boringen zeer gelijkaardig. De teelaarde (Ap-horizont)
bestond uit lichte zandleem van meestal matig goede en goede sortering. In boring 1 en 2 (Foto 4, Foto
5, Foto 6) konden er twee bouwvoor-horizonten onderverdeeld worden. In deze gevallen was de
onderste bouwvoor lichter qua textuur (lemig zand) en ook minder humeus. De totale bouwvoordikte
was overal vergelijkbaar en varieerde tussen 40 en 50 cm. Behalve boring 4 (Foto 8, Foto 9) werd er in
alle boringen een A-C-sequentie gedocumenteerd. Dat betekent dat de bouwvoor Ap-horizont
rechtstreeks in het moedermateriaal overging. In boring 2 (Foto 6) was tussen deze horizonten
respectievelijk een overgang A/C- en AC-horizont aanwezig. Het moedermateriaal was opgebouwd uit
zand, lemig zand of kleiig zand. In alle horizonten was er een overheersing van matig fijn tot matig grof
zand zeer duidelijk. In boring 4 werd er onder de bouwvoor een zwakke Bw-horizont waargenomen,
die 20 cm dik was en ging vervolgens over in de Cg-horizont (Foto 9). Het grondwaterniveau werd
alleen in de lager liggende boringen bereikt en bevond zich tussen 80 en 110 cm onder het maaiveld.
In andere boringen was dit hoogstwaarschijnlijk niet veel dieper gelegen. In alle boringen werden nogal
talrijke, maar vage roestvlekken geregistreerd. Deze manifesteerden zich op een diepte van 40 - 80
cm. Alle aangetroffen bodemhorizonten waren volledig kalkloos.
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Foto 4: Landschappelijke boring 1 van 0 cm links boven tot 120 cm links beneden (©BAAC).
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Foto 5: Een detail van de landschappelijke boring 1 – twee fazen van het bouwvoor: 0-20 cm en 20-45

Foto 6: Landschappelijke boring 2 van 0 cm links boven tot 120 cm links beneden (©BAAC).
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cm (©BAAC).
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Foto 7: Landschappelijke boring 3 van 0 cm links boven tot 120 cm links beneden (©BAAC).

Foto 9: Een detail van de landschappelijke boring 4 – de Bw-horizont tussen 40 en 60 cm onder het
maaiveld (©BAAC).
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Foto 8: Landschappelijke boring 4 van 0 cm links boven tot 120 cm links beneden (©BAAC).
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2.4 Synthese onderzoeksresultaten landschappelijk bodemonderzoek
2.4.1 Interpretatie onderzoeksterrein
De gedocumenteerde bodemopbouw was overal nogal gelijkaardig (Figuur 37) en verwees naar
langdurige landbouwactiviteiten binnen het plangebied. Er werden nergens textuur B-horizonten
aangetroffen zoals op de bodemkaart weergegeven.54 De plaatselijk waargenomen kleiige
moedermateriaalhorizonten hadden eerder een lithologische dan een bodemkundige oorsprong en
zullen niet met klei-inspoeling gelinkt worden. Het ontstaan van een verwering Bw-horizont in boring
4 was waarschijnlijk ook met ploegen gelinkt, die voor betere verluchting van de dieper liggende
pakketten zorgt en maakt de bodem beter penetreerbaar voor de fauna. Het kan niet uitgesloten
worden, dat de textuur B-horizont in de bouwvoor werd ingenomen er was daardoor niet meer
waarneembaar. De nogal ondiep gedocumenteerde zwakke roestvlekken bewezen de aanwezigheid
van een ondiepe, tijdelijke grondwatertafel. De fasering van de bouwvoor was onduidelijk en werd
vermoedelijk door bemesting veroorzaakt (plaggendekken). Het is mogelijk dat deze op andere locaties
ook voorkwam, maar tijdens jaarlijkse ploegen vermengd werd en bijgevolg tegenwoordig niet meer
onderscheidbaar is.

2.4.2 Verklaring ontbreken archeologische vondsten, sporen of sites
Er werden geen archeologische vondsten, sporen of sites aangetroffen bij het boren. Dit is echter niet
verwonderlijk gezien landschappelijke boringen niet geschikt zijn voor het opzoeken van
archeologische resten. Daarvoor is de boorpunt- en raaiafstand te groot en de diameter van de
boorkop te klein.

2.4.3 Confrontatie resultaten bodemonderzoek met eerder vooronderzoek
De resultaten van het bodemonderzoek komen niet volledig overeen met de bekende kartering.55
Hoewel de textuur van de bouwvoor als lichte zandleem werd geïdentificeerd, werden er onderaan
geen verbrokkelde textuur B-horizonten geregistreerd. De drainage klasse was vergelijkbaar met deze
aangeduid op de bodemkaart. Het moedermateriaal vertoonde kenmerken van Pleistocene eolische
afzettingen met een mogelijke bijmenging van klei en volgt de Quartaire profieltypenkaart.

2.4.4 Syntheseplan
Zie hieronder.

2.4.5 Beantwoording onderzoeksvragen
Welke bodemhorizonten worden in de boringen of profielen aangetroffen en wat is de genese
ervan? Welke zijn de bodemprocessen die hiermee geassocieerd worden?

De bodemopbouw was nogal homogeen. De bodemtop bestond uit geploegde, humeuze Aphorizonten bestaande uit lichte zandleem. Onderaan kwam er een afwisseling van moedermateriaal
horizonten, die opgebouwd waren uit zand, lemig zand en kleiig zand. Tussen deze verschenen lokaal
ook overgang AC- of A/C-horizonten. In boring 4 werd er onder de bouwvoor een 20 cm-dikke Bwhorizont geregistreerd, die als gevolg van verwering in situ ontstond. Het moedermateriaal vertoonde
dikwijls roestvlekken gelinkt met een tijdelijke wateroverlast.
-

Wat is de relatie tussen deze bodemhorizonten en het omliggende landschap?

De waargenomen bodemopbouw is typisch voor de langdurig als akker gebruikte zandlemige bodems,
die in Pleistocene sedimenten werden ontwikkeld.
54
55
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-

57

Figuur 37: Syntheseplan: Aardkundige variaties van de landschappelijke boringen geprojecteerd op
het DHM56 en het GRB57. Ter herhaling staan de controleboringen ook weergegeven; deze werden ook
opgenomen in de aangegeven (ruime) advieszone (©BAAC).

56
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-

Vertegenwoordigen deze horizonten relevante archeologische niveaus?

Ja, relevante archeologische niveaus werden in alle boringen waargenomen, maar alleen ter hoogte
van landschappelijke boringen zijn deze bedreigd door toekomstige werken.
-

Indien deze horizonten relevante archeologische niveaus omvatten:
-

Wat is de aard van dit niveau?

Het gaat over de overgang tussen de bouwvoor en de onderliggende B- en C-horizonten.
-

Heeft dit niveau een duidelijke begrenzing?

Ja, dit niveau heeft een duidelijke begrenzing.
-

Kan dit niveau gedateerd worden?

Nee, dit niveau kan niet gedateerd worden.
-

Zijn er aanwijzingen dat dit niveau geassocieerd kan worden met een archeologische
site?

Nee, er zijn geen aanwijzingen dat dit niveau geassocieerd kan worden met een archeologische site.
-

Wat is de bewaringstoestand van dit niveau?

De bewaringstoestand van dit niveau is goed.
-

Wat is de impact van de geplande graafwerken op dit niveau?
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Ter hoogte van de toekomstige hemelwaterput (landschappelijke boringen) gaat dit niveau verstoord
worden.
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2.5 Besluit
2.5.1 Archeologische verwachting
Het booronderzoek bevestigde dat het terrein een laag steentijdpotentieel heeft wat een resultaat van
de aftopping van de natuurlijke bodem is. Er bestaan dus heel weinig kansen voor in situ bewaarde
vuursteenclusters of ondiepe sporen. Nochtans kan de aanwezigheid van diepere sporen van jongere
perioden helemaal niet uitgesloten worden. Met andere woorden zijn er nog kansen voor bewaarde
archeologische sporen, die jonger dan het Mesolithicum kunnen zijn.

2.5.2 Noodzaak verder vooronderzoek
Gezien het lage steentijdpotentieel zijn de volgende stappen van het archeologische booronderzoek
(verkennend en waarderend booronderzoek) nutteloos. Verder vooronderzoek in de vorm van
proefsleuven en/of proefputten dient echter wel nog uitgevoerd te worden aangezien sporen uit
jongere periodes aanwezig kunnen zijn. Aangezien de bouwvoor ter hoogte van de toekomstige serre
en loods minstens 40 cm bedroeg, worden de archeologische niveaus bij deze werken niet bedreigd
en kan dit deel van het terrein gevrijwaard worden van verder archeologisch onderzoek.
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De werken die gepaard gaan met het aanleggen van de hemelwaterput zullen de eventueel aanwezige
archeologische lagen wel verstoren, aangezien hier een uitgraving voorzien wordt van 50 tot 60 cm.
Ter hoogte van deze hemelwaterput wordt verder archeologisch onderzoek geadviseerd in de vorm
van proefsleuven (Figuur 38).

60

Figuur 38: Advieszone proefsleuvenonderzoek op GRB-kaart58
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3 Samenvatting
Naar aanleiding van een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige
handelingen voor de aanleg van een serre met onder andere een bijhorende loods en een
hemelwaterput, heeft BAAC Vlaanderen bvba een archeologienota opgesteld.
Het doel van de archeologienota was het inschatten van het archeologisch potentieel van het
plangebied en het opstellen van een programma van maatregelen voor een eventueel
vervolgonderzoek.
Voor de bureaustudie werd gebruik gemaakt van zo veel mogelijk beschikbare bodemkaarten,
geologische kaarten, historische kaarten en archeologische gegevens. Op deze manier kon een
inschatting worden gemaakt van het onderzoekspotentieel van het plangebied aan de hand van
bodem- en aardkundige gegevens en kon een specifieke verwachting ten aangaan van de
archeologische waarden op het terrein worden vastgesteld. Op basis van de bureaustudie kon
geconcludeerd worden dat het plangebied waardevolle archeologische resten zou kunnen bevatten
vanaf de steentijd tot de nieuwe tijd. Om verdere uitspraken te doen over het archeologisch potentieel
van het plangebied werd verder vooronderzoek in de vorm van landschappelijke boringen en
controleboringen geadviseerd. Een landschappelijk bodemonderzoek zou meer informatie over het
steentijdpotentieel en de geomorfologie binnen het plangebied kunnen geven en zo een verder
vervolgonderzoek al dan niet uitsluiten.
Uit dit landschappelijk booronderzoek bleek dat de natuurlijke bodem binnen het plangebied afgetopt
is waardoor het steentijdpotentieel van het terrein laag is. De kans is zeer klein dat in situ bewaarde
vuursteen clusters of ondiepe sporen aanwezig zijn. De aanwezigheid van diepere sporen uit jongere
perioden kan daarentegen niet uitgesloten worden. Binnen het plangebied kunnen archeologische
sporen aangetroffen worden die jonger zijn dan het Mesolithicum.
Gezien het lage steentijdpotentieel zijn de volgende stappen van het archeologische booronderzoek
(verkennend en waarderend booronderzoek) nutteloos. Verder vooronderzoek in de vorm van
proefsleuven en/of proefputten dient echter wel nog uitgevoerd te worden aangezien sporen uit
jongere periodes aanwezig kunnen zijn. Aangezien de bouwvoor ter hoogte van de toekomstige serre
en loods minstens 40 cm bedroeg, worden de archeologische niveaus bij deze werken niet bedreigd
en kan dit deel van het terrein gevrijwaard worden van verder archeologisch onderzoek. De werken
die gepaard gaan met het aanleggen van de hemelwaterput zullen de eventueel aanwezige
archeologische lagen wel verstoren aangezien hier een uitgraving voorzien wordt van 50 tot 60 cm.
Ter hoogte van deze hemelwaterput wordt verder archeologisch onderzoek geadviseerd in de vorm
van proefsleuven.
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Kortom, BAAC Vlaanderen bvba acht verder archeologisch onderzoek nodig, voor een deel van het
terrein, zoals vermeld en toegelicht in het programma van maatregelen.
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