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Hoofdstuk 1
bodem

Samenvatting vooronderzoek zonder ingreep in de

1.1 Samenvatting bureauonderzoek1
Naar aanleiding van een project voor groepswoningbouw aan de Kerkwijk in Wulpen werd in 2017
door Studiebureau Archeologie een bureauonderzoek uitgevoerd (ID 6014) en een programma van
maatregelen in uitgesteld traject voorgesteld. Het plangebied omvat 8184 m2 en was grotendeels
onbebouwd. Enkel in de noordelijke hoek stond er een kleine hoeve. De geplande werken bestaan uit
de oprichting van 12 eengezinswoningen met bijhorende wegen en nutsvoorzieningen. Deze woningen
zelf worden vorstvrij gefundeerd tot op een diepte van ca. 80 cm onder het maaiveld, maar deze zijn
voorzien van een water- en septische put die tot maximum 2,9 m diep gaat. De verstoring van de
wegen en nutsleidingen blijft beperkt tot ca. 60 cm onder het maaiveld, maar lokaal zijn er enkele
putten tot op 1,3 m diep voorzien. De sloot in het zuiden van het terrein wordt rechtgetrokken en tot
op ca. 1,4 m onder het maaiveld uitgegraven.
Landschappelijk gezien ligt Wulpen in de kustpolders, een streek die behoort tot het IJzerbekken en
het stroomgebied van de IJzer. Het terrein zelf ligt op een hoogte tussen 3,2 en 3,9 m TAW op de
overgang van een kreekrug naar een ingepolderde lagergelegen zone. De geologische ondergrond
wordt gevormd door de Formatie van Tielt en het Lid van Kortemark. De pleistocene sequentie bestaat
uit een kleidek dat is afgezet in een schorre of slikke, met daaronder een veenlaag van 1 à 2 m dik.
Onder de veenlaag zit een basisveen met daarboven een afwisseling van veen- en kleilagen, die naar
onder toe zandiger worden. De bodemkaart karteert het gebied als OT (vergraven), A5 en B1. A5
gronden zijn kreekruggronden met zware klei tot klei die op een diepte van 60-100 cm overgaan in
lichter materiaal. B1-gronden zijn poelgronden (met klei bedekte, ingeklonken veeneilanden)
bestaande uit zware klei die op meer dan 100 cm diepte rust op veen.
Historisch gezien dateren de oudste bronnen over Wulpen uit de 12e eeuw, een periode waarin het
dorp opbloeide als vissersdorp. Vanuit Wulpen werd de inpoldering van de omgeving verdergezet en
diverse polderhoeves kennen hun oorsprong in de 13e eeuw. De volgende eeuwen zijn niet goed
gekend, maar in de 17e eeuw kende het dorp een terugval na belegeringen door Franse en Spaanse
troepen. Vanaf de 18e eeuw vond er opnieuw een heropleving plaats en kregen vele polderhoeven hun
huidige aanzicht. Op de historische kaarten is het projectgebied onbebouwd. Enkel de Ferrariskaart
toont de contouren van een hoeve, maar de kaart is op dit punt waarschijnlijk niet erg nauwkeurig.
Omdat de Westhoek tijdens de wereldoorlogen toch een plaats apart innam, zullen deze periodes
hieronder iets uitgebreider besproken worden.
Archeologisch onderzoek in de omgeving bracht vooral relicten uit de volle en late middeleeuwen aan
het licht. Recent werd door ABO echter een terrein opgegraven net ten noorden van het huidige
projectgebied.2 Tijdens proefsleuvenonderzoek (11 en 13 oktober 2016) werd een volmiddeleeuwse
gracht aangetroffen en de restanten van een bakstenen loopgraafstructuur uit de Tweede
Wereldoorlog, die behoorde tot het Stutzpunkt van Wulpen. Dit steunpunt werd aangelegd tussen
1942 en 1944 en maakte deel uit van de Atlantikwall (zie verder). Op basis van het vooronderzoek
werd beslist om een opgraving in drie werkputten uit te voeren. De eerste werkput (opp. 2763 m2)

1
2

Cousin & De Raymaeker 2017.
De informatie die hieronder is samengevat is gebaseerd op: Nijssen e.a. 2017.
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werd centraal op het terrein aangelegd, de tweede (573 m2) achter de kerk als westelijke grens en de
derde (213 m2) als verbinding tussen werkput 1 en 2 (fig.1.1).

Fig. 1.1: Overzicht werkputten opgraving Kerkwijk 2017 (©ABO, Nijsen e.a. 2017, 74).

De meerderheid van de middeleeuwse sporen is in de volle middeleeuwen te plaatsen, met
uitzondering van enkele uit de late middeleeuwen. Laatstgenoemde sporen situeren zich zowel in het
centrale deel van WP 1 als in het meest zuidoostelijke. De volmiddeleeuwse sporen concentreren zich
rond een brede gracht die deel uitmaakte van een site met walgracht in het zuidelijke gedeelte van
WP 1. Er zijn echter verschillende kuilen uit de middeleeuwen die zich in het noorden van WP 1
concentreren. Hiertussen bevindt zich een cluster van mogelijke paalkuilen, die in verband gebracht
kunnen worden met een gebouwplattegrond. In het zuidoosten van WP1 werden twee rechthoekige
ontginningskuilen aangetroffen, die mogelijk in verband staan met de bouw van de 13e-eeuwse
parochiekerk. Er bleken verder nog een groot aantal sporen uit WO II op het terrein te zijn bewaard,
die zich voornamelijk in het noorden concentreren. Op een luchtfoto uit 1944 is te zien dat er enkele
gebouwen en een bakstenen loopgraaf op het terrein stonden. Een uitbraakspoor vol baksteen- en
leisteenfragmenten is mogelijk een restant van manschappenverblijven of een opslagdepot in functie
van het Stutzpunkt. Ten oosten van het uitbraakspoor werd een grote bakstenen structuur
aangetroffen, die bestaat uit een centrale gang met zijmuren (fig. 1.2). Vermoedelijk was deze
overdekt met een tongewelf. Omwille van de smalle dimensies van de structuur lijkt het echter eerder
te gaan om een constructie die werd aangelegd voor het plaatsen van een defensieve
prikkeldraadversperring dan om een loopgraafstructuur.
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Fig. 1.2: Zicht op de bakstenen structuur uit WO II (©ABO, Nijsen e.a. 2017, 96).

Achter het koor van de dorpskerk konden 78 inhumatiegraven blootgelegd worden. In het eerste vlak
(ca. 5,50 m TAW) werden er 34 graven aangetroffen, waarvan de meeste waarschijnlijk vrij recent zijn.
Een deel bevindt zich namelijk binnen of in de gedempte walgracht (gedempt in de 12e-13e eeuw). Een
zestal graven behoort waarschijnlijk toe aan militairen uit de Eerste Wereldoorlog, want er werden
resten van ruimingen uit deze periode teruggevonden (fig. 1.3). De aangetroffen resten bestonden
enkel nog uit kleine beenderen, die soms vergezeld waren van knopen en dergelijke.
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Fig. 1.3: Overzicht van de militaire graven (roze polygonen) (©ABO, Nijsen e.a. 2017, 109).

In het tweede vlak konden 9 graven herkend worden, die eveneens van na de 13e eeuw dateren. Het
derde vlak leverde 30 begravingen op, waaronder enkele clusters van elkaar overschrijdende graven.
Verder onderzoek zou kunnen uitwijzen hoe deze met elkaar geassocieerd zijn. In het vierde vlak, ten
slotte, konden de archeologen nog 3 graven extra blootleggen. In de toekomst zal er van 25 skeletten
fysisch-antropologisch onderzoek gebeuren om het geslacht, de leeftijd en de gezondheid van de
overleden persoon te bepalen.
1.2 Wulpen tijdens de wereldoorlogen
1.2.1 Eerste Wereldoorlog
In tegenstelling tot de situatie tijdens de Tweede Wereldoorlog behoorde Wulpen in 1914-1918 niet
tot het door de Duitsers bezette België. Een korte getuigenis over de eerste oorlogsdagen in Wulpen
is opgeschreven door Edmond Segers, een Belgische soldaat die deelnam aan de Slag om de IJzer:
‘Herhaalde malen trachten wij vanuit Wulpen Ramscapelle binnen te dringen, dat door de Duitsers
gebombardeerd wordt en reeds fel gehavend is. […] Op 30 oktober 1914 om 5 uur in de morgen vallen
de Duitsers ons in massa aan, breken door links van ons en nemen gevangenen. […] Van sloot tot sloot
en van weide tot weide geraken wij tot in Wulpen waar rond de middag, wat er van ons bataljon
6
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overblijft, terug verzameld wordt, terwijl er overal geschoten wordt, en de Duitsers Ramscapelle zijn
binnengedrongen.’3
Na de snelle Duitse opmars begin oktober 1914 rijpte het plan om de polders rond de Ijzer te laten
overstromen. Mogelijk vond de uitwerking van dit plan plaats in Wulpen, waar zowel het Franse als
het Belgische leger zich na het Ijzeroffensief, dat begon op 18 oktober 1914 en pas op 30 oktober ’s
avonds eindigde, had teruggetrokken.4 De plaatselijke schoolmeester, Germain Van Marcke, zou aan
de bij hem thuis ingekwartierde officieren verteld hebben dat de streek vroeger ook al onder water
was gezet. Nadat Cogge (de opzichter van de Noordwatering van Veurne) in Wulpen was aangekomen,
kregen de plannen definitief vorm en werden de sluizen in Nieuwpoort op 21 oktober 1914 voor de
eerste maal geopend.5 Wulpen zou vanaf dan achter de tweede verdedigingslinie – enkele kilometers
achter het Ijzerfront – komen te liggen, waardoor het er de eerste jaren van de oorlog betrekkelijk
rustig bleef (fig. 1.4).

3

http://www.forumeerstewereldoorlog.nl/viewtopic.php?t=8085. Voorzichtigheid met deze getuigenis is
echter geboden, aangezien het onduidelijk is hoeveel tijd er tussen de gebeurtenissen en het opschrijven ervan
is verstreken. Verder kon het origineel niet worden geraadpleegd.
4
http://www.wo1.be/nl/geschiedenis/slagen-in-de-westhoek/het-ijzerfront/18-oktober-1914
5
http://www.wo1.be/nl/geschiedenis/gastbijdragen/militaire-en-burgerlijke-geschiedenis/inundatie-aan-deijzer-oktober-1914 ; Er bestaan echter ook andere versies van dit verhaal waarin Wulpen niet zo uitdrukkelijk
een rol speelt.
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Fig. 1.4: Duitse kaart van het westfront met aanduiding van Wulpen (Deutsche Soldaten Zeitung, 4 jan. 1915).
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Ondanks dat de Duitse troepen aan de IJzer werden tegengehouden, bleef Wulpen niet volledig
gespaard van het oorlogsgeweld. Aangezien de kerktoren en de plaatselijke graanmolen een te
duidelijk richtpunt voor de vijandelijke artillerie vormden, werden deze op 25 en 26 oktober door het
Belgische leger opgeblazen (fig. 1.5). Hierover zijn enkele getuigenissen opgetekend:
-

‘Sinnesael had moeten de molen van Wulpen in Brand steken.’ (25 oktober 1914)6

-

‘Dynsdag morgen tusschen 7 tot 8 ure was de toren der kerk van Wulpen afgesprongen en ’t was
wat gebeterd.’ (26 oktober 1914)7

-

‘Ons cantonnement was nu Wulpen-dorp, gelegen op de vaart van Veurne naar Nieuwpoort.
Rustig dorpje […] De kerk zoals ze was in 1917, hebben de Belgen bij het begin van de oorlog doen
springen […].’8

Fig. 1.5: Kerk van Wulpen met vernielde toren (14 mei 1916).9

Omdat de situatie in Wulpen relatief veilig was en het dorp toch niet te ver van het front lag, was dit
de geschikte locatie voor een kantonnement en een officierspost. De plaatselijke meisjesschool, die
6

Dagboek van Ernest Clarysse (http://vluchteling.arts.kuleuven.be/index.html)
Ibid.
8
Frère Justin, Vreugde en Leed. 1914-1918. Gevende zijn beste krachten aan het vaderland. s.d.
9
https://argonnaute.parisnanterre.fr/ark:/14707/a011458916549UlPHhn/6ebda2db36
7
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was opgericht door de zusters van O.L.V.-ten-Bunderen, deed dienst als militair hospitaal en de zusters
zorgden voor de zieken en gewonden.10 Zowel Belgische, Franse als Britse militairen vonden onderdak
in Wulpen en op een bepaald moment in mei 1916 werd Wulpen zelfs bezocht door de toenmalige
Franse president Raymond Poincaré, die het Franse Croix de Guerre kwam uitreiken aan de prinsen
van Bourbon-Parma (fig. 1.6 en 1.7).11

Fig. 1.6: President Poincaré rijkt het Croix de Guerre uit aan prins Xavier van Bourbon-Parma in Wulpen.12

10

https://www.tenbunderen.be/wulpen.html
https://martinusevers.org/2017/02/22/het-begin-van-de-sixtus-affaire/.
12
https://west-vlaanderen.mediahaven.com/westflandrica/index.php/image/watch/6eef8c3f333a4372aa9
f9bc2ed1e58cc66eab88933d644f28a4f9580d7bf4f0f2536754d871d4e3788f6ee4da0ebffd0?s=5bed27324f0da
&c=7
11
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Fig. 1.7: De Italiaanse prinsen Sixtus en Xavier Bourbon-Parme nadat ze te Wulpen van de Franse president het
Franse oorlogskruis hebben ontvangen. Links en rechts: Franse officieren (21 mei 1916).13

Andere getuigenissen over de internationale aanwezigheid in het dorp zijn te vinden in de dagboeken
van enkele Belgische frontsoldaten:
-

‘Na onze tijdelijke aflossing door de Fransen te Ramscapelle en Wulpen, waar de Franse artillerie
zich bevindt, […].’ (Edmond Segers, Belgisch militair)

-

‘Op 5 december 1914 bevindt ons bataljon zich, na zijn eerste wacht, in de tweede lijn te Wulpen.
De regimentsdokter die mij daar onderzoekt, stuurt mij naar het station van Adinkerke […].’
(Edmond Segers, Belgisch militair)14

-

‘De twee dagen zijn om en in de loop van de namiddag vertrekken wij […] naar het front. Onder
de weg naderen wij stap voor stap het voortdurende kanongebulder. Dit maakt een geweldige
indruk. Tenslotte komen wij toe te Wulpen. Hier is men al binnen het bereik van het kanonvuur.’
(Florimond Pynaert, Belgische vrijwilliger)

-

13
14

‘Aangekomen te Wulpen werd ik ingekwartierd in het huis van de veldwachter. Hier te Wulpen
ziet het er al wat oorlogsachtig uit. Het dorp gedeeltelijk verwoest door de bombardementen, de

https://argonnaute.parisnanterre.fr/ark:/14707/a011458916550I4yhMG/7ff15f9199
http://www.forumeerstewereldoorlog.nl/viewtopic.php?t=8085 (1e en 2e getuigenis)
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kerk bijna met de grond gelijkgemaakt. Na de nacht te hebben doorgebracht onder het nu en dan
ontplofen van obussen […]. Ja daar in het huis van de veldwachter voelde ik me niet op mijn
gemak. Er liepen daar zo veel officieren in en uit. […] Rechtover de deur was een groot boerenhof
dat door de Franse artilleristen was belegerd.’ (begin april 1915, Florimont Pynaert, Belgische
vrijwilliger)

Over welk boerenhof Pynaert het precies heeft, is niet duidelijk. In het westen van Wulpen bevond
zich wel Hof Ter Bommelaere, waar de belangrijkste hoofdkwartieren van de sector gevestigd waren.
Deze poste de commandement/poste de combat waren bedoeld voor officieren, die verantwoordelijk
zijn voor de infanterie en de artillerie in de sector en die meestal samen in en rond de boerderij
gevestigd werden. Er was sprake van een PC voor de commandant van de divisie, voor de bevelhebber
van de artillerie van de sector
en/of voor de Colonel of General de Trachées (de
hoofdverantwoordelijke voor de bataljons in de frontlijn.). Hier waren ook de Contre Batteries
(batterijen die vijandelijk vuur beantwoordden) en de Batteries de Destruction (batterijen die
systematische beschietingen op vijandelijke stellingen uitvoerden) gevestigd, evenals de Service de
Repérage d’Artillerie (de opnemingsdienst die naging van waar het vijandelijk vuur kwam). In de
nabijheid van de hoeve, ter hoogte van de Bommelaerevaart, werd tijdens de oorlog een grote
telefooncentrale ingericht, vanwaar verbindingen naar andere grote telefooncentrales en belangrijke
officiersposten in de sector vertrokken. Nog steeds zijn er drie betonnen militaire constructies
bewaard, die fungeerden als hoofdkwartier voor de belangrijkste officieren (fig. 1.8, 1.9 en 1.10).15

Fig. 1.8: Betonnen constructie 1 bij Hof Ter Bommelaere.
15

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/212728
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Fig. 1.9: Betonnen constructie 2 bij Hof Ter Bommelaere.

Fig. 1.10: Betonnen constructie 3 bij Hof Ter Bommelaere. Onderdeel van telefooncentrale.
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Verderop in zijn verhaal geeft Pynaert nogmaals een verwijzing naar Wulpen:
‘Na deze gevechten trokken wij op rust te Wulpen […]. Langsheen de vaart naar Nieuwpoort bevond
zich een eskadron lansiers in reserve. Toen een officier vanuit Wulpen naar zijn manschappen toeging,
werd hij bij het naderen van de paardenstallen op korte afstand doodgeschoten door een van zijn
soldaten.’ (mei-juni 1915, Florimond Pynaert, Belgische vrijwilliger)16
Dat Pynaerts relaas van de oorlog hier op waarheid berust, blijkt uit de fiche van de Dienst
Oorlogsgraven van Alphonse François Van Herreweghe, die op 6 juli 1915 aan Hof Ter Bommelaere
werd gefusilleerd door het Belgische leger (fig. 1.11).

Fig. 1.11: Details uit de fiche van Alphonse Van Herreweghe van de Dienst Oorlogsgraven.17

16

Citaten Florimond Pynaert: http://www.landvannevele.com/nl/oorlogsrelaas-van-florimond-pynaert. De
uitgevers hebben de oude spelling wel aangepast aan de moderne standaard en ook de interpunctie licht
gewijzigd ten opzichte van het origineel.
17
Digitaal raadpleegbaar via: https://files.warveterans.be/pdf/A60/34202.PDF
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Fig. 1.12: De Belgische cavalerie ingekwartierd in een boerderij te Wulpen (14 mei 1916).18

Naast Belgische en Franse militairen waren er ook Engelse soldaten in Wulpen gestationeerd. Bij de
renovatie van hun huis aan Dijk 41 te Wulpen ontdekten de eigenaars onder de verflaag enkele graffiti
en tekeningen, gemaakt door deze mannen (fig. 1.15). Niet alle militairen verbleven echter bij burgers
of in hoeven (fig. 1.12). Naarmate de oorlog vorderde en er steeds meer mannen onderdak nodig
hadden, werden er meer en meer tijdelijke kampen bestaande uit houten ‘barakken’ opgericht. Ook
in Wulpen moeten dergelijke barakken gestaan hebben, maar deze zijn niet bewaard gebleven. In zijn
jaren aan het front maakte aalmoezenier Pauwels echter een hele reeks foto’s. Zo fotografeerde hij op
een gegeven moment ook een Belgisch kantonnement in Wulpen, dat bestond uit parallel opgestelde
houten barakken (fig. 1.13). In de fiche van Edouard Laurent opgesteld door de Dienst Oorlogsgraven
staat nog expliciet vermeld dat hij gestorven is in barak 104 in Wulpen (fig. 1.14). Een andere getuigenis
werd opgeschreven door Louis Cieters waarin hij op 28 december 1917 twee Belgische houten
barakken situeert op 5 à 6 minuten wandelen vanaf de kerk van Wulpen.19 Of er in Wulpen ook
loopgraven waren, kon nog niet vastgesteld worden. In het dagboek van Raoul Snoeck is wel het
volgende te lezen: ‘2 november 1914. We leggen loopgraven aan in Wulpen, waarin we ook
verblijven.’20 Aangezien de inundatie van de IJzervlakte pas op dat moment volledig voltooid was en

18

https://argonnaute.parisnanterre.fr/ark:/14707/a011458916550jdHSjx/289d516d34
https://ninove14-18.weebly.com/louis-joseph-cieters/archives/12-2017
20
https://martinusevers.org/2014/11/11/odon-en-raoul-genieten-van-relatieve-rust/; Gysel 1998.
19
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het Duitse leger na een nieuw offensief tot in Pervijze was doorgedrongen, is het niet onmogelijk dat
in Wulpen op dat moment nog nieuwe loopgraven werden aangelegd.21

Fig. 1.13: Foto gemaakt door Pauwels van een Belgisch kantonnement in Wulpen.22

Fig. 1.14: Detail uit de fiche van Edouard Laurent met vermelding van barak te Wulpen.23

21

De Schaepdrijver, 109-110.
https://west-vlaanderen.mediahaven.com/westflandrica/index.php/image/watch/fd9898f62833493db625c1
2c968b66bb2552e6393fe9414caf3848c8551f741d28ac34b6a1e946429f9f42c7e047470d?s=5bed35e442616&c
=3
23
https://files.warveterans.be/pdf/A36/18848.PDF
22
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Fig. 1.15: Tekening en graffiti gemaakt door Engelse militairen (oktober-november 1917)24

De rust in Wulpen zou echter niet blijven duren, want het tij keerde in de tweede helft van 1917. De
Duitse troepen zagen Wulpen vanaf dan als doelwit en de intensiteit van de bombardementen nam
fors toe. Als gevolg hiervan vluchtten het grootste deel van de bevolking richting Frankrijk. Een
overzicht van de aanvallen op Wulpen is te vinden in de Belgische oorlogskrant De Legerbode, waarvan
er hier enkele zijn opgesomd.25
-

-

21 juli 1917: ‘Den nacht daarop (= van 18 op 19 juli) artilleriebedrijvigheid naar de kanten van
Steenstreate en Wulpen.’
31 juli 1917: ‘Den 29e in den namiddag heftige artilleriestrijd: Veurne, Wulpen, Pervyse en
Pelikaanbrug werden beschoten.’
21 augustus 1917: ‘Den 17e beschoten de Duitschers Wulpen. Als antwoord vuurden wij op Vladsloo
en St.-Pieters-Capelle.’
25 september 1917: ‘Op het Belgische front heeft onze artillerie den 19e dezer, in antwoord op de
beschieting van Wulpen, Ramscapelle, Lambernisse en Forthem, ’s vijands verbindingen onder vuur
genomen.’
9 oktober 1917: ‘Wulpen, Avecapelle en Nieuwcapelle werden door stukken van verre dracht
beschoten.’

24

http://www.wulpen.be/billets/site.htm
De Legerbode is gedigitaliseerd en te raadplegen via:
http://depot.lias.be/delivery/DeliveryManagerServlet?dps_pid=IE2239591; De Schaepdrijver 2013, 201. Onder
de frontsoldaten had deze officiële oorlogskrant echter een zeer slechte naam en werd hij ook wel ‘De
Leugenbode’ genoemd. Hoewel de schuld van de beschietingen duidelijk bij de Duitsers gelegd wordt (zij
schoten telkens eerst), lijkt het niet onmogelijk dat deze effectief hebben plaatsgevonden.
25
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-

11 december 1917: ‘Om tegengeweld wegens de beschieting van Adinkerke en omgeving, Wulpen
en de omgeving van Veurne, hebben wij de barakken te Leke en Praatbosch gekannoneerd.’

Ook op 23 augustus 1917 moet er een vliegtuigbombardement op Wulpen hebben plaatsgevonden,
aangezien Jean Dessair die dag om het leven kwam, nadat hij werd geraakt door een scherf van een
vliegtuigbom.26 Verder vermeldde frère Justin nog dat: ‘In 1918, tijdens een dom Engels offensief op
Nieuwpoort, is Wulpen nogal erg beschoten geweest.’27 In april 1918 volgde dan het officiële bevel tot
evacuatie van de burgerbevolking uit het onbezette gedeelte van België. Ook overgebleven inwoners
van Wulpen moesten op dat moment verplicht uitwijken naar Frankrijk.28 Uiteindelijk zouden de
inwoners van Wulpen eind december terug naar huis keren. Resultaat van vier jaar oorlog: 32 huizen
volledig vernield, vele andere beschadigd.

1.2.2 Tweede Wereldoorlog29
1.2.2.1 Geraadpleegde instanties en/of personen
In het kader van de opmaak van de bureaustudie met betrekking tot het Stutzpunkt Wulpen werden
onderstaande instanties of personen geraadpleegd:
-

Bundesarchiv Bild (https://www.bild.bundesarchiv.de)
Domein Raversyde (met dank aan Kathleen Ribbens en Mathieu de Meyer)
Koninklijk Legermuseum Brussel (met dank aan Erik Janssen)
Simon Stevinstichting (met dank aan Frank Philippart)
National Collections of Aerial photography Edinburgh (ncap.org.uk)
Persoonlijk archief André Gysel (met dank aan André Gysel)
Erfgoedhuis Bachten de Kupe Koksijde (met dank aan Dorine Vansteertegem)
Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij (met dank aan Fabrice
Maerten en Gerd De Coster)
Centrum voor Historische Documentatie van Defensie – ADIV-S-CA (met dank aan Kathleen Van
Acker en Huygelier Jeroen)

26

https://www.wardeadregister.be/nl/dead-person?idPersonne=15164
http://marc-vandaele-archiefjes.be/Mijn%20Website/ARCHIEFJES/7%201914-1918%20GETUIGENISSEN%20%20Frère%20JUSTIN%20Deel%201.pdf
28
Affiche met officiële bevel om de streek te evacueren: https://westvlaanderen.mediahaven.com/westflandrica/index.php/image/watch/6461922918f841df91c136608cc842ef86d
96775c1c443e484647aebb5da158f7a9fa0fdcf8348b58bf790b86cf8b0d5?s=5bed27324f0da&c=2&tab=extra_fi
eld_names
29
Het archivalisch-historisch onderzoek naar de Tweede Wereldoorlog werd uitgevoerd door ABO naar
aanleiding van de opgraving ten oosten van de kerk. Het volgende subhoofdstuk is gebaseerd op dit onderzoek
(Pype & Nijssen 2017) en waar nodig aangepast aan het huidige projectgebied.
27
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1.2.2.2 Beschikbare archiefbronnen
Voor wat betreft de historische context van dit steunpunt is weinig informatie voorhanden.
1) Axis History Forum
De enige aanwijzingen omtrent het “Stutzpunkt Wulpen” worden eerder terloops vermeld binnen een
aantal topics betreffende de Atlantikwall op het Axis History Forum30:
-

-

De batterij van Wulpen was één van de 8 batterijen binnen de Kustenverteidigungsabschnitt A3
(K.V.A.3.). Elke batterij was onder meer naast luchtafweer extra bewapend met 4 stuks mobiele
grondartillerie van het type Leichte Fieldhaubitze 16 (10,5cm).
Dit steunpunt werd overeenkomstig de Artilleriegliederung im Generalkommando LXXXIX
Armeekorps tussen 20 november 1942 en 6 februari 1943 bemand door de 5e Batterij van het 139e
Artillerieregiment. Er is sprake van 4 x 10,5 cm geschut. Op 1 april 1943 wordt het bemand door
de 5e Batterij van het 252e Artillerieregiment. Er is sprake van 3 x 10,5 cm geschut. (De 5e batterij
van het 252e artillerieregiment betrof een gemengde Flak-afdeling gevormd op 26 augustus 1939
in Ludwigsburg en was een onderdeel van het Flak-Regiment 55.31)
Tenslotte wordt het op basis van een kaart van 25 juni 1944 bemand door de 5e Batterij van de 2e
afdeling van het 148e Artillerieregiment als onderdeel van de 48e Infanterie Divisie.
2) Britse luchtfoto 25 maart 1944

Van het eigenlijke steunpunt, ten noordoosten en noordwesten van het onderzoeksgebied, zijn twee
Britse luchtfoto’s beschikbaar, genomen op 25 maart en 10 april 1944. Deze bevinden zich in de
National Collections of Aerial Photography te Edinburgh en geven hetzelfde beeld van de omgeving
van het projectgebied.
Er was zowel ten noordoosten als ten noordwesten van het onderzoeksgebied een duidelijke cluster
met luchtafweergeschut aanwezig die gekenmerkt werden door een reeks van hoefijzervormige
opstellingen. De noordoostelijke opstelling leek op het ogenblik dat de luchtfoto genomen werd reeds
goed uitgebouwd en de communicatie tussen de afzonderlijke geschutopstellingen werd verzekerd
door zigzag-verlopende onverharde loopgraven. Een brede landweg verbond deze cluster met de
structuren die aanwezig waren op het projectgebied ten oosten van de kerk, dat door ABO werd
onderzocht. De noordoostelijke cluster leek op het moment van de luchtfoto nog in volle opbouw.
Enkele hoefijzervormige stellingen zijn op de foto heel goed zichtbaar, dus deze waren nog niet
voorzien van een beschermde afdekking. Een tweetal ravelijnvormige structuren kunnen mogelijk in
verband gebracht worden met betonnen bunkers. Het huidige projectgebied blijkt echter tijdens de
Tweede Wereldoorlog niet voor militaire doeleinden te zijn ingenomen.

30
31

Van Geeteruyen en Peeters 2004.
www.ww2.dk/ground/flak/flargt55.html
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Fig. 1.16: Luchtfoto genomen door de RAF (25 maart 1944) van Wulpen met aanduiding ruimere omgeving
projectgebied (rood) en de clusters met luchtafweer (geel) (National Collections of Aerial Photography).
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Fig. 1.17: Luchtfoto genomen op 25 maart 1944 van het Stutzpunkt Wulpen met aanduiding van het
onderzoeksgebied (rood) (National Collections of Aerial Photography).

In het huidige landschap zijn er ten gevolge van landbouwactiviteiten echter geen sporen meer te
vinden van het steunpunt. Wellicht werden de structuren kort na het einde van de oorlog terug
afgebroken en werden de terreinen genivelleerd. Bij de aanleg van de Toekomstlaan N330 en de
Veurnekeiweg N39 werd de noordwestelijke cluster wellicht net aangesneden. Doch, zoals uit het
archeologisch vooronderzoek langs de Kerkwijk is gebleken, mag er op die locaties vanuit gegaan
worden dat er dieper in de ondergrond mogelijk nog structuren bewaard bleven.
3) Einsatzkarte 171.J.D. 31 maart 1943
Op de Einsatzkarte 171.J.D. van 31 maart 1943 - met aanduiding van de verdedigingsposten langs de
Atlantikwall - wordt ter hoogte van het dorpscentrum van Wulpen enkel “5/252” vermeld, verwijzend
naar de gestationeerde 5de Batterij van het 252ste Artillerieregiment.32

32

Sakkers & Houterman 2000. Kaarten in bijlage en archief Domein Raversyde: WO2-38-066.
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Fig. 1.18: Uittreksel uit de Einsatzkarte 171.J.D. van 31 maart 1943 (©Domein Raversyde).
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Fig. 1.19: Detail uit de Einsatzkarte 171.J.D. van 31 maart 1943 (Bron: Domein Raversyde).

4) Plan van de inplanting van de garnizoenen van 18 augustus 1944
De volgende bron is een plan uit het archief van Cegesoma, opgemaakt op 18 augustus 1944, naar
aanleiding van de inplanting van de garnizoenen en de overstromingen in de streek van VeurneNieuwpoort.33 Dit plan vermeldt expliciet het “Steunpunt Wulpen”. Het bijhorende rapport vermeldt
te Wulpen de aanwezigheid van de 5e Batterij van het 148e Artillerieregiment (5/AR 148).34

Fig. 1.20: Uittreksel uit het plan van 18 augustus 1944 met aanduiding van de garnizoeninplantingen
(©Cegesoma/ Domein Raversijde).

33
34

Kopie in het archief van het Domein Raversyde: AWF06613
Kopie in het archief van het Domein Raversyde: AWF06605
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Fig. 1.21: Uittreksel uit het rapport van de bezettingstroepen en standplaatsen van 18 augustus 1944
(©Cegesoma/ Domein Raversijde).

5) Plan van de stellingen op 31 januari 1944:
In 1988 werd door P. Francart een omvangrijke studie en inventaris opgemaakt en gepubliceerd van
de overgebleven resten van de Atlantikwall. Op pagina 82 wordt een vereenvoudig plan weergegeven
van de stellingen tussen De Panne en Nieuwpoort op 31 januari 1944. Ook Wulpen wordt aangeduid
doch zonder verdere specificaties.35

35

Francart 1988, 82.
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Fig. 1.22: Plan uit Francart met de stellingen op 31 januari 1944 (©Francart 1988, 82).

6) Rapport van standplaatsen van 1 september 1944
In een tweede rapport uit het archief van Cegesoma (kopie in het archief Domein Raversyde) van 1
september 1944 is er expliciet sprake van een geschutsopstelling (“emplacement pour batterie”). Er
wordt hierbij vermeld dat de bouwwerken werden beëindigd wegens een tekort aan mortel.
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Fig. 1.23: Uitreksel uit het rapport van de bezettingstroepen en standplaatsen van 1 september 1944
(©Cegesoma/ Domein Raversijde).

7) Afschrift aanpassingen van een reeks huizen door de Wehrmacht van 15 augustus 1943
In het archief van het Centrum voor Historische Documentatie van Defensie ligt een afschrift van een
schrijven van de Kreiskommandatur te Brugge van 25 augustus 1943 gericht aan René Catrysse, smid
te Wulpen. Er is sprake van aanpassingen aan enkele huizen te Wulpen door de Wehrmacht omwille
van militaire redenen.
In hetzelfde archief bevindt zich een handgeschreven brief van René Catrysse van 28 november 1946
gericht aan de Centrale Dienst van de Genie met de vraag om de door de Duitse Wehrmacht gebouwde
26
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bunker, op de plaats van zijn woning, te slopen. Zoals uit de brief blijkt heeft hij reeds een jaar eerder
een schriftelijk schrijven gericht aan de Dienst van Domeinen te Nieuwpoort om deze af te breken.
Omdat deze gelegen is tussen woningen, kon deze niet gedynamiteerd worden. Op 6 december 1946
werd door de directeur van de Versterkingen van de Centrale Dienst van de Genie een brief
teruggestuurd met als antwoord dat het Ministerie van Landverdediging niet belast is met het slopen
van de Duitse bunkers en dat dit eerder een aangelegenheid is voor het Ministerie van Wederopbouw.

Fig. 1.24: Afschrift van 25 augustus 1943 (©Centrum voor Historische Documentatie van Defensie).
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Fig. 1.25: Handgeschreven brief van René Catrysse van 28 november 1946 (©Centrum voor Historische
Documentatie van Defensie).
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Fig. 1.26: Brief van de directeur der Versterkingen van het Ministerie van Landsverdediging van 6 december
1946 (©Centrum voor Historische Documentatie van Defensie).

8) Schets en beschrijving van de stellingen van 6 november 1944
Op 6 november 1944, een paar maanden na de bevrijding, werd door de Belgische Centrale Dienst van
de Genie een schets en een korte beschrijving opgemaakt van de aanwezige stellingen te Wulpen
(archief Centrum voor Historische Documentatie van Defensie – ADIV-S-CA). Er is duidelijk sprake van
een tweetal artillerieopstellingen (steunpunten) bestaande uit abris (= bunkers) van verschillende
afmetingen. Eén van de artillerieopstellingen is gelegen ten oosten van de kerk en de tweede ten
westen van de kerk. Een summiere schets geeft het kanaal Veurne-Nieuwpoort weer met ten zuiden
ervan de kerk met aan weerszijden een steunpunt.
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Fig. 1.27: Schets en beschrijving opgemaakt op 6 november 1944 van de stellingen te Wulpen (© Centrum voor
Historische Documentatie van Defensie).

9) Plan uit Francart, 1988, p. 156
In 1988 werd door P. Francart een omvangrijke studie en inventaris opgemaakt en gepubliceerd van
de overgebleven resten van de Atlantikwall. Op pagina 156 wordt een kaart weergegeven Croquis n° II
Oostduinkerke-Westende, waarbij er ter hoogte van Wulpen drie puntlocaties aangeduid zijn. Deze zijn
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voorzien van de letters a, b en c, maar er wordt verder geen duiding gegeven van de betekenis van de
letters.

Fig. 1.28: Plan uit Francart 1988 (©Domein Raversijde).

1.2.3 Conclusie
In verband met de wereldoorlogen kan gestaafd worden dat er in Wulpen activiteiten hebben
plaatsgevonden die hieraan gelinkt kunnen worden. Concreet voor het projectgebied is er geen
informatie dat er hier constructies, loopgraven of andere activiteiten hebben plaatgevonden die nog
archeologisch vastgesteld kunnen worden. Zo kan de boerderij tijdens de wereldoorlogen opgevorderd
zijn geweest voor het huisvesten van troepen, maar dit laat geen archeologische sporen na. Het
volledig uitsluiten van deze periode is echter niet mogenlijk omdat de afwezigheid van bewijs, geen
bewijs is van afwezigheid.
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Hoofdstuk 2

Resultaten van het proefsleuvenonderzoek

2.1 Beschrijvend gedeelte
2.1.1 Administratieve gegevens
Projectcode:

2018K4

Aanleiding:

Dit rapport kadert in een geplande stedenbouwkundige
vergunningsaanvraag voor een terrein aan de Kerkwijk te
Wulpen. Hiervoor werd reeds een bekrachtigde
archeologienota (ID 6014) opgemaakt.36 De kadastrale
oppervlakte bedraagt ca. 8184 m2, waardoor de
vergunningsaanvraag valt binnen de aanvragen waarbij de
totale oppervlakte van de kadastrale percelen 3000 m2 of meer
bedraagt (Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, het
Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014 en de Code van
Goede Praktijk).

Erkend archeoloog:

Locatie:

Annelies De Raymaeker
OE/ERK/Archeoloog/2016/00148
Studiebureau Archeologie bvba
OE/ERK/Archeoloog/2015/00002
Wulpen (Koksijde), Kerkwijk (fig. 2.1 en 2.3)
Bounding box: punt 1: x = 33205, y = 33323
punt 2: x = 200077, y = 200190
Koksijde, Afd. 6, Sectie B, percelen 302f (deel), 320c (deel), 311
(deel)

Periode uitvoering:

5 november 2018

Relevante termen:

Proefsleuvenonderzoek,
wadvlakten,
schorren, polders, wereldoorlog

Bebouwde zones:

Het projectgebied is op dit moment grotendeels onbebouwd.
Enkel in de uiterst noordelijke hoek staat momenteel een
woning.

36

veenafzettingen,

Cousin en De Raymaeker 2017. Enkel de voor dit onderzoek relevante gegevens zullen overgenomen worden
uit deze archeologienota. Voor de rest kan verwezen worden naar de bekrachtigde nota zelf, zonder deze te
herhalen.
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Fig. 2.1: Uittreksel van de topografische kaart met situering van het projectgebied (©Databank Ondergrond
Vlaanderen).

Fig. 2.2: Situering van het projectgebied binnen de verschillende Vlaamse archeoregio’s37.

37

https://onderzoeksbalans.onroerenderfgoed.be/onderzoeksbalans/archeologie
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Fig. 2.3: Uittreksel van het kadasterplan met situering van het projectgebied (©CADGIS).

2.1.2 Archeologische voorkennis
Het bureauonderzoek wees op een hoog potentieel voor vindplaatsen vanaf de metaaltijden tot de
nieuwste tijd. De verwachtingen naar prehistorie toe liggen eerder laag, aangezien er weinig
steentijdvondsten zijn uit het kustgebied en deze waarschijnlijk onder een dik holoceen pakket liggen.
Het terrein is op de Ferrariskaart nog bebouwd (fig. 2.23), maar waarschijnlijk is de kaart hier
onnauwkeurig. Op latere kaarten is er geen bebouwing aanwezig, met uitzondering van een recentere
boerderij in het noorden van het projectgebied.
2.1.3 Onderzoeksopdracht en vraagstellingen
De doelstelling van dit uitgesteld vooronderzoek met ingreep in de bodem betreft het formuleren van
uitspraken omtrent de aan- of afwezigheid van één of meerdere archeologische vindplaatsen en de
inschatting van het potentieel op archeologische kennisvermeerdering.
De volgende onderzoeksvragen zijn hierbij van belang:
- Welke zijn de waargenomen bodemhorizonten (beschrijving en duiding)?
- In hoeverre is de bodemopbouw intact?
- Op welke diepte(s) bevind(e)t(n) zich het archeologisch vlak?
- Zijn er tekenen van erosie?
- Zijn er archeologische sporen en/of vondstenconcentraties aanwezig binnen de grenzen van het
projectgebied en zo ja, wat is de afbakening hiervan in ruimte en tijd?
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-

Hoe is de bewaringstoestand van de sporen?
Wat is de aard en datering van de aanwezige archeologische sporen?
Naar welke activiteit of soort site verwijzen de sporen?
Zijn er sporen uit één of meerdere periodes aanwezig?
Is verder archeologisch onderzoek nodig? Zo ja, welke zones komen in aanmerking voor
vervolgonderzoek?
Kunnen de eventuele sporen in verband gebracht worden met archeologisch onderzoek uit de
omgeving?
Is er wereldoorlog-erfgoed op het projectgebied aanwezig?

2.1.4 Vooropgestelde onderzoeksmethoden en -technieken
Op voorhand was voorgesteld om het terrein te onderzoeken met 8 continue proefsleuven van 2 m
breed met een parallelle tussenafstand van max. 15 m tussen het middelpunt van elke sleuf (fig. 2.4).
De sleuven hebben een nood-zuid oriënteren en beslaan 10% van het onderzoeksterrein. Door middel
van kijkvensters kon een bijkomende 2,5% onderzocht worden om zo een statistisch representatief
beeld van het hele terrein te krijgen.
Als extra controle moet er een metaaldetector op het terrein aanwezig zijn. Alle metaalvondsten
krijgen een vondstnummer en worden beschreven in de vondstenlijst. Alle vondsten worden digitaal
topografisch driedimensionaal ingemeten. Er wordt gezocht met een minimale metaaldiscriminatie.
2.1.5 Afwijkingen ten aanzien van de vooropgestelde onderzoeksstrategie en -methodes38
Het noorden van het projectgebied was niet toegankelijk, aangezien hier nog een huis staat (712 m2).
In de zuidoostelijke hoek was het terrein ontoegankelijk door enkele bomen en ook centraal
verhinderde het aanwezige groen de aanleg van een proefsleuf of kijkvenster (402 m2 en 262 m2).
Om optimaal in te spelen op de verwachtingen voor het aantreffen van structuren uit WO I en WO II
werd door Onroerend Erfgoed beslist om de oriëntatie van de proefsleuven te wijzigen ten opzichte
van de originele opzet.
Er werden 5 sleuven aangelegd met een noordoost-zuidwest oriëntatie en 1 met een west-oost
oriëntering. Bijkomend werden 2 kijkvensters (SL 3 en SL 7) gegraven, een in de westelijke hoek en een
centraal op het terrein net ten zuiden van de ontoegankelijke zone (fig.2.5). De sleuven hebben een
totale oppervlakte van 573 m2 (7% t.o.v. projectgebied) en de kijkvensters van 34 m2 (0,4% t.o.v.
projectgebied). De toegankelijke zone had echter slechts een oppervlakte van 6808 m2, waardoor deze
percentages respectievelijk 8,4% en 0,5% bedragen. Vanwege de beperkte omvang van het terrein
heeft de noodzakelijke manoeuvreerruimte voor de graafmachine aan de randen van het perceel een
procentueel grotere invloed op de dekkingsgraad. Ondanks de niet gehaalde dekkingsgraad van 12,5%
kan, omwille van de gelijkmatige verspreiding van de proefsleuven en kijkvensters, een gefundeerde
extrapolatie van de vaststellingen gemaakt worden naar het volledige terrein.

38

Dit zijn afwijkingen ten opzichte van de vooropgestelde onderzoeksstrategie en -methodes die zijn
opgenomen in het programma van maatregelen van de archeologienota (ID 6014).
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Fig. 2.4: Het vooropgestelde sleuvenplan.

Fig. 2.5: Overzicht van de aangelegde proefsleuven met situering van de geregistreerde bodemprofielen.
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2.2 Assesment
2.2.1 Landschappelijke gesteldheid
Het projectgebied situeert zich in het overgangsgebied van een hoger gelegen zone (kreekrug) naar de
lager gelegen zones die ingepolderd zijn. De zuidelijke grens van het projectgebied wordt gevormd
door de Bommelarevaart. Het projectgebied zelf vertoont een licht hellend reliëf met een verloop van
3,2 – 3,9 m TAW. Hydrografisch gezien behoort het terrein tot het IJzerbekken, dat tot het
stroomgebied van de IJzer behoort.
De bodemkaart (fig. 2.7) karteert het projectgebied als OT (vergraven) en B1. Dit zijn poelgronden (met
klei bedekte, ingeklonken veeneilanden) bestaande uit zware klei die op meer dan 100 cm diepte rust
op veen.39 Een klein gedeelte bestaat uit een A5-gronden, wat kreekruggronden zijn met zware klei tot
klei die op een diepte van 60-100 cm overgaat in lichter materiaal.
Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden 7 bodemprofielen geregistreerd die een representatief
beeld verschaften met betrekking tot de lithostratigrafische en bodemkundige opbouw van het
volledige terrein (fig. 2.5). Bodemprofiel 3 (PR3) geldt als referentie-bodemprofiel voor het volledige
terrein en wordt in dit verslag geïllustreerd en beschreven.

Fig. 2.6: Uittreksel uit het DHM (DHM II) met aanduiding van het projectgebied.
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Fig. 2.7: Bodemkaart met aanduiding van het projectgebied.

2.2.2 Beschrijving van het referentie-bodemprofiel
Als referentieprofiel werd profiel 3 (PR3) gekozen, aangezien de basisopbouw van het terrein hier
duidelijk te zien is (fig. 2.8). De bovenste horizont bestaat uit een dunne laag bijna zwarte humusrijke
teelaarde (Ah) met veel bioturbatie, die een tiental centimeter dik is. Hieronder komt een oudere grijze
zandig-kleiige ploeglaag (Ap) voor die tot 30 cm dik kan zijn, sterk gebioturbeerd is en stukjes schelpen,
bouwkeramiek en houtskoolspikkels bevat. De derde horizont is een lichtgrijze zandig-kleiige Chorizont met veel bioturbatie, kalkspikkels en roestvlekken op het contactvlak met de onderliggende
veenlaag. Deze C-horizont is ongeveer 60 cm dik en bevindt zich op een veenlaag van ca. 15 cm dik. De
veenlaag is zwart van kleur, sterk gebioturbeerd en bevat houtfragmenten. De onderste horizont
bestaat uit een zeer zachte losse lichtgrijze-bruine gelaagde en lichtblauwgrijze klei (C2-horizont) met
veel bioturbatie. Deze horizont begint op ca. 115 cm onder het maaiveld, terwijl het profiel is
aangelegd tot op 230 cm onder het maaiveld. De hangwatertafel, die rust op de klei, werd hierbij
doorbroken. Deze opbouw is het gevolg van de ontwikkeling van het kustgebied tijdens het holoceen.
Bij het begin van het Holoceen bereikte de Noordzee de Belgische kustvlakte waardoor de
grondwatertafel steeg. Hierdoor ontstonden in de laagst gelegen delen van het Pleistocene landschap
zoetwatermoerassen waarin zich basisveen ontwikkelde. De laagst gelegen delen van het Pleistocene
landschap (met name de paleovallei van de Ijzer) kwamen onder invloed van de getijden te staan. Zo
ontstonden getijden- of wadgebieden, waarin fijn zand en klei via de getijdengeul werden
binnengebracht en afgezet. In de geulen en de zandwadden werd het grovere zand afgezet, terwijl
meer landinwaarts het fijnere kleislib tot bezinking kwam (slikke).40
40

Cousin & De Raymaeker 2017, 13.
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Naar het noordenoosten van het projectgebied (richting straatkant) bevindt zich bovenop de Aphorizont nog een dik verstoord zanderig pakket (Aa) dat te zien is in profiel 1 en 6 (fig. 2.9 en 2.10. Het
archeologisch relevante niveau (aanlegvlak) bevindt zich tussen de 35 – 110 cm onder het maaiveld.
Dit grote verschil is het gevolg van recente41 verstoringen, waarbij het terrein op sommige plaatsen
wordt afgedekt door een dik recent antropogeen pakket (zoals bv. in PR1 te zien is).

Fig. 2.8: Referentie-bodemprofiel 1 (PR3).
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Fig. 2.9: Bodemprofiel 1 (PR1).

Fig. 2.10: Bodemprofiel 6 (PR6).
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2.2.3 Bespreking van de bodemsporen
In totaal werden er tijdens het proefsleuvenonderzoek 8 sporen aangetroffen en geregistreerd (fig.
2.11). Een deel van de sporen concentreert zich in kijkvenster 7 (n= 3), terwijl de andere sporen werden
aangetroffen in sleuf 1 (n= 4) en sleuf 5 (n= 1). Het gaat in alle gevallen om geïsoleerde – niet aan
structuren gerelateerde – bodemsporen van antropogene aard, bestaande uit kuilen (n.6), een paalkuil
en een gracht. Aan de oostelijke kant van het terrein, waar de bodemkaart OT aangeeft, (in sleuven 4,
5 en 6) was een deel van het archeologische relevante niveau verstoord door recente bodemingrepen.
In proefsleuf 6 is het volledige archeologische niveau vergraven geweest.

Fig. 2.11: Allesporenplan geprojecteerd op de bodemkaart.

Verspreid over sleuf 1 werden vier bodemverkleuringen opgemerkt (S1, S2, S3 en S4). Deze sporen
werden niet gecoupeerd. Spoor 1 en 4 zijn grijsbruine antropogene kuilen met een zeer harde vaste
zandige kleivulling. In beide kuilen bestond de vulling uit houtskoolstukjes en fragmentjes van schelpen
en bouwkeramiek (fig. 2.12 en 2.16). In S1 waren er ook leisteenfragmentjes aanwezig. S2 is een diffuus
afgelijnde paalkuil met een gelijkaardige vulling als S1 en 4 (fig. 2.13). Deze was grijs van kleur met
donkergrijze vlekken. De datering van deze sporen is onzeker, aangezien er geen vondsten in aanwezig
waren. De aanwezigheid van bouwceramiek wijst op een datering vanaf de Romeinse periode, al lijkt
op basis van de hardheid van de grotere stukken bouwceramiek de late middeleeuwen een
realistischere begindatering. De fragmenten waren te klein om andere gegevens en een eventuele
nauwkeurigere dateringen over te verzamelen. S3 is het scherp afgelijnde restant van een gracht die
naast de proefsleuf nog zichtbaar is in het landschap (fig. 2.14). Het vullingspakket bestaat uit een zeer
harde vaste zandige kleigrond, die bruingrijs van kleur is met donkergijze-bruine vlekken. Hierin zaten
42
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stukjes steenkool, leisteen en kalkmortel en grotere fragmenten van bouwkeramiek (o.a. brokken
muurfragmenten bestaande uit baksteen met gele kalkmortel) en schelpen. Deze laatste elementen
zijn goed te zien in de wand van de proefsleuf (fig. 2.15). Waarschijnlijk was dit de oostelijke bocht van
een verdwenen (laat)middeleeuwse site met walgracht (CAI 71 585) op het aangrenzend perceel,
waarvan de locatie bepaald is aan de hand van historische kaarten (fig. 2.24 en 2.25). De historische
gebouwen die op de Ferrariskaart stonden werden niet teruggevonden in de proefsleuven.
Vermoedelijk was de fundering ondiep en volledig uitgebroken.

Fig. 2.12: Zicht op spoor 1 (S1) in het vlak.
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Fig. 2.13: Zicht op spoor 2 (S2) in het vlak.

Fig. 2.14: Zicht op spoor 3 (S3 – gracht) in het vlak en in het landschap.
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Fig. 2.15: Detail van spoor 3 (S3) met inclusies in profielwand.

Fig. 2.16: Zicht op spoor 4 (S4) in het vlak.
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In sleuf 5 werd slechts één spoor aangetroffen (S5) (fig. 2.17). Het gaat om een redelijk scherp
afgelijnde donkergrijs-bruine kuil met een zeer harde vaste zandige kleivulling. De inclusies bestaan uit
kalk- en houtskoolspikkels, stukjes schelpen en brokken bouwkeramiek. Het spoor is intern sterk
verstoord door bioturbatie. Wederom werden er geen vondsten aangetroffen in het spoor, wat een
datering onmogelijk maakt. Dit spoor is te lokaliseren ter hoogte van een gebouw op de Ferrariskaart
(fig. 2.27), maar de omvang van het spoor (te groot voor een paalkuil) maakt dat het hier
hoogstwaarschijnlijk niets mee te maken heeft.

Fig. 2.17: Zicht op spoor 5 (S5) in het vlak.

De overige drie sporen bevonden zich allemaal in kijkvenster 7 (SL7) en werden gecoupeerd om meer
informatie te verkrijgen over hun aard. Spoor 6 (S6) is een lichtgrijs-bruine kuil, die zich deels onder de
profielwand bevond, en bleek 60 cm diep te zijn (fig. 2.18 en 2.19). De vulling bevat stukjes houtskool,
kalkmortel en steenkool, alsook grotere brokken bouwkeramiek. Vlak naast spoor 6 bevindt zich spoor
7 (S7), waardoor het onderscheid tussen beide sporen in het profiel moeilijk te zien is (fig. 2.20 en
2.21). Spoor 7 is eveneens geïdentificeerd als een kuil met een zeer harde vaste zandige kleivulling.
Het sediment is zwart van kleur en bevat zowel kalkspikkels, stukjes schelpen en kalkmortel, als grotere
brokken bouwkeramiek. Het laatste spoor (S8) is wederom een kuil met een donkergrijze kleur (fig.
2.22 en 2.23). De vulling bestaat uit een zeer harde vaste zandige klei met kalkspikkels en stukjes
bouwkeramiek. Op zijn diepste punt is de kuil 60 cm diep, maar het grootste gedeelte bestaat slechts
uit een zeer dunne laag. Hierdoor is het onduidelijk of dit spoor apart staat of nog deel uitmaakt van
S7.
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Fig. 2.18: Zicht op spoor 6 (S6) in het vlak.

Fig. 2.19: Zicht op spoor 6 (S6) in coupe. De overgang naar spoor 7 (S7) is erg diffuus.
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Fig. 2.20: Zicht op spoor 7 (S7) in het vlak.

Fig. 2.21: Zicht op spoor 7 (S7) in coupe.
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Fig. 2.22: Zicht op spoor 8 (S8) in het vlak.

Fig. 2.23: Zicht op spoor 8 (S8) in coupe.
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2.2.4 Bespreking van de vondsten
Er werden 7 vondsten ingezameld, waarbij het gaat om losse vondsten die niet verbonden zijn aan een
spoor (fig. 2.11). Enkel LV1 werd aan de oppervlakte aangetroffen. De overige vondsten zijn afkomstig
uit het aanlegvlak van de proefsleuven. Het gaat om keramiekfragmenten, die qua datering tussen de
vroege middeleeuwen en het begin van de postmiddeleeuwse periode thuishoren. De vroegste
fragmenten zijn handgevormd aardewerk met chamotte verschraling, terwijl de recentere stukken
bestaan uit wielgedraaid roodgeglazuurd aardewerk.

Fig. 2.24: LV 1 en LV7.
De eigenlijke sporen leverden eveneens niet veel vondsten op. Enkel in S6 en S7 werd een beperkt
aantal keramiekfragmenten teruggevonden. S6 bevatte slechts 1 scherf, die in de late middeleeuwen
thuishoort. Tussen de fragmenten uit S7 zat zowel vroegmiddeleeuws aardewerk, als enkele
laatmiddeleeuwse en postmiddeleeuwse (ca. 15e-16e eeuw) scherven.

Fig. 2.25: Keramiekfragment uit S6.
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Fig. 2.26: Aardewerk uit S7.
2.2.5 Natuurwetenschappelijke staalnames
Er werden geen staalnames genomen in functie van natuurwetenschappelijk onderzoek.
2.2.6 Datering en interpretatie van het onderzochte gebied
Verspreid over het volledige areaal van het projectgebied komen bodemsporen voor die niet zijn
geassocieerd met archeologische structuren. Het gaat voornamelijk om (ondiep uitgegraven) kuilen
met een wisselende vorm en omvang. Een spoor (S3) is waarschijnlijk de oostelijke bocht van een
gracht, die hoorde bij een (laat)middeleeuwse site. Deze is o.a. op de Ferrariskaart en de Atlas der
Buurtwegen nog te zien (fig. 2.24 en 2.25). Er was verder nog één paalkuil (S2) op het terrein aanwezig,
die echter niet aan een structuur kon worden toegewezen. Door het ontbreken van mobiele artefacten
ecofacten in de sporen is het zeer moeilijk om deze aan een bepaalde periode toe te wijzen. Recent
landschappelijk bodemonderzoek door Baeteman op het terrein ten noorden van het projectgebied
kan misschien een indicatie geven voor de ouderdom van deze grondsporen. Naar aanleiding van de
archeologische opgraving door ABO werden twee landschappelijke profielputten aangelegd. In de
eerste put (fig. 2.29) was het oppervlakteveen (laag 8) zichtbaar in de linkerhelft van het profiel.
Hieronder bevond zich een dik pakket ‘slappe’ klei (laag 9), dat bovenop een andere veenlaag (laag 10)
rustte. De datering van de top van deze onderste veenlaag komt volgens Baeteman ongeveer overeen
met de Romeinse periode. Hoe het pakket klei hierboven op is ontwikkeld is nog niet geheel duidelijk,
maar mogelijk vond er (na de Romeinse periode?) een waterspiegelstijging plaats. Hierdoor werd er
een soort van moeras gevormd, waarbij er afzetting van sediment plaatsvond. Op basis van de
dikteaccumulatie stelt Baeteman dat het pakket is gevormd in een tijdsbestek van ca. 800 jaar. Het
oppervlakte veen dateert bijgevolg waarschijnlijk van niet lang daarna. In de tweede profielput (fig.
2.30) is het oppervlakteveen (laag 4) eveneens goed zichtbaar, net zoals de onderliggende ‘slappe’ klei
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(laag 5). De onderste (Romeinse) veenlaag werd in dit profiel echter niet bereikt. Toch kan door de
aard van het kleipakket aangenomen worden dat dit een gelijkaardige datering heeft als in profiel 1.42
Profiel 2 bevond zich dichter naar het huidige projectgebied toe en vertoont ook de meest gelijkaardige
opbouw met de geregistreerde profielen van het proefsleuvenonderzoek. Vermoedelijk is de C2
horizont van het referentieprofiel in dezelfde periode afgezet als laag 9 en laag 4 van de profielen van
ABO. Het oppervlakteveen zou dus ook min of meer gelijktijdig kunnen zijn. Aangezien het
archeologisch vlak in de proefsleuven nog boven deze veenlaag gelegen was, dateert dit ten vroegste
van na de Romeinse periode. Dit zou overeen kunnen komen met wat vroeger als de Duinkerke II –
transgressie werd aangeduid, maar onderzoek wees uit dat het waarschijnlijk gaat om rustige
verlandingsfasen als gevolg van sedimentatieprocessen tussen 300-800 n.C.43 Het oppervlakteveen zat
in de profielen echter op verschillende dieptes, waardoor het moeilijk is om een preciezere datering
voor de vorming hiervan te geven. In het veen werden geen vondsten of ander antropogeen materiaal
aangetroffen. Het ontbreken van elke vorm van antropogeen materiaal in de veenlaag en
onderliggende kleilaag in elk profiel wijst erop dat er vermoedelijk geen menselijke occupatie was
tijdens en na de vorming van deze sedimenten. Hiervoor was het projectgebied waarschijnlijk te nat
(wat het veen duidelijk aantoont). Bij de opgraving ten noorden van het projectgebied werd geen
algemeen tweede archeologisch vlak aangelegd. De meerdere vlakken ter hoogte van de begraving
kan hierbij niet meegerekend worden aangezien het hier gaat om meerdere begravingen boven elkaar.
Dit wijst erop dat er tijdens die opgraving ook geen aanwijzingen zijn gevonden om een tweede vlak
aan te leggen, noch werd dit opgelegd door Onroerend Erfgoed. Een tweede vlak werd tevens niet
opgenomen in de bekrachtigde archeologienota terwijl de opgraving ten noorden van het
projectgebied hierin was opgenomen evenals de landschapsvorming.
De teruggevonden artefacten zijn te dateren tussen de Karolingische periode en de 15e-16e eeuw. De
aantallen zijn echter zodanig beperkt dat voorzichtigheid is geboden met conclusies op basis van dit
materiaal. Toch lijkt er een overeenkomst te zijn tussen de datering op basis van de bodemhorizonten
en het aardewerk. De vroegste scherven horen thuis in de Karolingische periode en Baeteman schat
dat de dikke kleihorizont, onder het archeologisch vlak, ook rond deze periode volledig was gevormd.
De aanwezige sporen en vondsten zijn echter te beperkt om te spreken van een archeologische site.
De archeologische resten die gelinkt kunnen worden aan de historische bebouwing die op de
Ferrariskaart staan zijn duidelijk niet aangetroffen, noch in de vorm van sporen, noch in de vorm van
vondsten. De aanwezige oudere sporen zijn te sporadisch en wijzen eerder op off-site fenomenen die
gelinkt kunnen worden aan een boerderij, maar niet in de vorm van structuren of andere meer
permanente constructies. Eventuele houten palen van gebouwen of andere constructies, die in de
vochtige ondergrond bewaard kunnen blijven werden ook niet aangetroffen. De karig aangetroffen
sporen en vondsten zijn bovendien opgedeeld in een vroegmiddeleeuwse periode en een postmiddeleeuwse periode wat de archeologische waarden per periode nog verder verminderd.
Er zijn geen aanwijzingen dat de niet onderzochte zones (o.a. de te saneren boerderij) andere data
zullen opleveren dat de onderzochte sleuven. Ook de gegevens van het onderzoek ten noorden van
het projectgebied (waarbij de zuidelijke zone, tegen het projectgebied aan, zelfs niet opgegraven
moest worden) wijzen hierop. Bovendien dient de boerderij tot 3m diep gesaneerd te worden wat een
uitgraving betreft van vervuilde grond waarin werken om gezondheidsredenen niet aangewezen is.
Meer dan vaststellen is dan niet mogelijk.
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Fig. 2.27: Projectie van het allesporenplan op de Ferrariskaart.

Fig. 2.28: Projectie van het allesporenplan op de Atlas der Buurtwegen.
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Fig. 2.29: Landschappelijk profiel 1 (©ABO: Nijssen e.a. 2017, 30).
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Fig. 2.30: Landschappelijk profiel 2 (©ABO: Nijssen e.a. 2017, 32).

2.2.7 Impactbepaling van de geplande werken op het bodemarchief
De geplande werken zullen ingrijpen op een (in kwantitatief en kwalitatief opzicht) beperkt
bodemarchief dat geen toegevoegde waarde meer verschaft voor het vergroten van archeologische
kenniswinst met betrekking tot de omgeving van Wulpen.
2.2.8 Beantwoording onderzoeksvragen
-

Welke zijn de waargenomen bodemhorizonten (beschrijving en duiding)?

De basisopbouw van het terrein bestaat uit 5 bodemhorizonten, zoals op basis van de profielen kon
worden vastgesteld. De bovenste is een dunne laagteelaarde (Aa), waaronder een oude ploeglaag zit
(Ap). Hieronder bevindt zich de eerste C-horizont bestaande uit zandige klei, die op een laag
oppervlakteveen rust. De vijfde bodemhorizont is opnieuw een C-horizont (C2) bestaande uit een zeer
zachte losse klei. Zowel het veen als de onderliggende klei bevatten geen antropogene elementen wat
erop wijst dat er vermoedelijk geen menselijke occupatie was binnen het projectgebied. In de profielen
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die naar de straatkant toe liggen werd eveneens een dik antropogeen verstoord pakket aangetroffen
onder de teelaarde.
-

In hoeverre is de bodemopbouw intact?

De bodemopbouw is voor het grootste deel van het terrein intact. Enkel de zone aan de oostgrens van
het projectgebied, die op de bodemkaart ook als OT (vergraven) is gekarteerd, bleek tijdens het
proefsleuvenonderzoek een verstoring van de bodem te hebben ondergaan. Vermoedelijk is dit het
gevolg van recente44 werkzaamheden.
-

Op welke diepte(s) bevind(e)t(n) zich het archeologisch vlak?

Het archeologisch relevant niveau (aanlegvlak van de proefsleuven) situeert zich aan de top van de
bovenste C-horizont. Als gevolg van recente verstoringen en ophogingen varieert de diepte van het
vlak tussen de 35 en de 110 cm onder het maaiveld.
-

Zijn er tekenen van erosie?

Neen, al is dit niet uit te sluiten vanwege het spel van eb en vloed in de kreekgebieden van het
kustgebied.
-

Zijn er archeologische sporen en/of vondstenconcentraties aanwezig binnen de grenzen van het
projectgebied en zo ja, wat is de afbakening hiervan in ruimte en tijd?

Binnen het projectgebied komen bodemsporen voor die niet geassocieerd zijn met archeologische
structuren. Het gaat voornamelijk om (ondiep) uitgegraven kuilen met een wisselend vorm en omvang.
Daarnaast werd er 1 paalkuil en 1 gracht aangetroffen. Er lijkt een concentratie van de sporen te zijn
centraal in het westen van het terrein. De sporen zelf bevatten weinig of geen vondsten, waardoor er
enkel een datering op basis van stratigrafie kan worden bekomen (zie verder). In S6 en S7 werd
aardewerk aangetroffen met een datering tussen de vroege middeleeuwen en de 15e-16e eeuw.
Tijdens het onderzoek werden er enkele keramiekfragmenten ingezameld als losse vondst. Het gaat
om aardewerk uit de volledige middeleeuwen (vroeg- tot laatmiddeleeuws).
-

Hoe is de bewaringstoestand van de sporen?

De bewaringstoestand van de sporen op zich is goed, intense bioturbatie en de kleiige ondergrond
maakt dat de visuele duidelijkheid van de sporen minder goed is. Enkel in het oosten bestaat de kans
dat er sporen omwille van de recentere verstoringen volledig zijn verdwenen.
-

Wat is de aard en datering van de aanwezige archeologische sporen?

Op basis van de vulling van de sporen is het niet mogelijk om de aard ervan te achterhalen. Een enkel
spoor (S3) kon toegewezen worden aan de op historische kaarten afgebeelde site met walgracht (CAI
71585) vlak ten westen van het onderzoeksgebied. De datering van dit bouwwerk is vermoedelijk
(laat)middeleeuws en de gracht is tot op heden zichtbaar in het landschap. Behalve de ene paalkuil
werden er geen andere gevonden, waardoor deze niet aan een plattegrond kan worden toegewezen.
44
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Alle overige sporen dateren waarschijnlijk van na de Romeinse periode. Recent onderzoek aan de
Kerkwijk toonde aan dat de C2 horizont op het terrein waarschijnlijk gevormd werd na de Romeinse
periode. Hoelang dit proces duurde, is echter niet nauwkeurig te bepalen. Na de afzetting van de C2horizont werd een laag oppervlakteveen gevormd.45 Het is bovenop deze lagen dat de bovenste Chorizont zich bevindt, waarop de archeologische sporen zichtbaar zijn. Het aangetroffen aardewerk
omspant de eeuwen van de volledige middeleeuwen tot in de 16e eeuw, maar is in aantal te beperkt
om nauwkeurigere dateringen van de sporen te bekomen.
-

Naar welke activiteit of soort site verwijzen de sporen?

Zoals hierboven besproken, verwijst S3 naar de site met walgracht net ten westen van het
onderzoeksgebied. De overige sporen zijn moeilijk aan een bepaalde activiteit of site toe te wijzen.
-

Zijn er sporen uit één of meerdere periodes aanwezig?

Aangezien de sporen niet nauwkeurig gedateerd kunnen worden, is het niet mogelijk om deze
onderzoeksvraag te beantwoorden. Het aanwezige vondstenmateriaal wijst wel op een
vroegmiddeleeuwse aanwezigheid en een periode tussen de 15de en 16de eeuw.
-

Kunnen de eventuele sporen in verband gebracht worden met archeologisch onderzoek uit de
omgeving?

Ja en neen. Spoor 3 kan in verband gebracht worden met de (laat)middeleeuwse site met walgracht
(CAI 71 585) die op de historische kaarten te zien is. De overige sporen zijn niet in verband te brengen
met de gekende archeologie. Er is ook geen relatie met de opgraving van ABO ten noorden van het
projectgebied.
-

Is er wereldoorlog-erfgoed op het projectgebied aanwezig?

Neen. Op basis van het bureauonderzoek leek er een potentieel te bestaan voor wereldoorlog-erfgoed
op het terrein. Op de luchtfoto uit 1944 is echter te zien dat het projectgebied nog steeds als akker in
gebruik was. In tegenstelling tot het terrein ten oosten van de kerk speelde het huidige projectgebied
geen belangrijke rol in de Tweede Wereldoorlog. Tijdens de Eerste Wereldoorlog lag Wulpen enkele
kilometers achter het front en diende het dorp vooral als uitrustplaats voor de soldaten. Een deel van
hen werd ingekwartierd bij de burgerbevolking, terwijl de rest in houten barakken werd gehuisvest.
Archeologisch gezien laat dit soort constructies echter weinig sporen na en vermoedelijk werden ze na
de oorlog terug afgebroken. De nog zichtbare restanten (bunkers) bevinden zich ook meer naar de
oostgrens van de gemeente toe rond het Hof ter Bommelaere, waar de commandopost gevestigd was.
-

Is verder archeologisch onderzoek nodig? Zo ja, welke zones komen in aanmerking voor
vervolgonderzoek?

Archeologisch vervolgonderzoek voor het terrein is niet nodig, aangezien met grote zekerheid kon
worden aangetoond dat er geen relevante archeologische vindplaats op het terrein aanwezig is. De
weinige aangetroffen sporen zijn te onduidelijk qua aard en datering en maken geen deel uit van
(grotere) structuren. Er zijn geen aanwijzingen dat de niet onderzochte zones (o.a. de te saneren
45

Nijssen e.a. 2017, 30-33 (cfr. supra).
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boerderij) andere data zullen opleveren dat de onderzochte sleuven. Ook de gegevens van het
onderzoek ten noorden van het projectgebied (waarbij de zuidelijke zone, tegen het projectgebied
aan, zelfs niet opgegraven moest worden) wijzen hierop. Bovendien dient de nog af te breken boerderij
tot 3m diep gesaneerd te worden wat een uitgraving betreft van vervuilde grond waarin werken om
gezondheidsredenen niet aangewezen is. Meer dan vaststellen is dan niet mogelijk.
Zodoende hebben de geplande ruimtelijke ontwikkelingen geen negatieve impact op de
archeologische waarden op het terrein.
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Bijlagen
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Bijlage 1 Sporeninventaris
Afkortingen:
Aflijning/Bewaring:

Kleur:

Kleur:

Re
Ze

Redelijk
Zeer

LD-

Licht
Donker

S
D

Scherp
Diffuus

Sl
Go

Slecht
Goed

Var
Nat

Variabel
Niet af te lijnen

Br
Gl
Go
Gr
Or
Rd
Wt
Zw
Bl
Pr
Rz

Bruin
Geel
Groen
Grijs
Oranje
Rood
Wit
Zwart
Blauw
Purper
Roze

gevl.
gelg.
gebr.
hom.
het.

gevlekt
gelaagd
gebrokkeld
homogeen
hetrogeen

m.
k.
r.

met
kern
rand

vl.
sp.
lg.
lgs.
br.
fi.
to.
wi.
le.

vlekken
spikkels
lagen
laagjes
brokken
fibers
tongen
wiggen
lenzen

Textuur/Materiaal:

Bijmenging/Mortel:

Vondsten:

Re
Ze

Redelijk
Zeer

Za
Ha
Va
Lo

Zacht
Hard
Vast
Los

Z
L
K
V

Zand
Leem
Klei
Veen

AM
Be
Bio
Bo
BS
Ce
CeM
DKS
Fe
Fe-slak
FeZS
Glau
HK
Hu
K
KM
KS
KW
KZM
KZS
LS

Asmortel
Beton
Bioturbatie
Bouwceramiek
Baksteen
Cement
Cementmortel
Doornikse KS
IJzerconcreties
IJzerslak
IJzerzandsteen
Glauconiet
Houtskool
Humus
Kalk
Kalkmortel
Kalksteen
Kwarts
Kalkzandmortel
Kalkzandsteen
Leisteen

An
Bo
Ce
Fa
Fl
Gl
Ku
Le
Li
Me
Mu
Na
Pi
St

Me

Mergel

Mg
NS
SK
TG
TM
VL
ZM
ZS
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Mangaan
Natuursteen
Steenkool
Tegel
Trasmortel
Verbrande leem
Zandmortel
Zandsteen

Andere
Bouwceramiek
Ceramiek
Faunaresten
Floraresten
Glas
Kunststof
Leder
Litisch materiaal
Metaal
Munt
Natuursteen
Pijpaarde
Staalname

Vlak

Aard

Vorm /
Verband

Aflijning /
Bewaring

Kleur

Textuur /
Materiaal
LxBxH (cm.)

Bijmenging /
Mortel

1

1

Kuil

Rechthoekig

ReS

Gr-Br

ZeHaVa K>Z

Bo, LS, Schelpen,
HK

2

1

1

Paalkuil

Ovaal

ReD

Gr m. DGr vl.

ZeHaVa K>Z

Fe-vl, Bo,
Schelpen, HK

3

1

1

Gracht

Langwerpig

ReS

Br-Gr m. DGr-Br
vl.

ZeHaVa K>Z

4

1

1

Kuil

Ovaal

ReS

DGr-Br

5

5

1

Kuil

Ovaal

ReS

6

7

1

Kuil

Niet zichtbaar

7

7

1

Kuil

8

7

1

Kuil

177x84x

Onbepaald

85x76x

Onbepaald

Bo, Schelpen, SK,
LS, KM

x+180x

Onbepaald

Oostelijke bocht van de gracht van de
site met walgracht

ZeHaVa K>Z

Schelpen, Bo, HK

81x+46x

Onbepaald

Deels in sleufwand

DGr-Br

ZeHaVa K>Z

Veel Bio, Bo,
Schelpen, K, HK

145x115x

Onbepaald

ReS

LGr-Br

ZeHaVa K>Z

Bo, HK, KM, SK

Ce

+140x+120x60

Onbepaald

Ovaal

ReS

Zw

ZeHaVa K>Z

Bo, KM,
Schelpen, K

Ce, Me,

+145x170x20

Onbepaald

Ovaal

ReS

DGr

ZeHaVa K>Z

Bo, K

220x+160x40

Onbepaald
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Vondsten

Datering

Proefsleuf

1

(Bewaarde)
afmetingen
LxBxH (cm.)

Spoor

1

Opmerkingen
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Fa

Deels in sleufwand

Deels in sleufwand

Maakt mogelijk deel uit van S7
grootste deel is slechts een zeer dunne
laag
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Bijlage 2 Vondsteninventaris
Totaal:

Vroeg-Middeleeuws

2018K4-S7-Ce51

Wielgedraaid (P)ME oxiderend
gebakken

Laat-Middeleeuws

2018K4-S7-Ce51

Wielgedraaid (P)ME oxiderend
gebakken

Laat-Middeleeuws (Post)-Middeleeuws

2018K4-S7-Ce51

Wielgedraaid (P)ME oxiderend
gebakken

Metaal

Materiaal

2018K4-S7-Me10

Ijzer Onbepaald

Opmerkingen

Datering

Spoortype

PR1L3

Profiel

Arch. vol.

4

18

1

20

4

19

1

44

1

scherven met sporen
roetvlekken

Depositietype

Ceramiek

Materiaal

2018K4-PR1L3-Ce11

Handgevormd Chamotte magering

Vroeg-Middeleeuws

2018K4-PR1L3-Ce10

Handgevormd Onbepaald

Vroeg-Middeleeuws Vol-Middeleeuws

Vorm

Spoornummer

Spoortype

PR3L2

Profiel

Arch. vol.

101

4

1

nagel? zwaar gecorrodeerd

Onbepaald

Spoornummer

Additieven

10

4

Opmerkingen

Datering

Opmerkingen

Depositietype

1
1

Datering Vulling

1

N

MAE

M (gr)

2

2

2

2

1

2

1

Datering Vulling

N
1
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M (gr)
101

15de eeuw - 16de eeuw platte bodem: deel van bord?

Vorm

MAE

1

11
Arch. vol.

Handgevormd Chamotte magering

Datering

M (gr)

Onbepaald

Arch. vol.

2018K4-S7-Ce11

Vorm

MAE

N

Arch. vol.

Kuil

M (gr)

Datering Vulling

Additieven

7

Depositietype

MAE

1

Additieven

Spoortype

1

Additieven

Spoornummer

Materiaal

Spoorinformatie

1

Laat-Middeleeuws (Post)-Middeleeuws

Ceramiek

Spoorinformatie

Onbepaald
Bodem

Opmerkingen

N

Bodem

Datering

Datering Vulling

Onder

Spoorinformatie

Vorm

Depositietype

Bodem

Kuil

Wielgedraaid (P)ME oxiderend
gebakken

1

Wand

6

2018K4-S6-Ce51

1

Wand

Spoortype

Materiaal

1

Onbepaald

Spoornummer

Ceramiek

1

Midden

Spoorinformatie

Opmerkingen

Wand

Skelet Dierlijk onbepaald

Datering

1

Rand

2018K4-S2-Fa12

Vorm

1

Rand

Materiaal

Onbepaald

Boven

Faunaresten

N

Tanden

Paalkuil

Datering Vulling

Poten

2

Depositietype

Romp

Spoortype

Kop

Spoornummer

Rand

Spoorinformatie

178

30

MAE

M (gr)
10

Ceramiek

Materiaal

Vorm

2018K4-LV1-Ce11

Handgevormd Chamotte magering

Spoorinformatie

Spoortype

LV3

Losse vondst

Ceramiek

Materiaal

Vorm

2018K4-LV3-Ce51

Wielgedraaid (P)ME oxiderend
gebakken

Spoortype

LV4

Losse vondst

Ceramiek

Materiaal

Vorm

2018K4-LV4-Ce12

Handgevormd Mineraal magering

Kogelpot

Spoornummer

Spoortype

LV5

Losse vondst

Ceramiek

Materiaal

Vorm

2018K4-LV5-Ce12

Handgevormd Mineraal magering

Spoorinformatie

Arch. vol.

Tanden

Poten

Depositietype

Datering

Opmerkingen

Depositietype

Datering

Opmerkingen

Depositietype

Opmerkingen

Spoortype

LV6

Losse vondst

Depositietype

Arch. vol.

6

7

1

7

M (gr)
9

2

9

2

9

MAE

M (gr)

1

15

1

15

1

1

15

Datering Vulling

N

Datering Vulling

1

Datering Vulling

MAE

M (gr)

1

24

1

24

1

24

N

MAE

M (gr)

1

2

1

2

1

2

N
2
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MAE

2

N

1

Vroeg-Middeleeuws Vol-Middeleeuws

Spoornummer

Datering Vulling

Vol-Middeleeuws

Datering

Additieven

2

Middeleeuws

Spoornummer

Spoorinformatie

Opmerkingen

Vroeg-Middeleeuws

Spoornummer

Spoorinformatie

Datering

M (gr)
7

N

Arch. vol.

Losse vondst

Datering Vulling

Arch. vol.

LV1

Depositietype

MAE

6

3

Arch. vol.

Spoortype

10

3

Arch. vol.

Spoornummer

zwart uitgeslagen

Additieven

Vroeg-Middeleeuws

Additieven

Handgevormd Chamotte magering

1

2

Additieven

2018K4-PR4L2-Ce11

10

2

Additieven

Vroeg-Middeleeuws Vol-Middeleeuws

Bodem

Handgevormd Mineraal magering

Bodem

2018K4-PR4L2-Ce12

1

N

1

Bodem

Vol-Middeleeuws

Opmerkingen

Bodem

Wielgedraaid (P)ME oxiderend
gebakken

Datering

Bodem

2018K4-PR4L2-Ce51

Vorm

Wand

Materiaal

Wand

Profiel

Datering Vulling

Wand

PR4L2

Depositietype

Wand

Spoortype

Wand

Spoornummer

Ceramiek

Spoorinformatie

Romp

Onbepaald

Rand

Spoorinformatie

Opmerkingen

Rand

Skelet Dierlijk onbepaald

Datering

Rand

2018K4-PR3L2-Fa12

Vorm

Rand

Materiaal

Rand

Faunaresten

Kop
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MAE

M (gr)
7

Vroeg-Middeleeuws Vol-Middeleeuws

Spoortype

LV7

Losse vondst

Ceramiek

Materiaal

Vorm

2018K4-LV7-Ce51

Wielgedraaid (P)ME oxiderend
gebakken

Depositietype

Arch. vol.

Additieven

Bodem

2

Datering Vulling

2

7

2

7

N
1

Datering
Vol-Middeleeuws (Post)-Middeleeuws
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Opmerkingen
Roetvlekken aan buitenkant

1

Arch. vol.

Spoornummer

overgang vroege naar volle
middeleeuwen

Additieven

Spoorinformatie

Opmerkingen

Bodem

Handgevormd Mineraal magering

Datering

Wand

2018K4-LV6-Ce12

Vorm

Wand

Materiaal

Rand

Ceramiek

Rand
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1

MAE

M (gr)
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Bijlage 3 Fotoinventaris
Vergunningsnummer
(F)oto, (O)verzicht, (PR)ofiel, (V)lak, (C)oupe, (D)etail, (W)erkfoto, ...
2018K4-PR1-FO-1

Volgnummer

(S)poor, (PR)profiel, (SL)euf, (W)erk(P)ut, (K)ijk(V)enster, (L)osse(V)ondst, (B)oring, (M)etaal(D)etectie, ...
2018K4-OVERZICHT-FO-1

2018K4-PR4-FPR-2

2018K4-S2-FV-2

2018K4-S6-7-FD-2

2018K4-OVERZICHT-FO-2

2018K4-PR4-FPR-3

2018K4-S2-FV-3

2018K4-S6-7-FD-3

2018K4-OVERZICHT-FO-3

2018K4-PR4-FPR-4

2018K4-S2-FV-4

2018K4-S6-7-FD-4

2018K4-OVERZICHT-FO-4

2018K4-PR5-FD-1

2018K4-S3-FD-1

2018K4-SL1-FO-1

2018K4-OVERZICHT-FO-5

2018K4-PR5-FD-2

2018K4-S3-FD-2

2018K4-SL1-FO-2

2018K4-OVERZICHT-FO-6

2018K4-PR5-FPR-1

2018K4-S3-FD-3

2018K4-SL1-FO-3

2018K4-OVERZICHT-FO-7

2018K4-PR5-FPR-2

2018K4-S3-FD-4

2018K4-SL2-FO-1

2018K4-OVERZICHT-FO-8

2018K4-PR5-FPR-3

2018K4-S3-FPR-1

2018K4-SL2-FO-2

2018K4-OVERZICHT-FO-9

2018K4-PR5-FPR-4

2018K4-S3-FPR-2

2018K4-SL3-FO-1

2018K4-OVERZICHT-FO-10

2018K4-PR5-FPR-5

2018K4-S3-FV-1

2018K4-SL3-FO-2

2018K4-PR1-FD-1

2018K4-PR6-FD-1

2018K4-S3-FV-2

2018K4-SL3-FO-3

2018K4-PR1-FD-2

2018K4-PR6-FD-2

2018K4-S3-FV-3

2018K4-SL4-FO-1

2018K4-PR1-FD-3

2018K4-PR6-FO-1

2018K4-S3-FV-4

2018K4-SL4-FO-2

2018K4-PR1-FD-4

2018K4-PR6-FPR-1

2018K4-S4-FV-1

2018K4-SL4-FO-3

2018K4-PR1-FD-5

2018K4-PR6-FPR-2

2018K4-S4-FV-2

2018K4-SL5-FD-1

2018K4-PR1-FO-1

2018K4-PR6-FPR-3

2018K4-S5-FV-1

2018K4-SL5-FD-2

2018K4-PR1-FPR-1

2018K4-PR6-FPR-4

2018K4-S5-FV-2

2018K4-SL5-FO-1

2018K4-PR1-FPR-2

2018K4-PR6-FPR-5

2018K4-S5-FV-3

2018K4-SL5-FO-2

2018K4-PR1-FPR-3

2018K4-PR6-FPR-6

2018K4-S5-FV-4

2018K4-SL5-FO-3

2018K4-PR1-FPR-4

2018K4-PR7-FD-1

2018K4-S6-FV-1

2018K4-SL5-FO-4

2018K4-PR2-FD-1

2018K4-PR7-FD-2

2018K4-S6-FV-2

2018K4-SL5-FO-5

2018K4-PR2-FD-2

2018K4-PR7-FD-3

2018K4-S6-FV-3

2018K4-SL5-FO-6

2018K4-PR2-FO-1

2018K4-PR7-FD-4

2018K4-S6-FV-4

2018K4-SL5-FO-7

2018K4-PR2-FPR-1

2018K4-PR7-FO-1

2018K4-S7-FV-1

2018K4-SL5-FO-8

2018K4-PR2-FPR-2

2018K4-PR7-FO-2

2018K4-S7-FV-2

2018K4-SL5-FO-9

2018K4-PR2-FPR-3

2018K4-PR7-FPR-1

2018K4-S7-FV-3

2018K4-SL5-FO-10

2018K4-PR2-FPR-4

2018K4-PR7-FPR-2

2018K4-S7-FV-4

2018K4-SL5-FO-11

2018K4-PR3-FD-1

2018K4-PR7-FPR-3

2018K4-S8-FC-1

2018K4-SL5-FO-12

2018K4-PR3-FD-2

2018K4-PR7-FPR-4

2018K4-S8-FC-2

2018K4-SL5-FO-13

2018K4-PR3-FPR-1

2018K4-PR7-FPR-5

2018K4-S8-FC-3

2018K4-SL5-FW-1

2018K4-PR3-FPR-2

2018K4-S1-FD-1

2018K4-S8-FV-1

2018K4-SL6-FO-1

2018K4-PR3-FPR-3

2018K4-S1-FD-2

2018K4-S8-FV-2

2018K4-SL6-FO-2

2018K4-PR3-FPR-4

2018K4-S1-FD-3

2018K4-S8-FV-3

2018K4-SL6-FO-3

2018K4-PR4-FD-1

2018K4-S1-FV-1

2018K4-S6-7-FC-1

2018K4-SL7-FO-1

2018K4-PR4-FD-2

2018K4-S1-FV-2

2018K4-S6-7-FC-2

2018K4-SL7-FO-2

2018K4-PR4-FPR-1

2018K4-S2-FV-1

2018K4-S6-7-FD-1

2018K4-SL7-FO-3
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2018K4-SL8-FO-1
2018K4-SL8-FO-2
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Bijlage 4 Profielinventaris
Legende
Aflijning:
A
Du
G
Di
gr.

Kleur:
Abrupt
Duidelijk
Geleidelijk
Diffuus
ondergrens

Textuur:
Re
Ze
Za
Ha
Va
Lo
Z
L
K
V

Redelijk
Zeer
Zacht
Hard
Vast
Los
Zand
Leem
Klei
Veen

Kleur:

LD-

Licht
Donker

Br
Gl
Go
Gr
Or
Rd
Wt
Zw
Bl
Pr
Rz

Bruin
Geel
Groen
Grijs
Oranje
Rood
Wit
Zwart
Blauw
Purper
Roze

gevl.
gelg.
gebr.
hom.
het.

gevlekt
gelaagd
gebrokkeld
homogeen
hetrogeen

m.
vl.
sp.
lg.
lgs.
br.
fi.
to.
wi.
le.

met
vlekken
spikkels
lagen
laagjes
brokken
fibers
tongen
wiggen
lenzen

Bijmenging:

Vondsten:

AM
Be
Bio
Bo
BS
Ce
CeM
DKS
Fe
Fe-slak
FeZS
Glau
HK
Hu
K
KM
KS
KW
KZM
KZS
LS
Me
Mg
NS
SK
TG
TM
VL
ZM
ZS

An
Bo
Ce
Fa
Fl
Gl
Ku
Le
Li
Me
Mu
Na
Pi
St

Asmortel
Beton
Bioturbatie
Bouwceramiek
Baksteen
Cement
Cementmortel
Doornikse KS
IJzerconcreties
IJzerslak
IJzerzandsteen
Glauconiet
Houtskool
Humus
Kalk
Kalkmortel
Kalksteen
Kwarts
Kalkzandmortel
Kalkzandsteen
Leisteen
Mergel
Mangaan
Natuursteen
Steenkool
Tegel
Trasmortel
Verbrande leem
Zandmortel
Zandsteen

Andere
Bouwceramiek
Ceramiek
Faunaresten
Floraresten
Glas
Kunststof
Leder
Litisch materiaal
Metaal
Munt
Natuursteen
Pijpaarde
Staalname

Beschrijving:
B
d
v
n

beschrijving
droog
vochtig
nat

Kalkreactie HCl:
O
J
N

Onbepaald
Ja
Nee

De kleurweergave van het gevisualiseerde profiel is typologisch, en benadert dus niet per definitie de hoofdkleur van de horizont.
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Profiel PR1
1. Algemene gegevens
1. Beschrijver:
2. Soort onderzoek:
3. Plaats:
4. Hoogteligging:
5. Coördinaten:
6. Datum:
7. Gereedschap:
8. Landgebruik:
9. Weersomstandigheden:
10. Oriëntatie:
11. Bodemeenheid:

Wouter Yperman, Studiebureau Archeologie.
Archeologisch: proefsleuven en proefputten
Koksijde - Kerkwijk
3,63 m TAW.
33298,2 N; 200167,88 O. (lamb 72)
maandag, 5/11/2018
Schop, Truweel, Graafmachine
Weide, Gras
Licht bewolkt
NO.
OT (vergraven terrein)

2. Profielbeschrijving

H1 (Aa)
0-15 cm: ReZaVa Z>K; niet gespecifieerd; Zw ;
[Veel bio, Hu; Sp: HK, BC, Schelpen]; A recht gr.
(B: v, HCl: O)
H2 (HTM)
15-60 cm: ZeHaVa Z>K; niet gespecifieerd; gebr.
LGr m. DRd-Br en DGr ; [Fe-vl; Br: BC, Plastiek,
St: HK, Schelpen, ]; A onregelmatig gr.(B: v, HCl:
O)
H3 (Ap)
60-100 cm: ZeHaVa Z>K; niet gespecifieerd; Gr ;
[St: Schelpen, Sp: HK, BC]; Du golvend gr. Ce, ,
Oude Ap(B: v, HCl: O)
H4 (Horizont 4)
100-110 cm: ZeZaVa K; niet gespecifieerd; LGlGr m. DOr-Rd vl. ; [Fe, Fe-vl; ]; A recht gr.(B: v,
HCl: O)
H5 (Cg)
110-165 cm: ZeZaLo K>Z; niet gespecifieerd;
LGr ; [Fe-vl; ]; Du recht gr. Oxidatie vanaf
145cm.(B: v, HCl: O)
H6 (Reductielaag)
165- cm: ZeZaLo K; niet gespecifieerd; LBl-Gr ;
(B: v, HCl: O)
Bereikte diepte: -175 cm.
Grondwatertafel: Niet bereikt.
Opmerkingen:
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Profiel PR2
1. Algemene gegevens
1. Beschrijver:
2. Soort onderzoek:
3. Plaats:
4. Hoogteligging:
5. Coördinaten:
6. Datum:
7. Gereedschap:
8. Landgebruik:
9. Weersomstandigheden:
10. Oriëntatie:
11. Bodemeenheid:

Wouter Yperman, Studiebureau Archeologie.
Archeologisch: proefsleuven en proefputten
Koksijde - Kerkwijk
3,28 m TAW.
33235,38 N; 200111,87 O. (lamb 72)
maandag, 5/11/2018
Schop, Truweel, Graafmachine
Weide, Gras
Licht bewolkt
NO.
o.B1 (Poelgronden - Duinkerken II-klei op veen (Oudlandpolders))

2. Profielbeschrijving

H1 (Ah)
0-10 cm: ReZaVa Z>K; niet gespecifieerd; Zw ;
[Veel bio, Hu; Sp: HK, BC, Schelpen]; A golvend
gr.(B: v, HCl: O)
H2 (Ap)
10-45 cm: ZeHaVa K>Z; niet gespecifieerd; Gr ;
[Veel bio; St: Schelpen, BC, Sp: HK]; Du golvend
gr. Oude Ap(B: v, HCl: O)
H3 (Cg)
45-100 cm: ReZaVa K>Z; niet gespecifieerd;
LGr ; [Fe-vl, Veel bio; Sp: Kalk]; Du recht gr.
Oxidatie vanaf 80cm.(B: v, HCl: O)
H4 (Veraard veen)
100-155 cm: ReZaLo V>K; niet gespecifieerd;
gelg. Zw m. LBl-Gr en Br ; [Veel bio, Hu; Br:
Hout, ]; A golvend gr. Geulvulling?(B: v, HCl: O)
H5 (2C)
155- cm: ZeZaLo K; niet gespecifieerd; gelg. LBlGr m. Bl-Gr ; [Veel bio; ]; (B: v, HCl: O)
Bereikte diepte: -210 cm.
Grondwatertafel: Niet bereikt.
Opmerkingen:
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Profiel PR3
1. Algemene gegevens
1. Beschrijver:
2. Soort onderzoek:
3. Plaats:
4. Hoogteligging:
5. Coördinaten:
6. Datum:
7. Gereedschap:
8. Landgebruik:
9. Weersomstandigheden:
10. Oriëntatie:
11. Bodemeenheid:

Wouter Yperman, Studiebureau Archeologie.
Archeologisch: proefsleuven en proefputten
Koksijde - Kerkwijk
3,31 m TAW.
33216,07 N; 200108,14 O. (lamb 72)
maandag, 5/11/2018
Schop, Truweel, Graafmachine
Weide, Gras
Licht bewolkt
NW.
o.B1 (Poelgronden - Duinkerken II-klei op veen (Oudlandpolders))

2. Profielbeschrijving

H1 (Ah)
0-10 cm: ReZaVa Z>K; niet gespecifieerd; Zw ;
[Veel bio, Hu; Sp: HK, BC, Schelpen]; A golvend
gr.(B: v, HCl: O)
H2 (Ap)
10-40 cm: ZeHaVa K>Z; niet gespecifieerd; Gr ;
[Veel bio; St: Schelpen, BC, Sp: HK]; Du golvend
gr. Fa Oude Ap(B: v, HCl: O)
H3 (C)
40-100 cm: ReZaVa K>Z; niet gespecifieerd;
LGr ; [Fe-vl, Veel bio; Sp: Kalk]; Du recht gr.
Roestvlekken op contactvlak met veen(B: v, HCl:
O)
H4 (Veraard veen)
100-115 cm: ReZaLo V>K; niet gespecifieerd;
Zw ; [Veel bio, Hu; St: Hout, ]; A recht gr.(B: v,
HCl: O)
H5 (2C)
115- cm: ZeZaLo K; niet gespecifieerd; gelg. LBlGr m. Bl-Gr ; [Veel bio; ]; (B: v, HCl: O)
Bereikte diepte: -230 cm.
Grondwatertafel: Niet bereikt.
Opmerkingen:
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Profiel PR4
1. Algemene gegevens
1. Beschrijver:
2. Soort onderzoek:
3. Plaats:
4. Hoogteligging:
5. Coördinaten:
6. Datum:
7. Gereedschap:
8. Landgebruik:
9. Weersomstandigheden:
10. Oriëntatie:
11. Bodemeenheid:

Wouter Yperman, Studiebureau Archeologie.
Archeologisch: proefsleuven en proefputten
Koksijde - Kerkwijk
3,51 m TAW.
33276,8 N; 200111,22 O. (lamb 72)
maandag, 5/11/2018
Schop, Truweel, Graafmachine
Weide, Gras
Licht bewolkt
NW.
o.B1 (Poelgronden - Duinkerken II-klei op veen (Oudlandpolders))

2. Profielbeschrijving

H1 (Ah)
0-10 cm: ZeHaVa K>Z; niet gespecifieerd; [Veel
bio, Hu; ]; (B: v, HCl: O)
H2 (Ap)
10-70 cm: ZeHaVa K>Z; niet gespecifieerd; Gr ;
[Veel bio; St: Schelpen, BC, Sp: HK]; Du golvend
gr. Ce Oude Ap(B: v, HCl: O)
H3 (C)
70-140 cm: ZeHaVa K>Z; niet gespecifieerd;
LGr ; [Veel bio, Fe-vl; Sp: Kalk]; Du recht gr.
Roestvlekken op contactvlak met veen(B: v, HCl:
O)
H4 (Veraard veen)
140-160 cm: ReZaLo V>K; niet gespecifieerd;
Zw ; [Veel bio, Hu; St: Hout, ]; A recht gr.(B: v,
HCl: O)
H5 (2C)
160- cm: ZeZaLo K; niet gespecifieerd; gelg. LGrBr m. LBl-Gr ; [Veel bio; ]; (B: v, HCl: O)
Bereikte diepte: -190 cm.
Grondwatertafel: Niet bereikt.
Opmerkingen:
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Profiel PR5
1. Algemene gegevens
1. Beschrijver:
2. Soort onderzoek:
3. Plaats:
4. Hoogteligging:
5. Coördinaten:
6. Datum:
7. Gereedschap:
8. Landgebruik:
9. Weersomstandigheden:
10. Oriëntatie:
11. Bodemeenheid:

Wouter Yperman, Studiebureau Archeologie.
Archeologisch: proefsleuven en proefputten
Koksijde - Kerkwijk
3,14 m TAW.
33286,98 N; 200091,33 O. (lamb 72)
maandag, 5/11/2018
Schop, Truweel, Graafmachine
Weide, Gras
Licht bewolkt
ZO.
o.B1 (Poelgronden - Duinkerken II-klei op veen (Oudlandpolders))

2. Profielbeschrijving

H1 (Ap)
0-35 cm: ZeHaVa K>Z; niet gespecifieerd; Gr ;
[Veel bio; St: Schelpen, BC, Sp: HK]; Du golvend
gr. Oude Ap(B: v, HCl: O)
H2 (C)
35-115 cm: ZeHaVa K>Z; niet gespecifieerd; A
recht gr.(B: v, HCl: O)
H3 (Veraard veen)
115-155 cm: ReZaLo V>K; niet gespecifieerd;
gelg. Zw m. DBr-Zw ; [Veel bio, Hu; St: Hout, ]; A
recht gr.(B: v, HCl: O)
H4 (2Bh)
155-165 cm: ZeZaLo K; niet gespecifieerd; Br ;
[Hu, Veel bio; ]; A recht gr. Migratie van
organisch materiaal vanuit veen.(B: v, HCl: O)
H5 (2C)
165- cm: ZeZaLo K; niet gespecifieerd; LBl-Gr ;
[Veel bio; ]; (B: v, HCl: O)
Bereikte diepte: -210 cm.
Grondwatertafel: Niet bereikt.
Opmerkingen:
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Profiel PR6
1. Algemene gegevens
1. Beschrijver:
2. Soort onderzoek:
3. Plaats:
4. Hoogteligging:
5. Coördinaten:
6. Datum:
7. Gereedschap:
8. Landgebruik:
9. Weersomstandigheden:
10. Oriëntatie:
11. Bodemeenheid:

Wouter Yperman, Studiebureau Archeologie.
Archeologisch: proefsleuven en proefputten
Koksijde - Kerkwijk
3,56 m TAW.
33313,55 N; 200111,79 O. (lamb 72)
maandag, 5/11/2018
Schop, Truweel, Graafmachine
Weide, Gras
Licht bewolkt
NO.
OT (vergraven terrein)

2. Profielbeschrijving

H1 (Aa)
0-10 cm: ReZaVa Z>K; niet gespecifieerd; Zw ;
[Veel bio, Hu; Sp: HK, BC, Schelpen]; A recht gr.
(B: v, HCl: O)
H2 (HTM)
10-110 cm: ZeHaVa Z>K; niet gespecifieerd;
gebr. LGr m. DRd-Br en DGr ; [Fe-vl; Br: BC,
Plastiek, St: HK, Schelpen, ]; A onregelmatig gr.
(B: v, HCl: O)
H3 (Cg)
110-145 cm: ReZaVa K>Z; niet gespecifieerd;
LGr ; [Fe-vl, Veel bio; Sp: Kalk]; Du recht gr.
Oxidatie vanaf 135cm.(B: v, HCl: O)
H4 (Veraard veen)
145-175 cm: ReZaLo V>K; niet gespecifieerd;
gelg. Zw m. DBr-Zw ; [Veel bio, Hu; St: Hout, ]; A
recht gr.(B: v, HCl: O)
H5 (2Bh)
175-185 cm: ZeZaLo K; niet gespecifieerd; Br ;
[Hu, Veel bio; ]; A recht gr. Migratie van
organisch materiaal vanuit veen.(B: v, HCl: O)
H6 (2C)
185- cm: ZeZaLo K; niet gespecifieerd; LBl-Gr ;
[Veel bio; ]; (B: v, HCl: O)
Bereikte diepte: -230 cm.
Grondwatertafel: Niet bereikt.
Opmerkingen:
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Profiel PR7
1. Algemene gegevens
1. Beschrijver:
2. Soort onderzoek:
3. Plaats:
4. Hoogteligging:
5. Coördinaten:
6. Datum:
7. Gereedschap:
8. Landgebruik:
9. Weersomstandigheden:
10. Oriëntatie:
11. Bodemeenheid:

Wouter Yperman, Studiebureau Archeologie.
Archeologisch: proefsleuven en proefputten
Koksijde - Kerkwijk
3,44 m TAW.
33262,95 N; 200158,4 O. (lamb 72)
maandag, 5/11/2018
Schop, Truweel, Graafmachine
Weide, Gras
Licht bewolkt
W.
o.B1 (Poelgronden - Duinkerken II-klei op veen (Oudlandpolders))

2. Profielbeschrijving

H1 (Aa)
0-30 cm: ReZaVa Z>K; niet gespecifieerd; Zw ;
[Veel bio, Hu; Sp: HK, BC, Schelpen]; Di recht gr.
(B: v, HCl: O)
H2 (Ap)
30-60 cm: ReHaVa K>Z; niet gespecifieerd; Gr ;
[Veel bio; St: Schelpen, BC, Sp: HK]; G golvend
gr. Oude Ap(B: v, HCl: O)
H3 (Cg)
60-135 cm: ReHaVa K>Z; niet gespecifieerd;
gelg. LGr m. Gr-Bl ; [Fe-vl, Veel bio, Mg; Sp:
Kalk]; A recht gr. Oxidatie vanaf 80.(B: v, HCl: O)
H4 (Veraard veen)
135-165 cm: ReZaLo V>K; niet gespecifieerd;
gelg. Zw m. DGr-Br ; [Veel bio, Hu; St: Hout, ]; A
recht gr.(B: v, HCl: O)
H5 (2C)
165- cm: ZeZaLo K; niet gespecifieerd; LBl-Gr ;
[Veel bio; ]; (B: v, HCl: O)
Bereikte diepte: -200 cm.
Grondwatertafel: Niet bereikt.
Opmerkingen:
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