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Figuur 1: Situering van het projectgebied (AGIV) 

Figuur 2: Het onderzoeksgebied op de topografische kaart: 1/10 000 (AGIV) 
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Figuur 3: Het onderzoeksgebied en ontwerpplannen op het Grootschalig Referentiebestand (AGIV) 

 

Figuur 4: Het onderzoeksgebied en ontwerpplannen op de orthofoto uit 2016 (AGIV) 
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2 Inleiding 

De Mandel CBVA  plant de realisatie van een verkaveling langs de Pastoriestraat in Torhout. Om de mogelijke aantasting van 

het bodemarchief op deze terreinen in te schatten werkt De Mandel samen met AardeWerk, Raakvlak Archeologisch 

Onderzoek. Doel van de opdracht is het waarderen van het terrein aan de hand van een bureauonderzoek, een 

landschappelijk bodemonderzoek en een proefsleuvenonderzoek. Voor de aanvang van dit onderzoek wordt een melding 

archeologisch onderzoek met ingreep in de bodem opgesteld.  

 

Figuur 5: Ontwerpplan voor de geplande werken 

Het onderzoeksterrein ligt tussen Pastorietraat, de Beukenenstraat, de Zomerstraat en de Revinzestraat in Torhout. Het 

perceel is groter dan 3.000 m² en de effectieve ingreep in de bodem is groter dan 1.000 m², waardoor de drempelwaarden 

opgenomen in het Onroerenderfgoedecreet overschreden worden. Volgens het gewestplan ligt het projectgebied in 

‘woongebieden’ (0100). Het projectgebied bevindt zich niet in een vastgestelde archeologische zone, een gebied waar geen 

archeologisch erfgoed te verwachten valt of een beschermde archeologische site. Op deze basis wordt een archeologienota 

met ingreep in de bodem voorgesteld.   



AardeWerk                                                                                                          Pastoriestraat, Torhout 

7 

 

 

Figuur 6: Het onderzoeksgebied op het gewestplan (AGIV) 

3 Onderzoeksopdracht 

3.1 Vraagstelling  

De voornaamste vraagstelling bij het ontwerp van de geplande werken:  bestaat de kans dat de geplande bodemingreep 

archeologisch erfgoed beschadigt? Met andere woorden: is een archeologische opvolging (om dit erfgoed in kaart te brengen) 

noodzakelijk? 

Tijdens het bureauonderzoek staan volgende onderzoeksvragen centraal: 

- Welke aanwijzingen bieden historische bronnen over het aanwezige archeologische erfgoed? 

- Wat is de landschapsgeschiedenis van het terrein? 

- Wat is de impact van de geplande werken op het mogelijk aanwezige archeologisch erfgoed? 

3.2 Werkwijze 

Het projectgebied ligt in een zone die gekenmerkt is door een lage densiteit aan bebouwing in het verleden. Daarom wordt 

bijzondere aandacht verleend aan de landschappelijke opbouw en het landgebruik in en rond het gebied. De aard van de 

werken is afgewogen tegenover de beschikbare kennis van het projectgebied op archeologisch, historisch en landschappelijk 

vlak. 

Het kaartmateriaal wordt aangemaakt in een GIS-omgeving (Quantum GIS) en de lijsten zijn verwerkt met het Microsoft Office 

pakket. Het projectgebied wordt geprojecteerd ten opzichte van verschillende kaartlagen. De aard- en bodemkundige 

gegevens zijn geraadpleegd via de Databank Ondergrond Vlaanderen (DOV). Historische kaarten zijn opgezocht via 

geopunt.be. Op basis van de Centraal Archeologische Inventaris (CAI) wordt het archeologisch kader geschetst. 

De onderzoeksstrategie wijkt niet af van de Code Goede Praktijk. 

Het terrein is momentele in gebruik als akker, weide en bos.  



AardeWerk                                                                                                          Pastoriestraat, Torhout 

8 

 

 

Figuur 7: Het onderzoeksgebied op de bodemkaart (DOV) 

4 Assessmentrapport 

4.1 Bodemkundige situering 

Het onderzoeksterrein behoort tot de zandstreek. De bodem is samengesteld uit fijn zand uit het Eoceen (70 tot 40 miljoen 

jaar oud). Landschappelijk ligt de site in het Houtland: weiden en akkers afgezoomd met (knot)bomen en afwateringskanalen. 

De bodemkaart classificeert het projectgebied als ‘vochtig zand’ (SdP en Sch) en ‘natte klei’ (LFp). In bijlage 1 staat een 

uitgebreide legende bij deze bodemtypes. 

Geologisch behoort de onderzoekslocatie tot de formatie van Tielt, meer bepaald het lid van Egem (TtEg), bestaande uit 

grijsgroen, zeer fijn zand met kleilagen en zandsteenbanken die glauconiet- en glimmerhoudend zijn.  

De quartair geologische kaart classificeert het onderzoeksgebied als ‘geen Holocene en/of Tardiglaciale afzettingen bovenop 

de Pleistocene sequentie’ (type 1).  

Centraal in ligt het zogenaamde ‘plateau van Wijnendale’, een zogenaamd erosiereliëf dat zich uitstrekt van Aartrijke 

(Zedelgem) over Wijnendale tot het gehucht Ruidenberg-Belhutte te Ichtegem (inventaris.onreorenderfgoed.be ID: 122116). 

Deze zone correspondeert ook met de zogenaamde ‘oude veldgebieden’ van Torhout. Ten zuidwesten en ten noordoosten 

situeren zich respectievelijk de dallandschappen. De hoogteligging in Torhout varieert tussen 11 m en 39 m bovenop het 

plateua van Wijnendale. 

Het projectgebied ligt op een zuidelijke flank van het plateau van Wijnendale, richting de dallandschappen. Op  het 

hoogteprofiel is duidelijk zichtbaar dat de hoogteverschillen op het terrein minimaal zijn: tussen 18,8 en 19,7 m TAW. De 

erosiegevoeligheid in de ruime omgeving van het projectgebied van het projectgebied is ‘verwaarloosbaar’. 
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Figuur 8: Het projectgebied op de tertiair geologische kaart (dov.vlaanderen.be) 

 

Figuur 9: Het projectgebied op de quartair geologische kaart (dov.vlaanderen.be) 
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Figuur 10: Het projectgebied op de hoogtekaart (AGIV) 

 

Figuur 11: Hoogteprofiel ter hoogte van het onderzoeksgebied (geopunt.be) 
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Figuur 12: Het projectgebied op de potentiële bodemerosiekaart (2016) (AGIV) 

4.2 Historische situering van de streek             

Torhout wordt voor het eerst vermeld in de Vitas Bovanis (gebaseerd op Mestdagh, 2000 en Meerseman, 1942). Dit is het 9e 

eeuwse heiligenleven van Sint Bavo, volgens sommigen van de hand van de bekende auteur Einhart.  In deze 14e eeuwse 

annalen wordt beschreven dat de heilige Bavo een zeker Domlinus, priester van een Torhouts klooster, naar Gent liet komen 

om hem in zijn laatste uren bij te staan . Uit deze tekst mogen we afleiden dat Torhout reeds een klooster bezat voor 654, de 

vermoedelijke sterfdatum van Sint Bavo. Over de stichting van het klooster en de leefregel van de monniken leefden bestaan 

tal van uiteenlopende theorieën.  

De volgende vermelding van het klooster komt uit de Vita Anskri, waaruit kan afgeleid worden dat het klooster in 832 uit een 

aantal stenen gebouwen bestaat. Deze levensbeschrijving van de hand van Rimbert - afkomstig uit Torhout – beschrijft met 

veel liefde het waar hij vandaan kwam. In deze Vita wordt beschreven hoe Ansgaar bij keizerlijk decreet van 15 mei 834 het 

kloostergoed te Torhout ter beschikking krijgt en dit klooster verrijkt met de relieken van Sint Donaas.  

Na een woelige tussenperiode (iets na 860) schenkt de koning het klooster aan Boudewijn, zoon van Audacer, die later ook het 

klein graafschap Vlaanderen verwerft. Hiervan wordt Brugge het politieke centrum. Algauw groeit Brugge uit tot de hoofdstad 

van het jonge Graafschap met Boudewijn als graaf van Vlaanderen. De plechtige overbrenging van de Relieken van Sint 

Donaas naar Brugge zijnn de voorbode van het verval van Torhout. 

Pas vanaf de 11e eeuw zijn opnieuw gegevens beschikbaar. Zowel de romaanse Sint-Pieters-bandenkerk als het Sint-

Pieterskapittel dateren uit deze periode. In de 11e eeuw wordt voor het eerst een jaarmarkt vermeld in Torhout, die één van 

de belangrijke jaarmarkten in Vlaanderen zal worden. De bloei is echter van korte duur: de betekenis van de landmarkten 

neemt snel af door de toenemende maritieme handel. Vanaf het derde kwart van de 13e eeuw verliest Torhout alle nationaal 

en internationaal economisch belang. 
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Figuur 13: Zicht op Torhout in de 17e eeuw, met het typische landschap van het Houtland op de voorgrond (wikimedia) 

Torhout krijgt in het derde kwart van de 12e eeuw stadsrechten. Tegelijkertijd wordt het eerste ‘stedehuys’ opgericht op de 

markt. Er is erg weinig geweten over het uitzicht van de stad Torhout tot de 16e eeuw. Er zijn geen poorten of muren, alleen 

een walgracht. De markt vormt een grote rechthoek tussen de huidige Zuidstraat, de Bassinstraat, de Boeiaardstraat en de 

Hofstraat. Op deze markt staan onder meer: een lakenhalle, een belfort, een muntslagerij en een weegplaats. Het hospitaal, 

dat zich net ten noorden van de ‘stedeveste’ bevindt, is in het tweede kwart van de 13e eeuw gesticht. 

In de 18e eeuw ondergaat Torhout belangrijke en bepalende wijzigingen. Deze zijn het gevolg van de groei van een aantal 

kleinere ambachtelijk-industriële vestigingen (in het bijzonder de aardewerkproductie), de aanleg van de steenwegen en de 

bevolkingsaangroei.  

In het noorden en het oosten van het grondgebied van Torhout komen zogenaamde veldontginningsgebieden voor. Het 

oosten van Torhout wordt op historische kaarten voor de 19e eeuw aangegeven als veldgebied met vijvers. In een historisch-

geografische context slaat de term 'veld' op onvruchtbare grond, arm aan houtgewassen en gelegen buiten het eigenlijke 

landbouwareaal. Regelmatig afbranden, afsteken van zoden ruwe humus en het laten grazen van vee verhinderen de 

regeneratie van het oorspronkelijke bos. De Noord-Vlaamse veldzone is als een voorbeeld van een zogenaamde ‘veldt’, 

‘wastine’, ‘wastina’, ‘woestijne’ of ‘woestenije’. 
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Figuur 14: Typisch heidelandschap in het Houtland (rlhoutland.be) 

De 'velden' zijn oorspronkelijk eigendom van de Graaf van Vlaanderen, waarop de dorpsgemeenschappen uit de omgeving 

gemeenschappelijke gebruiksrechten uitoefenen: begrazen, houtsprokkelen of turfwinning. Vanaf de 13e eeuw worden de 

veldgebieden ontgonnen, onder invloed van de bevolkingsaangroei en impuls van abdijen en stedelijke hospitalen. De meeste 

ontginningen falen omwille van het marginaal karakter van de gronden.  

In de 18e eeuw verandert de aanpak  onder het Oostenrijkse bewind. Uit vrees voor een nijpend houttekort in Vlaanderen 

worden de 'velden' op een systematische wijze verkaveld en omgezet tot bos of - eerder uitzonderlijk - tot akkerland. 

Aanvankelijk wordt veelal loofhout aangeplant, terwijl men vanaf de 19e eeuw overgeschakeld op naaldhout: door zijn snellere 

groei levert het een snellere recuperatie van het geïnvesteerde kapitaal.  

Vanaf het midden van de 19e eeuw - de plattelandsbevolking blijft stijgen en het kleinbedrijf is toonaangevend in de landbouw 

– worden de bossen ontgonnen. De introductie van kunstmest versnelt dit proces. Het omzetten van bos tot bouwland 

gebeurt op de meeste plaatsen met behoud van het 18e eeuwse verkavelingspatroon. Veel veldzones tekenen zich af als een 

dambordpatroon van eiken- en/ of beukendreven en door restanten van regelmatig geperceleerde naaldhoutaanplantingen. 

Deze veldzones vormen jonge ontginningslandschappen. 

De Pastoriestraat is aangelegd in de 20e eeuw. De Revinzestraat is een stuk ouder en maakt deel uit van het gehucht Don 

Bosco tussen de Oostendestraat, Makeveldstraat en Revinzestraat (ten westen van het projectgebied) 

(inventaris.onroerenderfgoed.be ID: 11276). Don Bosco vormt het oudste gehucht van die omvang in het buitengebied van 

Torhout. Voor sprake is van de wijk en parochie Don Bosco, staan verspreide kleine bewoningconcentraties op de 

Ferrariskaart (1770-1778): ‘Makeveld’ en de ‘Revinze’.  

4.3 Historisch-cartografische situering van het projectgebied 

In dit deel van de zandstreek worden, op de gronden van lenen of abdijen, boerderijen met walgrachten gebouwd. Deze 

liggen vaak aan de oorsprong van de latere kastelen. De projectlocatie  ligt ten zuiden van het uitgestrekte veldgebied tussen 



AardeWerk                                                                                                          Pastoriestraat, Torhout 

14 

 

Torhout en Loppem. Het veldgebied is ontstaan na ontbossing en veeteelt op de arme zandgronden. In de omgeving liggen 

enkele grillige vijvers. Vanaf de 17e eeuw worden in de veldgebieden dijken opgetrokken, waardoor visvijvers ontstaan voor 

het kweken van zoetwatervis, een goedkoper en verser alternatief voor zeevis, met een grote afzetmarkt in de steden. Op de 

Heraldische Kaart van het Brugse Vrije door Pieter Pourbus (1561-1571) ligt het vermoedelijke projectgebied in een relatief 

dun bewoond landschap. Het landschap wordt doorkruist door wegen.  Ten noorden staat het veldgebied afgebeeld.  

 

Figuur 15: Het projectgebied op de Heraldische Kaart van het Brugse Vrije door Pieter Pourbus (1561-1571) 

 

Figuur 16: Het projectgebied op de kaart van Fricx (AGIV) 
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Ook op de kaart van Fricx (1712) ligt het projectgebied binnen het ‘Torhout velde’.  Op beide kaarten staat de Oostendestraat 

duidelijk afgebeeld. Het is één van de drukste verkeersassen van de stad, richting Wijnendale, Kortemark en Oostende. De 

volledige Oostendestraat richting kasteel van Wijnendale is de eerste afgewerkte steenweg in Torhout. De verbinding tussen 

de kerk van Torhout en het kasteel is vanaf 1751 in gebruik genomen (Mestdagh, 2000, 143).   

Op de Kabinetskaart der Oostenrijkse Nederlanden, opgemaakt door de graaf van Ferraris (1770-1778) bestaat het 

projectgebied uit met hagen omzoomde akkers. Het terrein ligt in een gesloten landschap van met hagen en bomen 

verdeelde akkers en weiden, typisch voor het houtland. Ten noorden staan bossen afgebeeld bovenop het plateau van 

Wijnendale. Ten westen van het projectgebed is een dallandschap herkenbaar aan de natte weides aan weerszijden van de 

Makeveldbeek. Ten oosten en westen liggen kleine bewoningskernen die later de wijk Don Bosco zullen vormen.  

 

Figuur 17: Het projectgebied op de Kabinetskaart van Ferraris (AGIV) 
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Figuur 18: Het projectgebied op de Kabinetskaart van Ferraris (uitgezoomd) (AGIV) 

De kaart van Vandermaelen (1846-1854) ,  de Atlas der buurtwegen (1841) en de kadasterkaart van Popp (1842-1879) 

staat een beekdal met daarrond natte weides afgebeeld dwars door het projectgebied. Deze zone correspondeert met het 

bodemtype Efp: natte klei. Op de niet gedigitaliseerde versie van de bodemkaart correspondeert deze zone nog beter. De 

kaarten vermelden geen bijkomende informatie. Op geen enkele kaart staat bewoning afgebeeld. 

Op de orthofoto’s uit 1971 en 1979 is de verstedelijking van het gebied duidelijk zichtbaar.  

 

Figuur 19: Het projectgebied op de Atlas der Buurtwegen (AGIV) 
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Figuur 20: Het projectgebied op de kaart van Vandermaelen (AGIV) 

 

 

Figuur 21: Het projectgebied op de Popp-kaart (AGIV) 
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Figuur 22: Niet gedigitaliseerde versie van de bodemkaart 
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Figuur 23: Het projectgebied op de orthofoto uit 1971 (AGIV) 

 

Figuur 24: Het projectgebied op de orthofoto uit 1979-1990 (AGIV) 

4.4 Archeologische voorkennis 

In het projectgebied is nog geen archeologisch onderzoek uitgevoerd. De Centrale Archeologische Inventaris (CAI) vermeldt 

vijf locaties in de ruime omgeving van het onderzoeksterrein (binnen een straal van 1 km). Het gaat om twee circulaire 

structuren herkend op luchtfoto’s ten noorden en westen van het projectgebied: Maagdeveld (ID: 154810) en ’t Hoge (ID: 

154804). Ten noordoosten ligt een site met walgracht (ID: 300004).  In het centrum van Torhout ligt het voormalige 
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mottekasteel Raven hof (ID: 300000) en de locatie van een proefonderzoek uit 2011 langs de Gravenwinkelstraat(ID: 156013). 

Tijdens dit onderzoek is een depressie of brede gracht met materiaal uit de late middeleeuwen ontdekt. 

 

Figuur 25: Het projectgebied op de Centraal Archeologische Inventaris (AGIV en CAI) 

5 Besluit 

Aan de hand van de onderzoeksvragen kan een synthese gemaakt worden van de relatie tussen het projectgebied, het 

archeologische kader en de geplande bodemingreep. 

Welke aanwijzingen bieden historische bronnen over het aanwezige archeologische erfgoed? 

Op basis van het historisch onderzoek en de archeologische voorkennis bestaat een kans  op begraven archeologisch erfgoed. 

Het terrein is zeker sinds de late middeleeuwen in cultuur gebracht. Op geen enkele historische kaart staat bewoning 

afgebeeld binnen het projectgebied. In de omgeving van het projectgebied liggen circulaire structuren en kleine 

bewoningskernen. 

Wat is de landschapsgeschiedenis van het terrein? 

Het terrein ligt in de zandstreek. Het grootste deel van het terrein bestaat op de bodemkaart  uit vochtig zand. Dwars door het 

gebied loopt ene zone met natte klei, die gelinkt kan worden aan een beekdal. Deze zone met natte weides staat afgebeeld op 

historische kaarten uit de 19e eeuw. Het terrein is zeker sinds de late middeleeuwen in cultuur gebracht, waarschijnlijk steeds 

als akker of weide. 

Wat is de impact van de geplande werken op het mogelijk aanwezige archeologisch erfgoed? 

De kans op aantasting van archeologisch erfgoed op het projectgebied is bestaande. De sporen kunnen stammen uit de 

metaaltijden tot de moderne periode.  

5.1 Afweging noodzaak verder onderzoek 

Op basis van het bureauonderzoek bestaat een archeologische verwachting binnen het projectgebied. Zeker sinds de late 

middeleeuwen ligt het terrein een dichtbevolkt gebied. Historische ingrepen of verstoringen zijn niet gekend. Binnen het 
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projectgebied zijn geen historische of archeologische gegevens voorhanden. Op die basis lijkt een proefsleuvenonderzoek de 

uitgelezen onderzoeksmethode. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AardeWerk                                                                                                          Pastoriestraat, Torhout 

22 

 

Deel 2: Proefsleuvenonderzoek 

6 Administratieve gegevens 
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Auteurs: Dieter Verwerft, Jan Huyghe, Frederik Roelens en Jari Hinsch Mikkelsen 
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7 Inleiding 

Het proefsleuvenonderzoek, met code 2017F277, is uitgevoerd door een team bestaande uit een erkend 

archeoloog/veldwerkleider, een assistent-archeoloog, een kraanman, een jobstudent en één vrijwilliger (metaaldetectorist). De 

bodemprofielen zijn beschreven door een aardkundige. Het onderzoek vindt plaats op 18 juli 2017. Dagrapporten staan in 

bijlage 2. 

 

Figuur 26: Sfeeropname van het projectgebied 

8 Onderzoeksopdracht 

De onderzoekstrategie – beschreven in de melding - bestaat uit de aanleg van continue sleuven over de volledige lengte van 

het terrein. Deze sleuven worden met een kraan op rupsen met een kraanbak van 2m breed. De sleuven worden aangelegd 

bovenop de top van de onverstoorde bodem, waarschijnlijk maximum 50 cm diep. Het proefsleuvenonderzoek voldoet aan 

volgende voorwaarden: 

o parallelle proefsleuven ononderbroken over het volledige oppervlak van de zone bedreigd door bodemingrepen 

o de afstand tussen de proefsleuven bedraagt niet meer dan 15m (van middenpunt tot middenpunt) 

o de proefsleuven zijn 2 meter breed. 

Het terrein is in gebruik als grasland, waardoor een veldprospectie onmogelijk is. Er wordt weinig bodemvariatie verwacht en 

er zijn geen aanwijzingen voor begraven bebouwing, waardoor een prospectie met geofysische bodemsensoren hier niet aan 

de orde is.  

De ligging van de 8 sleuven is aangepast aan de percelen en de weinige begroeiing. In totaal wordt 289 m sleuf aangelegd. Op 

die manier wordt 578 m² blootgelegd. Dat is 10,8 % van de totale oppervlakte van zone waar bouwwerken gepland zijn (5.354 

m²).   
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Figuur 27: Overzichtsplan met de geplande sleuven en boringen. 

 

Criteria wanneer afgeweken wordt van de voorziene onderzoeksmethode: 

o wanneer blijkt dat de bodem over een grote oppervlakte sterk verstoord is, kan de locatie van een proefsleuf 

verschoven worden 

o wanneer blijkt dat een proefsleuf volledig gelijk loopt met een langwerpig spoor (een gracht), dan kan de ligging van 

de proefsleuf verschoven worden 

Criteria waaruit blijkt dat het onderzoeksdoel succesvol bereikt is: 

Wanneer alle onderzoeksvragen beantwoord zijn en: 

o het terrein na aanleg van alle proefsleuven archeologievrij kan verklaard worden 

o het terrein of een gedeelte daarvan weerhouden wordt voor vervolgonderzoek 

De onderzoeksstrategie wijkt niet af van de Code Goede Praktijk. 

8.1 Onderzoeksvragen 

Het doel van het archeologisch onderzoek is een antwoord te bieden op volgende vragen: 

- Welke zijn de waargenomen horizonten, beschrijving + duiding?  

- Zijn er tekenen van erosie? In hoeverre is de bodemopbouw intact?  

- Is het beekdal zichtbaar in de sleuven? Welk effect heeft dit p net bodemarchief? 

- Waardoor kan het eventueel ontbreken van een horizont verklaard worden? 

- Zijn er sporen aanwezig? Wat is de aard en de datering van de sporen? 

- Hoe is de bewaringstoestand van de sporen? 

- Maken de sporen deel uit van één of meerdere structuren? 

- Behoren de sporen tot één of meerdere periodes? 
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- Wat is de relatie tussen de bodem, de archeologische sporen en de landschappelijke context? 

- Kunnen archeologische vindplaatsen in tijd, ruimte en functie afgebakend worden (incl. de argumentatie)? 

- Wat is de vastgestelde en verwachte bewaringstoestand van elke archeologische vindplaats? 

- Wat is de waarde van elke vastgestelde archeologische vindplaats? 

- Wat is de potentiële impact van de geplande ruimtelijke ontwikkeling op de waardevolle archeologische 

vindplaatsen? 

- Voor waardevolle archeologische vindplaatsen die bedreigd worden door de geplande ruimtelijke ontwikkeling: hoe 

kan deze bedreiging weggenomen of verminderd worden (maatregelen behoud in situ)? 

- Voor waardevolle archeologische vindplaatsen die bedreigd worden door de geplande ruimtelijke ontwikkeling en 

die niet in situ bewaard kunnen blijven:  

- Wat is de ruimtelijke afbakening (in drie dimensies) van de zones voor vervolgonderzoek? 

- Welke aspecten verdienen bijzondere aandacht, zowel vanuit methodologie als aanpak voor het vervolgonderzoek? 

- Welke vraagstellingen zijn voor vervolgonderzoek relevant? 

- Zijn er voor de beantwoording van deze vraagstellingen natuurwetenschappelijke onderzoeken nodig? Zo ja, welke 

type staalnames zijn hiervoor noodzakelijk en in welke hoeveelheid? 

 

Figuur 28: Inplanting van de sleuven 
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Figuur 29: Allesporenplan met aanduiding van alle sleuven, bodemprofielen en sporen 

9 Assessmentrapport  

Het bureauonderzoek wijst niet op de aanwezigheid van verdwenen, historische bebouwing. Het terrein is zeker sinds de 

middeleeuwen in cultuur gebracht, waarschijnlijk steeds als akker of weide.  Op geen enkele historische kaart staat bewoning 

afgebeeld binnen het projectgebied. Historische ingrepen of verstoringen zijn niet gekend. Op de percelen worden zes 

sleuven met een oost-westelijke oriëntatie en twee sleuven met een noord-zuid oriëntatie gegraven. De sleuven worden 

aangelegd door een 18 ton zware kraan op rupsen met een 2 m brede, platte kraanbak.  

Het sleuvenpatroon wijkt af van het vooropgestelde plan. De ligging van de sleuven is bepaald in nauwe samenspraak met de 

bouwheer: waar mogelijk worden de sleuven buiten de geplande nieuwbouw aangelegd. De sleuven houden rekening met de 

voorziene bouwwerken en de situatie op het terrein, waaronder een noord-zuid gerichte gracht of depressie en dichte 

begroeiing, maar geven  een duidelijk beeld van het bodemarchief binnen het projectgebied. In totaal is 308 m aangelegd, met 

een oppervlakte van 616 m². Tussen sleuven 5 en 6 is een kijkvenster aangelegd met een oppervlakte van  67 m².  Uiteindelijk 

is 673 m² gegraven. Dat is 12,57 % van de totale oppervlakte van zone waar bouwwerken gepland zijn (5.354 m²). De sleuven 

zijn aangelegd tot vlak onder de ploeglaag, bovenop de onverstoorde bodem, tussen 25 en 55 cm diepte ten opzichte van het 

maaiveld. Omdat de locatie van het beekdal niet toegankelijk is met een kraan, is in samenspraak met de aardkundige beslist 

dit fenomeen te onderzoeken aan de hand van een landschappelijk bodemonderzoek (zie deel 3). 

Verspreid over de sleuven zijn vijf aardkundige profielen aangelegd. In de sleuven dagzomen elf archeologische sporen en 

enkele zones met recente verstoringen. 
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Figuur 30: Overzicht van de aangelegde sleuven 

10.1 Beschrijving van de aardkundige opbouw van het gebied  
Verspreid over de acht sleuven zijn vijf aardkundige profielen aangelegd. Elke profiel wordt aangelegd tot op minstens 30 cm 

onder de top van de onverstoorde bodem. Profiel 1 in sleuf 1 geldt als referentieprofiel.  

Profiel 1 (PR1) is aangelegd op dinsdag 18 juli 2017 onder een licht bewolkte hemel op een perceel dat in gebruik is als weiland 

(coördinaten: 60109.512 – 196120.609 tot 60110.830– 196120.692, foto’s 38 tot 40). De beschrijving is van de hand van 

bodemkundige Jari Hinsch Mikkelsen. De hoogte van het maaiveld van het profiel is 1934 cm TAW.  

 

Figuur 31: Profiel 1 in sleuf 1 

Het profiel bestaat uit drie bodemkundige lagen:  

• H1 = ploeglaag (Ap-horizont), 0-25 cm; scherpe, geblokte ondergrens bereikt; droog genomen; donker bruingrijs zand; 

kalkloos; weinig baksteenspikkels; 2.5y 4/2  

• H2 = laag met sporen van pedogenese (Bbi-horizont), 25-32 cm; scherpe, golvende ondergrens bereikt; droog genomen; 

heterogeen: bruin, geel en donker bruingrijs zand; kalkloos; veel bioturbatie; geen inclusies; 2.5y 5/2 

TO17PA/2017F277 sleuven

ID lengte beschrijving opmerkingen

1 33 wit, geel en oranje zand op 25-30 cm, sterk gebioturbeerd

2 36 wit, geel en oranje zand op 35-45 cm, sterk gebioturbeerd centraal verstoord

3 89 geel zand op 30-50 cm, oxidoreductie, podzoltongen en tertiair groen zand

4 33 geel en oranje zand op 50 cm, zones met zwak ontwikkelde podzol

5 26 geel en oranje zand op 50 cm, zones met zwak ontwikkelde podzol

kijkvenster tussen sleuven 5 en 6 (67 

m²)

6 34 geel en oranje zand op 40 cm diep

7 28 gele zand op 55 cm diep volledige sleuf sterk verstoord

8 29 geel en bruin zand op 40-50 cm



AardeWerk                                                                                                          Pastoriestraat, Torhout 

28 

 

• H3 = moederbodem (Cg-horizont); 32-60 cm; ondergrens niet bereikt; droog genomen; wit en geel zand en kleiig zand; 

oxidoreductie en biogallerijen; kalkloos; 5y 6/2  

De actuele grondwatertafel is niet bereikt. Vanaf 60 cm diep wordt de bodem licht vochtig. De bovengrens van de zone met 

roestvlekken ligt op 32 cm ten opzichte van het maaiveld.  

Profiel 1 in sleuf 1 wordt geïnterpreteerd als een AC-zandbodem, met sporen van tertiaire klei. De oppervlaktehorizont (Ap-

horizont) bestaat uit donkerbruingrijs zand. Deze ploeglaag is 25 cm dik. Direct daaronder bevindt zich  een 7 cm dikke laag 

(B-horizont) die zeer sterk gebioturbeerd is. Onder de deze laag bevindt zich het moedermateriaal (C(g)-horizont). Het 

moedermateriaal bestaat uit wit en geel zand en kleiig zand. Het zand vertoont sporen van oxidoreductie. Eventueel 

aanwezige, oppervlakkige bodemfenomenen – zoals podsolisatie – zijn opgenomen in de ploeglaag. In dit geval lijkt de bodem 

te nat en de textuur te fjin voor podzolisatie. Er is eerder sprake van een gekleurde B-horizont die in de ploeglaag is 

opgenomen. 

De meeste bodemprofielen (profielen 2, 3 en 5) zijn vergelijkbaar met het referentieprofiel en bestaan uit een droge AC zand- 

of zandleembodem. Enkel profiel 4 in sleuf 4 wijkt hiervan af. 

 

Figuur 32: Tabel met alle bodemprofielen 

In sleuf 4 dagzomen lokale uitlogingingsvlekken. Profiel 4 (PR4) is aangelegd op de locatie van één van deze uitlogingen. In 

profiel 4 is de uitloging zwak ontwikkeld, met een weinig uitgesproken humusaanrijkingshorizont. Binnen de ploeglaag zijn 

vermengde resten van de uitlogingshorizont zichtbaar.  De originele, horizontale bodemsequentie (A-, E- en B-horizonten) is 

het overgrote dele van het projectgebied verdwenen.  Deze lagen zijn opgenomen in de ploeglaag. Een uitloging is een goede 

aanwijzing voor een goede bewaring van de bodem en geassocieerde archeologische sporen, daarom is de oppervlakte van 

de uitlogingensvlekken met de schop opgeschaafd. Hieruit zijn geen vondsten verzameld. In de moederbodem is tertiaire klei 

aanwezig.  

ID sleuf type horizont diepte omschrijving opmerkingen textuur kleur kalk

hoogte 

cmTAW

PR1 1 AC H1 Ap 0-25 DOBRGR Z nee 1934

H2 B 25-32 BR, GE en DOBRGR Z

heterogeen, veel 

bioturbatie nee

H3 C(g) 32-60 WI ZBK nee

PR2 2 AC H1 Ap 0-25 DOBRGR Z nee 1905

H2 B 25-40 BRGR en LIBR Z

heterogeen, veel 

bioturbatie nee

H3 Cg 40-60 LIBR Z veel oxidoreductie nee

H4 C 60-64 LIGN K matig oxidoreductie nee

H3 C(g) 64-82 LIBR Z matig oxidoreductie nee

PR3 2 AC H1 Ap 0-52 DOBRGR Z nee 1937

H2 B 52-61 LIBR en DOBRGR Z bioturbatie nee

H3 Cg 61-87 OR en WI Z veel oxidoreductie nee

PR4 5 podzol H1 Ap 0-50 DOGR Z nee 1917

H2 A 50-54 ZW Z sterk verstoord nee

H3 E 54-65 LIGR Z zwak ontwikkeld nee

H4 B 65-84 BRGR Z BS en biogallerijen nee

H5 Cg 84-105 GE en GN Z en K veel oxidoreductie nee

PR5 7 AC H1 Ap 0-55 DOBRGR Z nee 1896

H2 Cg 55-75 WI en GE Z veel oxidoreductie nee

TO17PA/2017F277 profielen
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Figuur 33: Profiel 4 in sleuf 4 

10 Assessment van de sporen, spoorcombinaties en archeologische structuren  

In het vlak van de sleuven dagzomen elf archeologische sporen. De grote meerderheid van de sporen bevindt zich in het 

noordelijk deel van het projectgebied. Spoor 1 in sleuf 1 is een 94 cm brede  gracht. Het spoor is opgevuld met zwart en 

donkerbruingrijs zand en bevat scherven aardewerk (zie hoofdstuk 10). Het spoor is gecoupeerd: de gracht is 40 cm diep 

onder de onverstoorde moederbodem, met een komvormig profiel. De gracht oversnijdt een kuil met een gelijkaardige 

vulling: spoor2. Het spoor is 205 cm breed en 62 cm diep. In het vlak is een gebioturbeerde rand rond het spoor zichtbaar. 

Onderaan in het spoor bevindt zich een sterk humeuze laag. Het spoor bevat fragmenten aardewerk en natuursteen. 

Spoor 2 dagzoomt eveneens in sleuf 2. Een groot deel van sleuf 2 is verstoord. Tussen de verstoring is een gracht 

aangesneden: spoor 3. De gracht is ook in het vlak van sleuf 3 zichtbaar. De gracht is 310 cm breed en opgevuld met 

oranjebruin en donkerbruingrijs zand met veel organisch materiaal. Uit het spoor zijn geen vondsten verzameld. De gracht 

oversnijdt een andere gracht: spoor 7. Deze gracht is 63 cm breed en 20 cm diep ten opzichte van de onverstoorde 

moederbodem. Het spoor is opgevuld met zwart, sterk organisch zand. Uit de coupe zijn verschillende scherven aardewerk 

verzameld.  
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Figuur 34: Plan met aanduiding van alle sporen 

In het zuidelijk deel van sleuf 3 liggen een gracht (spoor 4) en twee ondiepe kuilen (sporen 5 en 6). In de coupes op de kuilen 

zijn geen vondsten aangetroffen. 

In sleuf 5 liggen drie kuilen (sporen 8 tot 10). De kuilen zijn 16 tot 33 cm diep. Uit spoor 9 zijn enkele fragmenten aardwerk 

gerecupereerd. Het is onduidelijk welke functie de sporen hebben: mogelijk gaat het om paalsporen. Om na te gaan of een 

gebouwplattegrond kan onderscheiden worden is een kijkvenster aangelegd in het verlengde van sporen 8 en 9.  Dit 

kijkvenster levert geen bijkomende sporen op. 

In sleuf 6 en in het kijkvenster is een 4m brede gracht met donkerkergrijze, sterk humeuze vulling. Uit de gracht zijn 

verschillende fragmenten aardewerk en natuursteen verzameld.  

De betekenis en onderlinge samenhang van de archeologische sporen is momenteel niet volledig duidelijk. Het verzamelde 

vondstmateriaal, de grachten – die te breed lijken om perceelsgrachten te zijn – en de mogelijk paalsporen doen vermoeden 

dat hier meer dan off-site sporen zijn aangesneden. Als een bewoningssite aanwezig is, dan is er sprake van een low-density 

site, die weinig sporen nalaat in het bodemarchief. De sporen concentreren zich zeer duidelijk in het noordelijk deel van het 

projectgebied: 73 % van de sporen en 84 % van de sporen die archeologica opleveren liggen in een zone van 1.300 m² (24 % 

van het projectgebied). De drie sporen in het zuidelijk deel zijn liggen geïsoleerd en blijken na coupering geen 

bewoningssporen.     

De hoogte van de onverstoorde moederbodem, de sporen en de recente verstoringen varieert tussen 1818 en 1923 cm TAW. 
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Figuur 35: Sporen 1 en 2 in sleuf 1 

 

Figuur 36: Overzicht van alle uitgevoerde coupes 
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Figuur 37: Tabel met alle sporen 

 

Figuur 38: Coupe op sporen 1 en 2 in sleuf 1 

TO17PA/2017F277 sporenlijst

ID SL Interpretatie Afmetingen Omschrijving Inclusies

1 1 gracht

94 cm breed, 40 cm 

diep zwart en donkerbruingrijs zand, komvormig profiel AW

2 1 kuil

205 cm breed, 62 cm 

diep

zwart en donkerbruingrijs zand, gebioturbeerde rand, 

onderaan sterk humeus AW en NS

3 2 en 3 gracht 310 cm breed

oranjebruin en donkerbruingrijs zand, veel organisch 

materiaal

4 3 gracht 92 cm breed zwart zand, veel organisch materiaal

5 3 kuil

94 x 95 cm, 14 cm 

diep

kern = donkerbruingrijs zand, rand : geel en donkerbruingrijs 

zand, oxidoreductie

geen archaeologica 

in coupe

6 3 kuil >80 x 67 cm

kern = donkerbruingrijs zand, rand : geel en bruin zand, 

oxidoreductie geen archaeologica

7 3 gracht

63 cm breed, 20 cm 

diep donkerbruingrijs zand, bol profiel AW

8 5 kuil

50 x 52 cm, 16 cm 

diep donkerbruingrijs zand

geen archaeologica 

in coupe

9 5 kuil

doorsnede = 80 cm, 

33 cm diep

donkergrijs zand, vulling: lens bruine klei en vlekken wit 

zand, laagjes zwart, sterk humeus zand AW

10 5 kuil 45 x 60 cm donkerbruingrijs zand, oxidoreductie

11 6 gracht 4 m breed donkergrijs zand, sterk humeus AW en NS
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Figuur 39: Sporen 3 en 4 in sleuf 3 

 

Figuur 40: Coupe op spoor 9 in sleuf 5 
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Figuur 41: Plan met aanduiding van alle hoogtes 

11 Assesment van de vondsten  

Tijdens het proefonderzoek zijn 54 vondsten verzameld. Alle vondsten zijn manueel ingezameld. Het gaat om 42 scherven 

aardewerk en 12 fragmenten natuursteen. Al het aardewerk dateert uit de overgang tussen de vroege en volle middeleeuwen 

en de volle  middeleeuwen. Spoor 2 in sleuven 1 en 2 bevat het grootst aantal scherven: 12 exemplaren reducerend, grijs 

gebakken en 2 vroeg oxiderend, rood gebakken. Het gaat onder meer om 10 scherven reducerend gebakken handgevormd 

grijs aardewerk van kogelpotten. Het aardewerk is zeer zandig verschraald en afkomstig van 4 MAE. Er kunnen vier 

verschillende rechte randtypes onderscheiden worden (De Groote type LK1A,  LK3A en LK3B, V6A). De vondsten laten toe de 

gracht tussen 975 en 1050 te dateren.  

In spoor 7 in sleuf 6 zijn 13 scherven aangetroffen, waaronder vroeg oxiderend, rood gebakken. Het materiaal dateert uit de 

volle middeleeuwen. Uit spoor 6 zijn 10 scherven aardewerk verzameld, waaronder enkele wandfragmenten reducerend 

gebakken, gedraaid, matig grof grijs aardewerk en oxiderend gebakken gedraaid vroeg rood aardewerk. Het aardewerk stamt 

uit de 11e en 12e eeuw.  

Op basis van 5 wandfragmenten reducerend gedraaid (grijs), zandig verschraald aardewerk wordt spoor 9 in sleuf 5 eind 10e 

begin 11e eeuw gedateerd.  

Het meest opvallende voorwerp in natuursteen zijn 2 fragmenten van één slijpplaat (determinatie – op basis van foto’s – door 

Sibrecht Reniere, Universiteit Gent). Het voorwerp is uitgevoerd in veldsteen en vertoont sporen van bioturbatie van het 

sediment waaruit de steen ontstond. Daarnaast zijn ook een fragment van een wetsteen en 9 kleinere fragmenten 

natuursteen gevonden. Bijna elk fragment vertegenwoordigt een andere steensoort. Volmiddeleeuwse sites leveren steeds 

opmerkelijke hoeveelheden natuursteen op (bijvoorbeeld Koornblomme in Jabbekke of Kruisabelestraat in Dudzele).    

Metaaldetectie brengt geen vondsten aan het licht. 
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Figuur 42: Scherven aardewerk verzameld uit spoor 2 in sleuf 1 (vondstnummer 2) 

 

Figuur 43: Slijpplaat uit spoor 2 in sleuf 1 (vondstnummer 4) 
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Figuur 44: Wetsteen uit spoor 7 in sleuf 6 (vondstnummer 5) 

 

Figuur 45: Vondstenlijst 

12 Besluit 

Op basis van het proefsleuvenonderzoek is duidelijk dat binnen het projectgebied archeologisch erfgoed aanwezig is, dat 

bedreigd wordt door de geplande werken. De bodem ter hoogte van het projectgebied bestaat uit zand, met sporen van 

tertiaire klei en lokale uitlogingsvlekken. In de sleuven dagzomen elf archeologische sporen. De grote meerderheid van de 

sporen bevindt zich in het noordelijk deel van het projectgebied: 73 % van de sporen en 84 % van de sporen die archeologica 

opleveren liggen in een zone van 1.300 m² (24 % van het projectgebied). De drie sporen in het zuidelijk deel zijn liggen 

geïsoleerd en blijken na coupering geen bewoningssporen. 

TO17PA/2017F277 vondstenlijst
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       Datering

1 18/07/2017 1 1 gracht manueel 3 3 kleine steenfragmentjes niet dateerbaar

2 18/07/2017 1 2 kuil manueel 12 2 1

10 scherven reducerend gebakken 

handgevormd grijs aardewerk van 

kogelpotten, zeer zandig verschraald 

aardewerk afkomstig van 4 MAE, vier 

verschillende rechte randtypes (De Groote 

type LK1A,  LK3A en LK3B, V6A). 975-1050

3 18/07/2017 1 L.V. manueel 1 klein scherfje grijs aardewerk

waarschijnlijk volle 

middeleeuwen

4 18/07/2017 1 2 kuil manueel 2 fragmenten van een maalsteen niet dateerbaar

5 18/07/2017 6 7 gracht manueel 5 7 1

1 wetsteen, oxiderend gebakken (vroeg 

rood) aardewerk en reducerend gebakken 

(grijs) aardewerk volle middeleeuwen

7 18/07/2017 3 6 gracht manueel 6 4 4

enkel wandfragmenten, reducerend 

gebakken gedraaid matig grof grijs 

aardewerk, oxiderend gebakken gedraaid 

vroeg rood aardewerk

volle middeleeuwen 11de-

12de eeuw

6 18/07/2017 5 9 kuil manueel 5 1

wandfragmenten reducerend gedraaid (grijs) 

zandig verschraald aardewerk

vermoedelijk eind 10de- 11de 

eeuw

29 13 12 0
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De aangetroffen sporen zijn grachten en kuilen. Het verzamelde vondstmateriaal, de grachten – die te breed lijken om 

perceelsgrachten te zijn – en de mogelijk paalsporen doen vermoeden dat hier meer dan off-site sporen zijn aangesneden. Als 

een bewoningssite aanwezig is, dan is er sprake van een low-density site, die weinig sporen nalaat in het bodemarchief. Uit de 

vulling van de sporen zijn scherven aardewerk verzameld die het geheel van de sporen dateren in de overgang van de vroege 

naar de volle middeleeuwen en de volle middeleeuwen (975 tot de 12e eeuw). Het vondstencomplex wordt aangevuld met 

goed bewaarde voorwerpen in natuursteen.  

Verschillende sporen bevatten een sterk humeuze vulling. Natuurwetenschappelijk onderzoek van deze vulling kan een 

antwoord bieden op vragen over de functie van de site en de overlevingsstrategie van haar bewoners.  

Een vroeg- tot volmiddeleeuwse site in de onmiddellijke omgeving van Torhout is een uniek gegeven. Vervolgonderzoek kan 

een licht werpen op een periode - 10e en 11e eeuw – waarvoor geen historische bronnen gekend zijn.  
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Deel 3: Landschappelijk bodemonderzoek 

13 Administratieve gegevens 
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Uitvoerder: AardeWerk, Raakvlak Archeologisch Onderzoek 

Auteurs: Dieter Verwerft en Jari Hinsch Mikkelsen 
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Naam site: Pastoriestraat, Torhout; afkorting: TO17PA 
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Relevante termen theasuri Onroerend Erfgoed:  landschappelijk bodemonderzoek 

Periode: september 2017 

Archeologische verwachting: sporen uit de middeleeuwen 
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14 Inleiding 

Op donderdag 14 september 2017 zijn drie landschappelijke boringen uitgevoerd. Het booronderzoek heeft de projectcode 

2017I182. Het team bestaat uit een bodemkundige, één archeoloog en twee technisch veldmedewerkers. De bodemkaart, 

historische kaarten en de vegetatie op het terrein wijzen op de aanwezigheid van een beekdal dwars doorheen het 

projectgebied. Omdat de locatie van het beekdal niet toegankelijk is met een kraan, is in samenspraak met de aardkundige 

beslist dit fenomeen te onderzoeken aan de hand van een landschappelijk bodemonderzoek. Loodrecht op de oriëntatie van 

het fenomeen zijn drie landschappelijke boringen geplaatst met een tussenafstand van 5 m. Dit zorgt voor een optimaal 

transect doorheen het beekdal. Door een ophoging van (groen)afval kan geen boring uitgevoerd worden ten westen van het 

element. Op basis van deze boringen kan een beeld gevormd worden van de bodemkundige opbouw van het beekdal en de 

implicaties voor het vervolgonderzoek. 

 

Figuur 46: De locatie van de boringen ten opzichte van de GRB-basiskaart 

15 Onderzoeksopdracht 

Dit booronderzoek heeft als doel een antwoord te bieden op volgende onderzoeksvragen: 

- Wat is de bodemopbouw van het beekdal? 

- Wat is de landschapsgeschiedenis van het beekdal?  

- Bestaat er een link tussen het fenomeen en de nabijgelegen site? 

- Wat is de impact van de geplande werken op het element? 

Het antwoord op deze vragen is bepalend voor het vervolgonderzoek op het terrein en heeft invloed op de ligging en diepte 

van het opgravingsvlak. Tijdens dit onderzoek gelden geen randvoorwaarden. 

16 Werkwijze en strategie 

In deze fase zijn drie boringen uitgevoerd. De locatie van de boorpunten is aangepast aan de ligging van het beekdal. 

Loodrecht op de oriëntatie van het fenomeen zijn drie landschappelijke boringen geplaatst met een tussenafstand van 5 m 
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Het veldwerk wordt uitgevoerd door teams bestaande uit een bodemkundige of archeoloog samen met een technisch 

veldmedewerker. De boorpunten worden uitgezet met een  Trimble Geo7X. Bij elke boring wordt het sediment op een zwart 

zeil gelegd, volgens de correcte diepte, met aanduiding van de bodemhorizonten en gefotografeerd. Van elk boorpunt wordt 

de omgeving gefotografeerd. Alle informatie wordt ter plaatse genoteerd op een standaardboorformulier. Nadien wordt het 

boorgat opgevuld met het opgeboorde sediment. 

Tijdens de verwerking worden alle foto’s benoemd met een unieke titel. Alle gegevens worden verzameld in een excell-

formulier. Op geen enkel moment is afgeweken van deze strategie. Advies van externe specialisten is niet vereist. Alle 

boorresultaten staan hieronder opgelijst. De dagrapporten zijn te consulteren in bijlage 5. 

 

Figuur 47: Sfeeropnames van het veldwerk 

17 Assessmentrapport 

17.1 Beschrijving van de aardkundige opbouw van het onderzochte transect 

Boring 1 betreft een zandleem bodem vergelijkbaar met de bodemprofielen uit het proefsleuvenonderzoek. Hier is sprake van 

een relatief zwak ontwikkelde bodem met een 45 cm dikke humusrijke bovengrond. Dit wijst ofwel op een ophoging ofwel op 

diepe bewerking. Hier lijkt de tweede mogelijkheid aannemelijker. Onder de humusrijke A-horizonten bevindt zich een 

gevlekte B-horizont en vervolgens het substraat.  

Boring 2 is uitgevoerd op de grens tussen de terrestrische en de fluviatiele bodems. Bovenaan ligt een zeer humusrijke A 

horizont, met daaronder een tweede A-horizont. Vanaf 39 cm diepte begint de gevlekte B-horizont en vanaf 65cm het 

substraat. Humusbijmenging in de C-horizont is waarschijnlijk te wijten aan bioturbatie (fauna en wortels van struiken en 

bomen).  

Boring 3 situeert zich tussen de bomen en struiken: vegetatie die op een nattere toestand wijst. Deze depressie is in het 

verleden (en heden) gebruikt als stort van huis- en groenafval en grootvuil. De boring bestaat uit een heterogene A-horizont 

en twee humusrijke B-horizonten (H2-3). Horizont 4 is een gereduceerde horizont en horizont 5 is een veenachtige in situ 

afzetting.  
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Figuur 48: Boring 3 

17.2 Interpretatie van de aardkundige opbouw van het onderzochte transect 

Boring 1 is ligt in een relatief droger deel van het projectgebied. Boring 2 is uitgevoerd op de helling richting de fluviatiele 

depressie, waar boring 3 is geplaatst. Bodemmorfologisch verschillen boringen 1 en 2 weinig van elkaar. Bovenaan bevindt 

zich een humusrijke horizont met hieronder een gevlekte B-horizont en vervolgens het moedermateriaal (substraat, C-

horizont). Boring 3 is waarschijnlijk opgehoogd (H1-2) om de depressie te dempen of door accumulatie van afval. Horizont 3 is 

een in situ laag is die soms overstroomde, wat de kleirijke textuur en de gevlekte kleuren verklaart. Horizont 4 bestaat uit 

beeksedimenten. De gereduceerde kleuren betekenen dat de sedimenten hoogstwaarschijnlijk altijd onder water stonden.  

17.3 Vervolgonderzoek: 

Vanuit een aardkundig en archeologisch perspectief is het belangrijk om tijdens een vervolgonderzoek een transect te trekken 

dwars doorheen en loodrecht op de beekvallei, aansluitend op het opgravingsvlak. Deze beek kan een grote rol gespeeld 

hebben bij de inplanting en voortzetting van de nederzetting: mogelijk diende deze als drinkwatervoorziening voor mens of 

dier. Mogelijk is de beek tijdens de landbouwontginning ten tijde van de middeleeuwse site in cultuur gebracht: omgeleid of 

gekanaliseerd. Een andere mogelijkheid is dat eventuele veenafzettingen of kleilagen ontgonnen zijn en niets overblijft van de 

originele beekafzetting. 

Enkel door een beter inzicht in de landschappelijke aspecten van de relatie tussen de beek en de middeleeuwse site, kunnen 

deze optimaal beschreven en geïnterpreteerd worden. Het venig materiaal onderaan het boorprofiel betekent dat 

landschappelijk informatie goed bewaard kan zijn. Daarom wordt een geadviseerd dat een volledige sequentie van de beek op 

zijn diepste punt bemonsterd wordt voor pollenanalyse en macroresten. Dit kan veel informatie over de het landschap in en 

rond de site opleveren.  
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Figuur 49: Transect   

 

Figuur 50:  

18 Gaafheid van het terrein 

Het is op basis van dit bodemonderzoek onduidelijk of verstoringen hebben plaatsgevonden. Mogelijk is een deel van het 

oorspronkelijk veen of klei in de beekvallei ontgonnen.   
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B1

60059.1 - 

196132.7 1901 H1 A1 G 0 19 19 1901 BR 10YR 3/2 zandleem nee V

H2 A2 G 19 45 26 1882 GRBR 10YR 3/2 zandleem nee HK V

H3 Bw G 45 63 18 1856 ORBR 10YR 4.5/2 zandleem nee V

H4 Cg1 S 63 90 27 1838 LIBR 2.5YR 5/4 OXR OR matig zandleem nee V

H5 Cg2 90 100 10 1811 GNLIBR 5Y 6/3 OXR OR matig zandleem nee V

B2

60051.7 - 

196131.2 1883 H1 Ah G 0 11 11 1883 DOBR zandleem nee V

H2 A S 11 39 28 1872 GRBR zandleem nee V

H3 Bg G 39 65 26 1844 BR OXR OR matig zandleem nee V

H4 Cg 65 100 35 1818 LIBR OXR OR matig zandleem nee V

B3

60043.9 - 

196130.2 1863 H1 A/H G 0 17 17 1863 GRBR zandleem nee V beekdal

H2 Bh1 S 17 37 20 1846 BR zandleem nee V

H3 Bh2 37 57 20 1826 BR klei nee V

H4 Cr 57 99 42 1806 DOGR zandleem nee V

H5 2H 99 112 13 1764 BRGR OXR OR veel venig zandleem nee N
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19 Besluit 

Op basis van de boringen is duidelijk dat de bodemprofielen weinig gevarieerd zijn. In alle boringen is een bosbodem 

bovenop een tertiair substraat herkend.  

Dit booronderzoek heeft als doel een antwoord te bieden op volgende onderzoeksvragen: 

- Wat is de bodemopbouw van het beekdal? Het boorprofiel in de depressie bestaat uit een heterogene A-horizont en 

twee humusrijke B-horizonten. Daaronder liggen een gereduceerde horizont en veenachtige afzettingen. Op de rand 

van het beekdal is de bodemopbouw vergelijkbaar met het referentieprofiel. 

- Wat is de landschapsgeschiedenis van het beekdal? Het is op basis van dit landschappelijk bodemonderzoek 

onmogelijk om de landschapsgeschiedenis van het beekdal te achterhalen. Het lijkt erop dat de venige of kleiige 

afzettingen ontgonnen zijn en doorheen de geschiedenis is veel materiaal gedumpt in de depressie.  

- Bestaat er een link tussen het fenomeen en de nabijgelegen site? De link tussen beide is op basis van dit onderzoek niet 

te bepalen. Deze beek kan een grote rol gespeeld hebben bij de inplanting en voortzetting van de nederzetting: 

mogelijk diende deze als drinkwatervoorziening voor mens of dier. Mogelijk is de beek tijdens de 

landbouwontginning ten tijde van de middeleeuwse site in cultuur gebracht: omgeleid of gekanaliseerd. 

- Wat is de impact van de geplande werken op het element? Het beekdal wordt op enkele plaatsen doorsneden door de 

geplande werken. Het element dient dus zeker opgenomen te worden in een vervolgonderzoek. 
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Deel 4: Algemeen besluit 

20 Onderzoeksvragen 

Het doel van het archeologisch onderzoek is een antwoord te bieden op volgende vragen: 

- Welke zijn de waargenomen horizonten, beschrijving + duiding? In het referentieprofiel zijn een ploeglaag, een sterk 

gebioturbeerde laag en de moederbodem zichtbaar. Lokaal zijn uitlogingsvlekken herkend. Tijdens het landschappelijk 

bodemonderzoek is een transect aangeboord dwars op het beekdal. Het boorprofiel in de depressie bestaat uit een heterogene A-

horizont en twee humusrijke B-horizonten. Daaronder liggen een gereduceerde horizont en veenachtige afzettingen. Op de rand van 

het beekdal is de bodemopbouw vergelijkbaar met het referentieprofiel.  

- Zijn er tekenen van erosie? In hoeverre is de bodemopbouw intact? De bodemopbouw is niet volledig intact. De 

uitlogingszone zal oorspronkelijk wijder verspreid zijn, maar is waarschijnlijk opgenomen in de ploeglaag. Mogelijk is een deel van het 

oorspronkelijk veen of klei in de beekvallei ontgonnen. Er zijn geen tekenen van erosie. 

- Is het beekdal zichtbaar in de sleuven? Welk effect heeft dit op net bodemarchief? Het beekdal is niet herkend in de 

proefsleuven. 

- Waardoor kan het eventueel ontbreken van een horizont verklaard worden? De top van de originele bodemopbouw is 

opgenomen in de ploeglaag. Mogelijk is een deel van het oorspronkelijk veen of klei in de beekvallei ontgonnen. 

- Zijn er sporen aanwezig? Wat is de aard en de datering van de sporen? Er dagzomen elf sporen in de sleuven. Het gaat 

om grachten en kuilen. Mogelijk zijn hier bewoningssporen aangesneden. Uit de vulling van de sporen zijn scherven aardewerk 

verzameld die het geheel van de sporen dateren in de overgang van de vroege naar de volle middeleeuwen en de volle middeleeuwen 

(975 tot de 12e eeuw). 

- Hoe is de bewaringstoestand van de sporen? De bewaring van de sporen is matig tot goed. 

- Maken de sporen deel uit van één of meerdere structuren? De functie van de sporen is niet gekend, maar de 

oriëntering, vulling en vondsten suggereren dat het hier om één geheel te gaan.  

- Behoren de sporen tot één of meerdere periodes? De sporen behoren tot één duidelijk afgebakende periode: 975 tot 

1200. 

- Wat is de relatie tussen de bodem, de archeologische sporen en de landschappelijke context? De archeologische 

sporen concentreren zich bovenop de zandige bodems. In deze zone met tertiaire klei dagzomen geen sporen. De link tussen de 

middeleeuwse site en het beekdal is op basis van dit onderzoek niet te bepalen. Deze beek kan een grote rol gespeeld hebben bij de 

inplanting en voortzetting van de nederzetting: mogelijk diende deze als drinkwatervoorziening voor mens of dier. Mogelijk is de beek 

tijdens de landbouwontginning ten tijde van de middeleeuwse site in cultuur gebracht: omgeleid of gekanaliseerd. 

- Kunnen archeologische vindplaatsen in tijd, ruimte en functie afgebakend worden (incl. de argumentatie)? Er is één 

archeologische vindplaats in het noordelijk deel van het projectgebied. Deze vindplaats bestaat uit het beekdal, enkele grachten en 

kuilen. De functie is voorlopig onbekend. 

- Wat is de vastgestelde en verwachte bewaringstoestand van elke archeologische vindplaats? De bewaringstoestand 

van de vindplaats is goed. 

- Wat is de waarde van elke vastgestelde archeologische vindplaats? Een vroeg- tot volmiddeleeuwse site in de 

onmiddellijke omgeving van Torhout is een uniek gegeven. Vervolgonderzoek kan een licht werpen op een periode - 10e en 11e eeuw – 

waarvoor geen historische bronnen gekend zijn. 

- Wat is de potentiële impact van de geplande ruimtelijke ontwikkeling op de waardevolle archeologische 

vindplaatsen? De geplande nieuwbouw, buffervijver en wegenissen dreigen de vindplaats onherroepelijk te verstoren. 



AardeWerk                                                                                                          Pastoriestraat, Torhout 

45 

 

- Voor waardevolle archeologische vindplaatsen die bedreigd worden door de geplande ruimtelijke ontwikkeling: hoe 

kan deze bedreiging weggenomen of verminderd worden (maatregelen behoud in situ)?  Voor een behoud in situ zijn 

momenteel nog onvoldoende gegevens verzameld. 

- Voor waardevolle archeologische vindplaatsen die bedreigd worden door de geplande ruimtelijke ontwikkeling en 

die niet in situ bewaard kunnen blijven:  

- Wat is de ruimtelijke afbakening (in drie dimensies) van de zones voor vervolgonderzoek?  Het vlak waar 

vervolgonderzoek aangeraden is meet 2.126,75 m². Het opgravingsvlak siueert zich in de noordelijke helft van het projectgebied. 

Omdat het hier om een low-density site gaat, die weinig sporen nalaat in het bodemarchief, kan geen scherpe grens getrokken 

worden. De afgebakende zone omvat met een ruime marge de aangesneden site (die 73 % van de sporen en 84 % van de sporen die 

archeologica opleveren). Dat stelt de vorsers in staat alle onderzoeksvragen hieronder geformuleerd op te lossen. Het vlak wordt 

aangelegd op de top van de onverstoorde moederbodem: 25 tot 50 cm diep. Dwars op het beekdal wordt een 4 m brede sleuf 

aangelegd tot op de moederbodem. Deze sleuf zal 1,5 m diep gegraven worden. Hier is bronbemaling vereist. 

- Welke aspecten verdienen bijzondere aandacht, zowel vanuit methodologie als aanpak voor het vervolgonderzoek?  

Eerst en vooral dient het vervolgonderzoek een antwoord te bieden op de functie van de site en haar relatie met de Stad Torhout en 

het belang van Torhout in de Karolingische periode en de ongekende periode tussen de Karolingers en de volle middeleeuwen. De 

materiële cultuur is van onschatbare waarde voor de ruime omgeving en kan lacunes opvullen in het aardewerkbestand. Daarnaast 

dient de opgraving een antwoord te bieden op de vraag naar de overlevingsstrategie van de site: dit kan op basis van de materiële 

cultuur, dierlijke en plataardige resten, wetenschappelijke analyses van organische pakketten en een studie van het beekdal en haar 

link met de site. 

 

Figuur 51; De zone afgebakend voor vervolgonderzoek 

- Welke vraagstellingen zijn voor vervolgonderzoek relevant?  

• In hoeverre is de bodemopbouw intact?  

• Zijn er podzolresten aanwezig en zo ja, wat is de invloed op het archeologisch bodemarchief? 

• Is de invloed van het beekdal zichtbaar in het opgravingsareaal en ten opzicht van de archeologische site? 
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• Zijn er sporen aanwezig? Zo ja, geef een omschrijving.  

• Hoe is de bewaringstoestand van de sporen?  

• Maken de sporen deel uit van één of meerdere structuren?  

• Behoren de sporen tot één of meerdere periodes?  

• Wat is de functie van de site? 

• Zijn er verschillende fases herkenbaar in de occupatie?  

• Kan er een uitspraak gedaan worden over de aard en omvang van occupatie?  

• Zijn er indicaties (greppels, grachten, lineaire paalzettingen, …) die kunnen wijzen op een inrichting van een 

erf/nederzetting?  

• Kan een gebouwplattegrond herkend worden. 

• Wat zeggen de aangetroffen resten over de welstand, levenswijze, sociale, economische en culturele achtergrond 

van de gebruikers of bewoners?  

• Wat is de landschapsgeschiedenis van het beekdal? Wat is de rol van het beekdal in de inplanting en voortzetting 

van de nederzetting? Wat vertelt een wetenschappelijke analyse van de sedimenten in het beekdal over de 

landgebruik in de omgeving? 

• Past het aardewerk binnen het gekende materiaal uit deze periode in het Brugs Ommeland? 

• Is er een (mogelijke)relatie tussen de aangetroffen vindplaats en gekende vindplaatsen in de omgeving?  Wat is de 

link met toenmalige stad Torhout? 

• Hoe kaderen de resultaten van dit onderzoek binnen de bestaande kennis van de geschiedenis van het 

projectgebied in Torhout en het Houtland?  

- Zijn er voor de beantwoording van deze vraagstellingen natuurwetenschappelijke onderzoeken nodig? Zo ja, welke 

type staalnames zijn hiervoor noodzakelijk en in welke hoeveelheid?  

• C14-datering van houtskool: waardering (2VH) en datering (2VH) 

• Dendrochronologie: waardering (1VH) en datering (1VH) 

• Macroresten: waardering (3VH) en datering (3VH) 

• Pollenanalyse: waardering (4VH) en determinatie (2VH) 

• Archeozooölogisch onderzoek (5VH) 

• Herkomstbepaling natuursteen (5VH) 

• Conservatie aardewerk (3VH) 

• Conservatie metaal (10VH) 

21 Samenvatting gericht op een gespecialiseerd publiek 

De Mandel CBVA  plant de realisatie van een verkaveling langs de Pastoriestraat in Torhout. Om de mogelijke aantasting van 

het bodemarchief op deze terreinen in te schatten werkt De Mandel samen met AardeWerk, Raakvlak Archeologisch 

Onderzoek. Doel van de opdracht is het waarderen van het terrein aan de hand van een bureauonderzoek en een 

proefsleuvenonderzoek. Voor de aanvang van dit onderzoek wordt een melding archeologisch onderzoek met ingreep in de 

bodem opgesteld.  

Op basis van het historisch onderzoek en de archeologische voorkennis bestaat een kans op aantasting van begraven 

archeologisch erfgoed. Het terrein is zeker sinds de middeleeuwen in cultuur gebracht, waarschijnlijk steeds als akker of 
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weide.  Op geen enkele historische kaart staat bewoning afgebeeld binnen het projectgebied. Historische ingrepen of 

verstoringen zijn niet gekend. 

Op basis van het proefsleuvenonderzoek is duidelijk dat binnen het projectgebied archeologisch erfgoed aanwezig is, dat 

bedreigd wordt door de geplande werken. De bodem ter hoogte van het projectgebied bestaat uit zand, met sporen van 

tertiaire klei en lokale uitlogingsvlekken. In de sleuven dagzomen elf archeologische sporen. De grote meerderheid van de 

sporen bevindt zich in het noordelijk deel van het projectgebied. Het gaat om grachten en kuilen. Mogelijk zijn hier 

bewoningssporen aangesneden. Uit de vulling van de sporen zijn scherven aardewerk verzameld die het geheel van de sporen 

dateren in de overgang van de vroege naar de volle middeleeuwen en de volle middeleeuwen (975 tot de 12e eeuw).  

Verschillende sporen bevatten een sterk humeuze vulling. Natuurwetenschappelijk onderzoek van deze vulling kan een 

antwoord bieden op vragen over de functie van de site en de overlevingsstrategie van haar bewoners. Dwars door het 

projectgebied loopt een depressie, geïnterpreteerd als beekdal. Deze beek kan een grote rol gespeeld hebben bij de 

inplanting en voortzetting van de nederzetting: mogelijk diende deze als drinkwatervoorziening voor mens of dier. Mogelijk is 

de beek tijdens de landbouwontginning ten tijde van de middeleeuwse site in cultuur gebracht: omgeleid of gekanaliseerd. 

Een vroeg- tot volmiddeleeuwse site in de onmiddellijke omgeving van Torhout is een uniek gegeven. Vervolgonderzoek kan 

een licht werpen op een periode - 10e en 11e eeuw – waarvoor geen historische bronnen gekend zijn.  

22 Samenvatting gericht op een niet-gespecialiseerd publiek 

De Mandel CBVA  plant de realisatie van een verkaveling langs de Pastoriestraat in Torhout. Om de mogelijke aantasting van 

het bodemarchief op deze terreinen in te schatten werkt De Mandel samen met AardeWerk, Raakvlak Archeologisch 

Onderzoek. Doel van de opdracht is het waarderen van het terrein aan de hand van een bureauonderzoek en een 

proefsleuvenonderzoek. Voor de aanvang van dit onderzoek wordt een melding archeologisch onderzoek met ingreep in de 

bodem opgesteld.  

Op basis van proefsleuven op het terrein is duidelijk dat binnen het projectgebied een archeologische site uit de 10e tot de 

12e eeuw aanwezig is. De site bestaat uit elf archeologisch sporen: een beekdal, grachten en kuilen. Uit deze sporen zijn 

verschillende vondsten verzameld, zowel stukken aardewerk als natuursteen. 

Een vroeg- tot volmiddeleeuwse site in de onmiddellijke omgeving van Torhout is een uniek gegeven. Vervolgonderzoek kan 

een licht werpen op een periode - 10e en 11e eeuw – waarvoor geen historische bronnen gekend zijn.  

23 Bibliografie 

Bodemverkenner: https://www.dov.vlaanderen.be/portaal/?module=public-bodemverkenner#ModulePage 

Cadgisweb: http://ccff02.minfin.fgov.be/cadgisweb/?local=nl_BE 

Centrale Archeologische Inventaris: https://cai.onroerenderfgoed.be/ 

Geopunt: http://www.geopunt.be/kaart 

GISWest – Topografische kaarten: http://www.giswest.be/topografische-kaarten-ngi 

Inventaris.onroerenderfgoed.be:  https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/122116 

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/112786  

Odis.be: http://www.odis.be/hercules/toonOrg.php?taalcode=nl&id=15116 

De Groote Koen, 2008: Middeleeuws aardewerk in Vlaanderen, Relicta Monografieën 1 

https://www.dov.vlaanderen.be/portaal/?module=public-bodemverkenner#ModulePage
http://ccff02.minfin.fgov.be/cadgisweb/?local=nl_BE
https://cai.onroerenderfgoed.be/
http://www.geopunt.be/kaart
http://www.giswest.be/topografische-kaarten-ngi
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/122116
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/112786
http://www.odis.be/hercules/toonOrg.php?taalcode=nl&id=15116


AardeWerk                                                                                                          Pastoriestraat, Torhout 

48 

 

Meersseman G. & Broeder Firmin 1942: De kerk van Torhout in het licht der jongste opgravingen in: Handelingen van het 

centrum voor archeologische vorschingen onder berscherming van het commissariaat-Generaal voor ’s lands wederopbouw 

en de generale directie voor Scoone kunsten, II. 

Mestdagh M., 2000: Torhout. De geschiedenis van een stad  

24 Bijlagen 

 

Bijlage 1: Verklaring bodemtypes (op basis van Van Ranst en Sys, 2000) 

code serie verklaring

SdP Vochtig zand Dit complex omvat overwegend gronden zonder profielontwikkeling (. . p) en 

gronden met zwakke profielontwikkeling (. . h, . . b). De bovengrond is donker 

grijsbruin, meestal 30-40 cm dik, goed humeus en rust meestal op een dunne 

(ongeveer 10-15 cm), zwak humeuze overgangshorizont. Tussen 40 en 60 cm 

beginnen de roestverschijnselen. Het profiel is te nat in de winter en heeft een 

gunstige waterhuishouding in de zomer. De bodem vertegenwoordigt een goede 

landbouwgrond in de Zandstreek.

Efp Natte klei Dit complex E, n.l. â€˜niet-gedifferentieerde gronden op kleiâ€™, groepeert 

bodems op verschillende moedermaterialen met uiteenlopende textuurklassen 

naast klei. In dit complex worden de draineringstoestand en de profielontwikkeling 

vaak niet verder gespecifieerd.

Sch Vochtig zand

De drie kaarteenheden ScG, Sch en ScP werden gebruikt om Postpodzolgebieden 

aan te duiden. De profielontwikkeling G werd bij de aanvang van de kartering van 

de Zandstreek gebruikt in West-Vlaanderen. Vanaf 1960 verdween de . . G 

ontwikkeling van het kaartblad. De complexe ontwikkeling . . P omvat zones waar 

de Postpodzol observatie bevestigd wordt in de boring door het waarnemen van 

de verbrokkelde humus en/of ijzer B en dus als . . h geregistreerd werd. In 

mozaiÃ«k verschijnen plaatsen waar het verkitte deel van de Podzol B werd 

uitgegraven en afgevoerd terwijl de zachte humusaanrijking homogeen in een 

dikke bouwvoor werd verwerkt, deze waarnemingen werden als . . p bestempeld 

en de . . h en . . p waarnemingen samen vormen een complex . . P, een zuivere 

Postpodzol eenheid. De drie eenheden hebben een uniform, homogeen Ap 

horizont minstens 30 cm dik en zijn donkergrijs van kleur. Daaronder komen 

meestal resten voor van de verbrokkelde Podzol B welke meestal overgaan in een 

sterk gevlekte verbrokkelde textuur B waarin de roestverschijnselen voorkomen 

tussen 60 en 90 cm. De waterhuishouding is gunstig in de winter maar het profiel 

wordt te droog in de zomer. Soms werden op deze bodems (ScG, Sch, ScP) 

voederbieten geteeld. De bodems zijn matig geschikt voor de landbouwteelten uit 

het zandgebied. Thans verbouwt men er vooral maÃ¯s en in West-Vlaanderen veel 

grove groenteteelt.

TO17PA/2017F276 bodemtypes
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Bijlage 2: Lijst met dagrapporten 

 

 

TO17PA/2017F277  dagrapporten

dag datum weer medewerkers    werkzaamheden en strategische keuzes conclusie specialisten

1 18/07/2017

licht bewolkt, 

later zonnig en 

warm

Jari Hinsch Mikkelsen (bodemkundige), 

Frederik Roelens (assistent-archeoloog), 

Hendrik Vandeginste (vrijwilliger), Serge 

Van Liefferinge (technisch 

veldmedewerker) en Dieter Verwerft 

(veldwerkleider)

sleuven 1 tot 8, couperen, 

registreren, metaaldetectie 

en dempen niet van toepassing

voldoende informatie 

verzameld

2 14/09/2017

bewolkt en 

regelmatig 

buien

Jari Hinsch Mikkelsen (bodemkundige),  

Regy Poppe (technisch veldmedewerker), 

Jurgen Van de Walle (technisch 

veldmedewerker) en Dieter Verwerft 

(veldwerkleider) boringen 1 tot 3 niet van toepassing

voldoende informatie 

verzameld
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Bijlage 3: Fotolijst deel 1 

 

ID onderwerp type grootte datum

foto 1 TO17PA sfeer (1).JPG sfeerfoto 2.2 MB 18/07/2017 14:47

foto 2 TO17PA sfeer (10).JPG sfeerfoto 2.2 MB 18/07/2017 14:59

foto 3 TO17PA sfeer (11).JPG sfeerfoto 2.1 MB 18/07/2017 14:59

foto 4 TO17PA sfeer (12).JPG sfeerfoto 2.2 MB 18/07/2017 14:48

foto 5 TO17PA sfeer (13).JPG sfeerfoto 2.1 MB 18/07/2017 14:48

foto 6 TO17PA sfeer (14).JPG sfeerfoto 2.2 MB 18/07/2017 15:00

foto 7 TO17PA sfeer (15).JPG sfeerfoto 2.2 MB 18/07/2017 15:00

foto 8 TO17PA sfeer (16).JPG sfeerfoto 2.1 MB 18/07/2017 15:00

foto 9 TO17PA sfeer (17).JPG sfeerfoto 2.1 MB 18/07/2017 15:00

foto 10 TO17PA sfeer (18).JPG sfeerfoto 2.1 MB 18/07/2017 15:00

foto 11 TO17PA sfeer (19).JPG sfeerfoto 2.2 MB 18/07/2017 14:48

foto 12 TO17PA sfeer (2).JPG sfeerfoto 2.2 MB 18/07/2017 14:47

foto 13 TO17PA sfeer (20).JPG sfeerfoto 2.2 MB 18/07/2017 15:00

foto 14 TO17PA sfeer (21).JPG sfeerfoto 2.0 MB 18/07/2017 14:48

foto 15 TO17PA sfeer (22).JPG sfeerfoto 2.2 MB 18/07/2017 15:00

foto 16 TO17PA sfeer (23).JPG sfeerfoto 2.1 MB 18/07/2017 15:00

foto 17 TO17PA sfeer (24).JPG sfeerfoto 2.1 MB 18/07/2017 14:48

foto 18 TO17PA sfeer (25).JPG sfeerfoto 2.1 MB 18/07/2017 15:00

foto 19 TO17PA sfeer (26).JPG sfeerfoto 2.2 MB 18/07/2017 15:01

foto 20 TO17PA sfeer (27).JPG sfeerfoto 2.3 MB 18/07/2017 15:01

foto 21 TO17PA sfeer (28).JPG sfeerfoto 2.0 MB 18/07/2017 14:48

foto 22 TO17PA sfeer (29).JPG sfeerfoto 2.0 MB 18/07/2017 15:01

foto 23 TO17PA sfeer (3).JPG sfeerfoto 2.0 MB 18/07/2017 14:47

foto 24 TO17PA sfeer (30).JPG sfeerfoto 2.0 MB 18/07/2017 15:01

foto 25 TO17PA sfeer (31).JPG sfeerfoto 2.0 MB 18/07/2017 15:01

foto 26 TO17PA sfeer (32).JPG sfeerfoto 2.0 MB 18/07/2017 15:01

foto 27 TO17PA sfeer (33).JPG sfeerfoto 2.0 MB 18/07/2017 14:48

foto 28 TO17PA sfeer (34).JPG sfeerfoto 2.0 MB 18/07/2017 15:01

foto 29 TO17PA sfeer (35).jpg sfeerfoto 2.0 MB 18/07/2017 14:46

foto 30 TO17PA sfeer (36).jpg sfeerfoto 2.0 MB 18/07/2017 14:46

foto 31 TO17PA sfeer (37.jpg sfeerfoto 2.0 MB 18/07/2017 14:46

foto 32 TO17PA sfeer (4).JPG sfeerfoto 2.0 MB 18/07/2017 14:47

foto 33 TO17PA sfeer (5).JPG sfeerfoto 2.0 MB 18/07/2017 14:47

foto 34 TO17PA sfeer (6).JPG sfeerfoto 2.0 MB 18/07/2017 14:47

foto 35 TO17PA sfeer (7).JPG sfeerfoto 2.0 MB 18/07/2017 14:48

foto 36 TO17PA sfeer (8).JPG sfeerfoto 2.0 MB 18/07/2017 14:48

foto 37 TO17PA sfeer (9).JPG sfeerfoto 2.0 MB 18/07/2017 14:48

foto 38 TO17PA sl1 pr1 (1).JPG profielfoto 2.0 MB 18/07/2017 14:47

foto 39 TO17PA sl1 pr1 (2).JPG profielfoto 2.0 MB 18/07/2017 14:47

foto 40 TO17PA sl1 pr1 (3).JPG profielfoto 2.0 MB 18/07/2017 14:47

foto 41 TO17PA sl1 sp1 (1).JPG spoorfoto 2.0 MB 18/07/2017 14:47

foto 42 TO17PA sl1 sp1 (2).JPG spoorfoto 2.0 MB 18/07/2017 14:47

foto 43 TO17PA sl1 sp1 en 2 (1).JPG spoorfoto 2.0 MB 18/07/2017 14:48

foto 44 TO17PA sl1 sp1 en 2 (2).JPG spoorfoto 2.0 MB 18/07/2017 14:48

foto 45 TO17PA sl1 sp1 en 2 (3).JPG spoorfoto 2.0 MB 18/07/2017 14:48

foto 46 TO17PA sl1 sp1 en 2 (4).JPG spoorfoto 2.0 MB 18/07/2017 14:48

foto 47 TO17PA sl1 sp2 (1).JPG spoorfoto 2.0 MB 18/07/2017 14:47

foto 48 TO17PA sl1 sp2 (2).JPG spoorfoto 2.0 MB 18/07/2017 14:47

foto 49 TO17PA sl1 sp2 (3).JPG spoorfoto 2.0 MB 18/07/2017 14:47

foto 50 TO17PA sl1.JPG sleuffoto 2.0 MB 18/07/2017 14:58

TO17PA/2017F277 fotolijst
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Bijlage 4: Fotolijst deel 2 

ID onderwerp type grootte datum

foto 51 TO17PA sl2 pr2 (1).JPG profielfoto 2.0 MB 18/07/2017 14:48

foto 52 TO17PA sl2 pr2 (2).JPG profielfoto 2.0 MB 18/07/2017 14:48

foto 53 TO17PA sl2 sp2.JPG spoorfoto 2.0 MB 18/07/2017 14:48

foto 54 TO17PA sl2 sp3.JPG spoorfoto 2.0 MB 18/07/2017 14:48

foto 55 TO17PA sl2.JPG sleuffoto 2.0 MB 18/07/2017 14:59

foto 56 TO17PA sl3 pr3 (1).JPG profielfoto 2.0 MB 18/07/2017 14:48

foto 57 TO17PA sl3 pr3 (2).JPG profielfoto 2.0 MB 18/07/2017 14:48

foto 58 TO17PA sl3 sp3 (1).JPG spoorfoto 2.0 MB 18/07/2017 14:48

foto 59 TO17PA sl3 sp3 (2).JPG spoorfoto 2.0 MB 18/07/2017 14:48

foto 60 TO17PA sl3 sp4 (1).JPG spoorfoto 2.0 MB 18/07/2017 14:48

foto 61 TO17PA sl3 sp4 (2).JPG spoorfoto 2.0 MB 18/07/2017 14:48

foto 62 TO17PA sl3 sp5 (1).JPG spoorfoto 2.0 MB 18/07/2017 14:48

foto 63 TO17PA sl3 sp5 (2).JPG spoorfoto 2.0 MB 18/07/2017 14:48

foto 64 TO17PA sl3 sp5 (3).JPG spoorfoto 2.0 MB 18/07/2017 14:48

foto 65 TO17PA sl3 sp5 (4).JPG spoorfoto 2.0 MB 18/07/2017 14:48

foto 66 TO17PA sl3 sp6 (1).JPG spoorfoto 2.0 MB 18/07/2017 14:48

foto 67 TO17PA sl3 sp6 (2).JPG spoorfoto 2.0 MB 18/07/2017 14:48

foto 68 TO17PA sl3 sp7 (1).JPG spoorfoto 2.0 MB 18/07/2017 14:48

foto 69 TO17PA sl3 sp7 (2).JPG spoorfoto 2.0 MB 18/07/2017 14:47

foto 70 TO17PA sl3 sp7 (3).JPG spoorfoto 2.0 MB 18/07/2017 14:47

foto 71 TO17PA sl3 sp7 (4).JPG spoorfoto 2.0 MB 18/07/2017 14:47

foto 72 TO17PA sl3.JPG sleuffoto 2.0 MB 18/07/2017 14:47

foto 73 TO17PA sl4 pr4 (1).JPG profielfoto 2.0 MB 18/07/2017 14:48

foto 74 TO17PA sl4 pr4 (2).JPG profielfoto 2.0 MB 18/07/2017 14:48

foto 75 TO17PA sl4 pr4 (3).JPG profielfoto 2.0 MB 18/07/2017 14:48

foto 76 TO17PA sl4.JPG sleuffoto 2.0 MB 18/07/2017 14:48

foto 77 TO17PA sl5 en 6 (.JPG sleuffoto 2.0 MB 18/07/2017 14:47

foto 78 TO17PA sl5 en 6 (1).JPG sleuffoto 2.0 MB 18/07/2017 14:47

foto 79 TO17PA sl5 en 6 (2).JPG sleuffoto 2.0 MB 18/07/2017 14:47

foto 80 TO17PA sl5 en 6 (3).JPG sleuffoto 2.0 MB 18/07/2017 14:58

foto 81 TO17PA sl5 sp10.JPG spoorfoto 2.0 MB 18/07/2017 14:48

foto 82 TO17PA sl5 sp8 (1).JPG spoorfoto 2.0 MB 18/07/2017 14:48

foto 83 TO17PA sl5 sp8 (2).JPG spoorfoto 2.0 MB 18/07/2017 14:47

foto 84 TO17PA sl5 sp8 (3).JPG spoorfoto 2.0 MB 18/07/2017 14:47

foto 85 TO17PA sl5 sp8 (4).JPG spoorfoto 2.0 MB 18/07/2017 14:47

foto 86 TO17PA sl5 sp9 (1).JPG spoorfoto 2.0 MB 18/07/2017 14:47

foto 87 TO17PA sl5 sp9 (2).JPG spoorfoto 2.0 MB 18/07/2017 14:48

foto 88 TO17PA sl5 sp9 (3).JPG spoorfoto 2.0 MB 18/07/2017 14:48

foto 89 TO17PA sl5 sp9 (4).JPG spoorfoto 2.0 MB 18/07/2017 14:48

foto 90 TO17PA sl5 sp9 (5).JPG spoorfoto 2.0 MB 18/07/2017 14:48

foto 91 TO17PA sl5 sp9 (6).JPG spoorfoto 2.0 MB 18/07/2017 14:47

foto 92 TO17PA sl6 pr5 (1).JPG spoorfoto 2.0 MB 18/07/2017 14:47

foto 93 TO17PA sl6 pr5 (2).JPG spoorfoto 2.0 MB 18/07/2017 14:47

foto 94 TO17PA sl6 pr5 (3).JPG spoorfoto 2.0 MB 18/07/2017 14:58

foto 95 TO17PA sl6 sp11 (1).JPG spoorfoto 2.0 MB 18/07/2017 14:48

foto 96 TO17PA sl6 sp11 (2).JPG spoorfoto 2.0 MB 18/07/2017 14:48

foto 97 TO17PA sl6.JPG sleuffoto 2.0 MB 18/07/2017 14:48

foto 98 TO17PA sl7.JPG sleuffoto 2.0 MB 18/07/2017 14:48

foto 99 TO17PA sl8.JPG sleuffoto 2.0 MB 18/07/2017 14:59

TO17PA/2017F277 fotolijst



AardeWerk                                                                                                          Pastoriestraat, Torhout 

52 

 

 

Bijlage 5: Fotolijst landschappelijk bodemonderzoek 

 

Bijlage 6: Plannenlijst 

 

Bijlage 7: Tekeningenlijst 

TO17PA/2017I182 fotolijst

ID onderwerp type grootte datum

foto 1 TO17PA b1 (1).JPG boorfoto 2.2 MB 14/09/2017 9:46

foto 2 TO17PA b1 (2).JPG boorfoto 2.2 MB 14/09/2017 9:46

foto 3 TO17PA b2 (1).JPG boorfoto 2.1 MB 14/09/2017 14:41

foto 4 TO17PA b2 (2).JPG boorfoto 2.2 MB 14/09/2017 9:56

foto 5 TO17PA b3 (1).JPG boorfoto 2.1 MB 14/09/2017 10:06

foto 6 TO17PA b3 (2).JPG boorfoto 2.2 MB 14/09/2017 10:06

TO17PA/2017F277 plannenlijst

ID type onderwerp bron aanmaak datum

plan 1

situering projectgebied en 

ontwerp GRB-basiskaart AGIV digitaal 15/06/2017

plan 2 situering projectgebied GRB-basiskaart (uitgezoomd) AGIV digitaal 15/06/2017

plan 3

situering projectgebied en 

ontwerp orthofoto 16 AGIV digitaal 15/06/2017

plan 4 situering projectgebied topografische kaart AGIV digitaal 16/06/2017

plan 5 situering projectgebied gewestplan AGIV digitaal 12/04/2017

plan 6 historische kaart Pourbus AGIV digitaal 12/04/2017

plan 7 historische kaart Fricx AGIV digitaal 12/04/2017

plan 8 historische kaart Kabinetskaart van Ferraris AGIV digitaal 12/04/2017

plan 9 historische kaart

Kabinetskaart van Ferraris 

(uitgezoomd) AGIV digitaal 12/04/2017

plan 10 historische kaart Vandermaelen AGIV digitaal 12/04/2017

plan 11 historische kaart Atlas der Buurtwegen AGIV digitaal 12/04/2017

plan 12 historische kaart Popp AGIV digitaal 12/04/2017

plan 13 situering projectgebied orthofoto 1971 AGIV digitaal 15/06/2017

plan 14 situering projectgebied orthofoto 1979-1990 AGIV digitaal 15/06/2017

plan 15 landschappelijke kaart bodemkaart DOV digitaal 15/06/2017

plan 16 landschappelijke kaart tertiair geologische kaart DOV digitaal 15/06/2017

plan 17 situering projectgebied quartair geologische kaart DOV digitaal 15/06/2017

plan 18 landschappelijke kaart bodemerosiekaart DOV digitaal 15/06/2017

plan 19 landschappelijke kaart

centraal archeologische 

inventaris CAI en AGIV digitaal 15/06/2017

plan 20 landschappelijke kaart hoogtekaart AGIV digitaal 15/06/2017

plan 21 historische kaart Vandermaelen (in) AGIV digitaal 15/06/2017

plan 22 overzichtsplan sleuvenplan AGIV en Raakvlak digitaal 15/06/2017

plan 23 overzichtsplan allesporenplan AGIV en Raakvlak digitaal 7/08/2017

plan 24 overzichtsplan allesporenplan (ingezoomd) AGIV en Raakvlak digitaal 7/08/2017

plan 25 overzichtsplan hoogtes AGIV en Raakvlak digitaal 7/08/2017

plan 26 overzichtsplan vervolgonderzoek AGIV en Raakvlak digitaal 7/08/2017

ID onderwerp

tekening 1 coupetekeningen (sporen 1, 2, 5, 7, 8 en 9)

TO17PA/2017F277 tekeningenlijst


