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2. INLEIDING  
 

Dit archeologisch vooronderzoek kadert binnen de aanleg van een nieuwe verkaveling 

ter hoogte van Adegem-Dorp nr. 42 (zie figuur 1). Hierbij zal het onderzoeksgebied 

opgedeeld worden in 31 loten, waarbij ook een nieuwe weg zal aangelegd worden. 

Teneinde de archeologische resten die door de geplande bouwwerken zouden verstoord 

worden te registreren en te waarderen, voerde een archeologisch team van Monument 

Vandekerckhove nv op 16, 17 en 20 maart 2017 een prospectie uit op het terrein. 

Opdrachtgever voor het onderzoek was Huysman Bouw nv. Het onderzoek werd 

uitgevoerd volgens de Bijzondere Voorschriften opgesteld door Onroerend Erfgoed.1 

 

 

Figuur 1: Verkavelingsplan van het projectgebied (© Huysman Bouw nv). 

 

 

In dit basisrapport worden de resultaten van het archeologisch onderzoek voorgesteld. 

In enkele inleidende hoofdstukken worden de geografische, bodemkundige, historische 

en archeologische situering van het terrein toegelicht, alsook de gebruikte methodologie 

bij het onderzoek. Vervolgens worden de resultaten besproken en wordt een 

interpretatie gegeven aan de aangetroffen sporen en vondsten. Als besluit volgt een 

                                                        
1 S.n. 2016. 
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synthese van de resultaten met aanbevelingen voor eventueel verdere onderzoeks-

daden. Het geheel wordt verduidelijkt door middel van kaarten en foto’s. Als bijlage zijn 

de gedigitaliseerde overzichtsplannen opgenomen, alsook het verkavelingsplan. Bij het 

rapport hoort een USB-stick met daarop een totaalplan, een fotolijst en de digitale versie 

van deze tekst en de bijlagen. De foto’s, tekeningen en inventarissen worden ter 

beschikking gesteld via een link naar een externe webruimte. 

 

Langs deze weg wordt eveneens dank betuigd aan volgende personen en instanties die 

zorgden voor een aangename samenwerking en bijdroegen tot het vlotte verloop van 

het onderzoek: de opdrachtgever Huysman bouw nv en Stani Vandecatseye (Onroerend 

Erfgoed). 
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3. BESCHRIJVING VAN DE VINDPLAATS  
 

3.1. Geografische en topografische situering 

 

Adegem is een deelgemeente van de gemeente Maldegem en situeert zich in het 

Meetjesland, een landelijke regio in het noordwesten van de provincie Oost-Vlaanderen. 

In het noorden grenst Maldegem aan Nederland, in het oosten aan Eeklo en Sint-

Laureins, in het zuiden aan Knesselare en in het westen aan Beernem en Damme. Ten 

oosten van Adegem bevindt zich het Schipdonkkanaal (zie figuur 2). Landschappelijk ligt 

Adegem in een vrij laag en vlak, reliëfarm gebied met een gemiddelde hoogte van +8m 

TAW. Het gebied sluit aan bij de zuidelijke uitloper van de Vlaamse Vallei en bevindt zich 

meer bepaald aan de voet van het heuvellandschap van Oedelem-Zomergem-Adegem. 

 

Het onderzoeksgebied bevindt zich ten westen van het landelijke Adegem-Dorp, dat zich 

kenmerkt door lintbebouwing (zie figuur 3). Het projectgebied is ca. 1,5ha groot en 

bevindt zich zo’n 100m ten zuiden van de van oorsprong Romaanse kerk. Kadastraal is 

het plangebied bekend als Adegem, afdeling 5, sectie H, percelen 68a, 67a, 64c, 63c, 62c, 

57k, 56m, 55g, 77l, 54d, 54f en 77p (partim) (zie figuur 4). 

 

 

Figuur 2: Topografische ligging van het plangebied in rood (bijlage 1). 
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Figuur 3: Topografische ligging van het plangebied (detail) in rood (bijlage 2). 

 

 

Figuur 4: Locatie van het plangebied op de kadasterkaart (bijlage 3). 
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Figuur 5: Aanduiding van het plangebied op het Digitaal Hoogtemodel (bijlage 6). 
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3.2. Geologische en bodemkundige situering 

 

Tertair geologisch gezien behoort het plangebied tot de Formatie van Maldegem. Deze 

formatie bestaat uit een pakket van afwisselend grijzig, glauconiethoudend fijn zand en 

grijsblauwe, eveneens glauconiethoudende zware klei. Dit pakket werd gevormd van 

ongeveer 42 tot 37 miljoen jaar geleden. De formatie wordt onderverdeeld in zeven 

leden. Het plangebied behoort tot het lid van Ursel: het betreft hier grijsblauwe tot 

blauwe klei (zie figuur 6).2  

 

Quartair geologisch gezien worden geen holocene en/of tardiglaciale afzettingen 

bovenop de pleistocene sequentie weergegeven (zie figuur 7). Op de bodemkaart staat 

het grootste deel van het plangebied aangeduid als bebouwde zone (zie figuur 8). Het 

zuidoostelijke deel van het terrein is gekarteerd als matig natte tot natte zandbodem 

zonder profiel (type Zdp en Sep). 

 

 

Figuur 6: Aanduiding van het plangebied op de tertiair geologische kaart (bijlage 4). 

 

 

 

                                                        
2 http://www.geopunt.be/ 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Glauconiet
https://nl.wikipedia.org/wiki/Korrelgrootte_(sediment)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Klei
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lid_(stratigrafie)
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Figuur 7: Aanduiding van het plangebied op de quartair geologische kaart (bijlage 5). 

 

 
Figuur 8: Aanduiding van het plangebied op de bodemkaart (@ Geopunt). 
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4. HISTORISCHE EN ARCHEOLOGISCHE VOORKENNIS  
 

4.1. Adegem  

 

4.1.1. Historische informatie3 

 

Het dorp Adegem behoorde vermoedelijk tot de grafelijke fiscus Madlingem. Het dorp 

werd voor het eerst vermeld omstreeks 840 in de jaarboeken van de Sint-Pietersabdij. In 

1029-1030 was reeds sprake van een kerk in de parochie Adegem. Het dorp breidde 

steeds verder uit vanuit de bestaande bewoningskern, met onder andere het in gebruik 

nemen van de zuidelijk gelegen Adegemse velden in de 13de eeuw. Na een periode van 

relatieve stabiliteit werd de regio tijdens de 16de – 17de eeuw geteisterd door 

godsdienstperikelen, plunderingen en bezettingen. Administratief gezien hoorde 

Adegem bij het Ambacht Maldegem. Gedurende de 18de eeuw keerde de rust terug: 

onder keizerin Maria Theresia werden nieuwe wegen aangelegd en nieuwe 

landbouwmethodes ontwikkeld. Na de Brabantse Omwenteling van 1789 werden de 

Oostenrijkers verdreven. Vanaf 1794 kwam de omgeving van Adegem opnieuw onder 

Franse heerschappij te staan. Het dorp is echter vooral gekend omwille van zijn rol in de 

Eerste Wereldoorlog: de Duitse soldaten boden aan het Schipdonkkanaal hevig 

weerstand tegen de Canadese bevrijders. Tijdens de slag aan het Schipdonkkanaal op 20 

oktober 1918 werd de wijk volledig vernield. Ook tijdens de Tweede Wereldoorlog was 

de schade groot.  

 

4.1.2. Archeologische informatie 

 

Ter hoogte van de Oude Staatsbaan kwamen tijdens een opgravingcampagne in 2013 

sporen uit de late ijzertijd en de Romeinse periode aan het licht. Daarnaast werden ook 

een aantal middeleeuwse structuren aangetroffen. Naast een vroegmiddeleeuws 

rechthoekig driebeukig gebouw van 17m bij 8,5m, kon ook nog een complex 

volmiddeleeuws grachtensysteem opgemeten worden. Hierbinnen werden slechts twee 

bijgebouwen aangetroffen. Vermoedelijk werd slechts de kern van de volmiddeleeuwse 

nederzetting aangesneden. De site spreidt zich mogelijk verder uit in noordelijke, 

oostelijke en westelijke richting. Enkele kuilen en de molen verwijzen naar de 

ambachtelijke en artisanale activiteiten binnen de nederzetting.4 

 

                                                        
3 http://www.adegem.net/historiek.htm 
4 GIERTS I. & CORNELIS L. 2014. 
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Tussen 4 mei en 18 juni 2015 voerde een archeologisch team van Monument 

Vandekerckhove nv een archeologische opgraving uit langsheen de Lijsterlaan te 

Adegem in functie van de aanleg van een nieuw Aquafintracé. Hierbij kwamen sporen uit 

de Romeinse periode aan het licht (drie brandrestengraven en een gebouwplattegrond), 

alsook sporen uit de middeleeuwse periode (grachten, greppels, karrensporen, een 

gebouwplattegrond en en waterput).5 

 

 

Figuur 9: Zicht op de drie Romeinse crematiegraven aangetroffen tijden het onderzoek langsheen de 

Lijsterlaan. (© Monument Vandekerckhove nv) 

 

 

Tijdens een vooronderzoek ter hoogte van de Hillestraat (CAI locatie 155575 ) werden 

in het noordoosten van het terrein de resten van een vermoedelijk laatmiddeleeuws erf 

vastgesteld. Dit werd gematerialiseerd door de vondst van een erfafbakeningsgreppel en 

een spieker. Het erf bleek verder te lopen buiten het onderzoeksgebied.6  

 

Ook ter hoogte van de Kallestraat (CAI locatie 211308) werd een archeologisch 

proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Dit leverde echter geen archeologisch relevante 

resultaten op.7  

 
                                                        
5 VAN DE VIJVER M. 2017.  
6 CLEDA B. & BRUGGEMAN J. 2015.  
7 HEYNSSENS N., DE BRANT R., VAN NUFFEL J. & HOORNE J. 2015.  
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Tijdens een vooronderzoek ter hoogte van het Midelleen werden verspreid over het 

terrein verschillende antropogene sporen vastgesteld. Ze omvatten grotendeels 

perceelsgreppels en paalsporen afkomstig van afsluitingen, evenals enkele verstoringen. 

De sporen werden geinterpreteerd als resten van landindeling uit de nieuwe tot 

nieuwste tijd.8 

 

Tijdens de periode 1992 – 1993 voerde de Ugent een noodonderzoek uit ter hoogte van 

Maldegem Vliegplein (CAI locatie 32408). Hierbij kwamen drie sporen uit de 

metaaltijden aan het licht. Het gaat om twee grote dubbel concentrische grafcirkels 

(structuur B en C) en een enkelvoudige grafcirkel met annex (structuur A). Alle 

structuren konden gedateerd worden in de midden-bronstijd. Daarnaast kon tijdens het 

proefsleuvenonderzoek ook nog een eenschepig Romeins gebouw van 8,50m bij 5,75m 

opgemeten worden. Het gebouw had een oost-west oriëntatie en telde 6 palen langs de 

lange zijde. Mogelijks oversneed een spieker van 3m bij 3,75m deze constructie. Tot slot 

werden ook nog enkele losse middeleeuwse sporen aangesneden tijdens het sleuf-

onderzoek. Op basis van het archeologisch materiaal werden deze sporen gedateerd 

rond de 10de – 12de eeuw, met mogelijk enkele voorlopers in de 8ste – 9de eeuw (zie 

figuur 10).9 

 

 

Figuur 10: Zicht op de aangetroffen archeologische structuren tijdens het noodonderzoek te Maldegem 

Vliegplein van 1992 - 1993 (© Ugent). 

  
                                                        
8 CLEDA B. & BRUGGEMAN J. 2015. 
9 BOURGEOIS J. MEGANCK M. & RONDELEZ P. 1993. 
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4.2. Adegem-Dorp  

 

4.2.1. Historische informatie 

 

Over de straat zelf is weinig geweten. De straat vertrekt in zuidelijke richting vanaf de 

Staatsbaan (de vroegere Antwerpse Heerweg) in zuidelijke richting naar de wijk Hoeke. 

Aanvankelijk gaat het om een schaars bebouwde dorpskern die slechts vanaf de 19de 

eeuw dicht bebouwd geraakte.10 Op de kaart van Ferraris (1771 – 1777) wordt het 

plangebied afgebeeld als akkerland en/of weiland. 

 

 
Figuur 11: Ferrariskaart uit 1771-1778 met aanduiding van het projectgebied (© Geopunt). 

 

 

4.2.2. Archeologische informatie 

 

Archeologische informatie is tot op heden nog niet beschikbaar voor het plangebied. 

 

  

                                                        
10 https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/111234 
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5. ONDERZOEKSMETHODE 
 

5.1. Vraagstelling 

 

Het onderzoek werd uitgevoerd volgens de richtlijnen in de Bijzondere Voorwaarden 

opgesteld door Onroerend Erfgoed. Hierbij dient minstens een antwoord geformuleerd 

te worden op onderstaande vragen:11 

 

o Welke bodemopbouw is tijdens het vooronderzoek vastgesteld? Is deze 

bodemopbouw over het hele terrein gelijkaardig of zijn er lokale verschillen? Op 

basis van welke bodemvormde factoren en/of processen kunnen de lokale 

bodemgenese en in voorkomend geval lokale variaties verklaard worden? Welke 

impact hebben bodemvormende factoren en/of processen gehad op het 

bewaringspotentieel en de bewaringstoestand van archeologisch erfgoed? 

 

o Zijn er in de proefsleuven of de kijkvensters sporen vastgesteld? Zijn de sporen 

natuurlijk en/of antropogeen en wat is hun bewaringstoestand? 

 

o In het geval er relevante archeologische structuren of vondstconcentraties 

aanwezig zijn: welke uitspraken kunnen op basis van vondstmateriaal 

(typologie), versnijdingen en/of vulling gedaan worden over de datering en de 

onderlinge fasering van de aangetroffen sporen? 

 

o Kunnen er op basis van de aard van de contexten en/of het vondstmateriaal 

uitspraken gedaan worden over het type vindplaats (bewoning, funerair, 

religieus, artisanaal, …)? 

 

o Kunnen er na het vooronderzoek reeds specifieke sporen of sporenclusters 

gedetermineerd en/of verwacht worden (plattegronden, enclos, graven, 

steenbouw, waterputten, haarden, …) en in welke densiteit?  

 

o Wat is de ruimtelijke afbakening (in drie dimensies) van de zones met 

archeologische resten?  

 

o Welke impact hebben de geplande werken op het archeologisch bodemarchief?  

 

                                                        
11 S.n. 2016. 
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o Kan het principe van behoud in situ op vindplaatsniveau nagestreefd worden (op 

korte en op middellange termijn). Zoja, welke maatregelen moeten genomen 

worden om aan het behoudsprincipe te voldoen? 

 

o Indien behoud in situ van archeologisch erfgoed onmogelijk of onwenselijk blijkt 

in het kader van de geplande doelstellingen, welk(e) de(e)l(en) van het terrein 

dienen voorafgaand opgegraven te worden om een ongedocumenteerde 

vernieling van archeologisch erfgoed te vermijden?  

 

o Wat is het wetenschappelijk kennispotentieel van de archeologische vindplaats 

op regionaal en op Vlaams niveau? In hoeverre zijn gelijkaardige vindplaatsen 

gekend en gedocumenteerd? Welke sitespecifieke onderzoeksvragen kunnen 

geformuleerd worden bij een vervolgonderzoek? 

 

o Zijn er voor de beantwoording van deze vraagstellingen natuurwetenschap-

pelijke onderzoeken nodig? Zo ja, welke type staalnames zijn hiervoor 

noodzakelijk en in welke vermoedelijke hoeveelheid?  

 

o Welke inschatting kan er gemaakt worden van de tijdsduur van een 

vervolgonderzoek? Welke personeelsbezetting, personeelskwalificaties en 

(specialistische) begeleiding zijn hierbij aangewezen? 

 

o Voor waardevolle archeologische vindplaatsen die bedreigd worden door de 

geplande ruimtelijke ontwikkeling: hoe kan deze bedreiging weggenomen of 

verminderd worden (maatregelen behoud in situ)? 

 

o Welke aspecten verdienen bijzondere aandacht, zowel vanuit methodologie als 

aanpak voor het vervolgonderzoek? 
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5.2. Beschrijving  

 

5.2.1. Veldwerk 

 

In totaal konden 15 oost-west georienteerde sleuven aangelegd worden haaks op de 

straat. Langs noordelijke zijde werd een dwarssleuf aangelegd om het verdere verloop 

van gracht S3 na te gaan. De afstand tussen de sleuven onderling bedroeg nergens meer 

dan 14m. De totale oppervlakte van het terrein was 16288 m², hiervan werd er 1653m² 

onderzocht door middel van proefsleuven en kijkvensters. Dit komt neer op 10,4% van 

het terrein. Dit percentage ligt lager dan de vooropgestelde 12,5%, aangezien de 

terreinomstandigheden de inplanting van enkele sleuven niet toelieten (beukhaag, 

doelpalen, groenzone, vijver, ...). Desalniettemin kon ondanks dit lagere percentage toch 

een voldoende inschatting gemaakt worden van het archeologisch potentieel. 

 

 

Figuur 12: Sleuvenplan (bijlage 7). 

 

 

Voor het afgraven werd gebruik gemaakt van een rupskraan met een platte graafbak van 

1,80m breed. De bodem werd afgegraven tot op het archeologisch relevante niveau, 

waar de sporen zichtbaar werden. Dit gebeurde steeds onder begeleiding van de 
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erkende archeoloog om te verzekeren dat de juiste diepte werd bekomen. Onmiddellijk 

na het uitgraven werden de sporen opgeschaafd, gefotografeerd en beschreven, waarna 

het grondplan werd ingemeten door middel van een GPS-toestel samen met de omtrek 

van de opgravingsvlakken, de hoogte van het terrein en de afgegraven niveaus (in TAW). 

De profielen van de coupes werden eveneens gefotografeerd, beschreven en getekend 

op schaal 1:20. Teneinde een goed beeld te krijgen op de bodemopbouw werden 9 

wandprofielen schoongemaakt, gefotografeerd, beschreven en ingetekend op schaal 

1:20. Alle vondsten werden gerecupereerd per context en in een vondstenzakje 

gestoken samen met een vondstenkaartje. Er werden geen bulkmonsters noch 

pollenmonsters of andere stalen genomen.  

 

De goede weersomstandigheden zorgden voor een vlotte vooruitgang van de werken. 

Het veldwerk kon afgerond worden op maandag 20 maart 2017. Tijdens dezelfde week 

konden alle sleuven terug gedicht worden. 

 

Door enkele hindernissen op terrein kon – zoals hierboven vermeld – het 

vooropgestelde sleuvenplan niet aangehouden worden. Zo bleek de aangeduide 

groenzone op terrein groter dan vooraf afgebakend. Bovendien bevond zich binnen deze 

groenzone nog een half dichtgeslibde vijver. Daarnaast kon in de zuidoostelijke hoek van 

het terrein niet gesleufd worden door de aanwezigheid van een oude beuk. Langs 

noordelijke zijde dienden de sleuven dan weer ingekort te worden door de 

aanwezigheid van een oude beukhaag. Ter hoogte van het weiland direct ten westen 

hiervan diende opnieuw de sleuf onderbroken te worden, aangezien het perceel 

gebruikt werd als voetbalplein door de lokale school (zie figuren 13 en 14).  

 

 

Figuur 13: Zicht op de aanwezige groenzones (beukhaag en klein bosje) langs de noordelijke zijde van het 

onderzoeksgebied. Achter de beukhaag (links op foto) bevindt zich het voetbalplein met voetbalgoals. 
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Figuur 14: Zicht op het voetbalplein met voetbalgoals achter de beukhaag. 

 

 

5.2.2. Vondstverwerking en rapportage 

 

Na het veldwerk werd van start gegaan met de vondstverwerking en de rapportage 

volgens de Bijzondere Voorwaarden. Voor de registratie van de sporen en het benoemen 

van de foto’s werd de code ADDO17 (ADegem – Adegem DOrp 2017) gebruikt.  

 

De spoorformulieren, de vondstenlijst, de fotolijst en de tekeningenlijst werden 

samengebracht in een digitale inventarislijst. De vondsten werden gewassen, gedroogd 

en verpakt volgens de regels van de kunst. Vervolgens werd overgegaan tot het 

digitaliseren van de grondplannen, de profielen en enkele coupetekeningen met behulp 

van de programma’s Autocad en Illustrator. Als laatste werd het rapport geschreven.  

 

 



ARCHEOLOGISCHE PROSPECTIE ADEGEM  ADEGEM-DORP 22 

BASISRAPPORT  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------- 
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6. RESULTATEN 
 

6.1. Stratigrafie 

 

In het plangebied werden negen profielen geplaatst om de bodemopbouw in kaart te 

brengen. Drie verschillen kunnen hierin opgemerkt worden tussen enerzijds de 

straatzone met een overwegend verstoorde profielopbouw, het centrale en zuidelijke 

deel en het noordelijke/westelijke deel (zie figuren 15 en 16).  

 

Het gebied langs straatzone is op verschillende plaatsen sterk tot matig vergraven. 

Indien er echter geen verstoringen aanwezig zijn, bevindt de C-horizont zich op 50cm 

onder het huidige maaiveld. Net op de overgang van de teelaarde naar de C-horizont is 

nog een restant van een verbrokkelde B-horizont aanwezig die grotendeels opgenomen 

is in de teelaarde. Het centrale en zuidelijke deel kenmerkt zich door een ondiepe 

teelaarde van ca. 25 tot 40cm waaronder de C-horizont aanwezig is. In het profiel is ook 

nog de verbrokkelde B-horizont op te merken en zijn er aanwijzingen voor een volledig 

vergraven podzolbodem. In het noordelijke en westelijke deel bevindt de C-horizont zich 

op een beduidend dieper niveau van 70 tot 90cm diep. In deze zone kunnen twee A(p)-

horizonten (A(p)1 en A(p)2) onderscheiden worden. De onderste is humeus van textuur 

en donkergrijs van kleur. De vochtigheidsgraad is eerder nat.   

 

 

Figuur 15: Zicht op profiel 3 aan de straatkant en profiel 4 in het zuidelijke deel. 
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Figuur 16: Zicht op profiel 8 (sleuf 11) en profiel 7 (sleuf 10). 
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6.2. Beschrijving van de aangetroffen sporen en vondsten  

 

Hieronder wordt een beknopt chronologisch overzicht gegeven van de belangrijkste 

structuren en vondsten. Opvallend was dat enkel de zone direct grenzend aan Adegem 

Dorp sterk verstoord was. De locaties waar voordien enkele loodsen stonden bleken 

slechts lokaal het archeologisch niveau te verstoren. Hier was het archeologisch 

patrimonium bewaard gebleven (zie figuur 17). 

 

 

Figuur 17: Sporenplan (bijlage 8). 

 

 

6.2.1. Romeinse periode 

 

Het grootste deel van de aangetroffen sporen behoort toe aan de Romeinse periode. De 

sporen concentreren zich in het centrale deel en het noordwestelijke deel van het 

plangebied. In deze zone kunnen duidelijk drie sporenclusters herkend en 

onderscheiden worden. In onderstaande hoofdstukken wordt een overzicht gegeven van 

de aangetroffen archeologische structuren en de archeologische verwachting. 
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6.2.1.1. Centrale zone (sleuven 3, 4 en 7) 

 

In het centrale deel zijn vooral kleine paalsporen aanwezig die duiden op bijgebouwen 

en spiekers. Ter hoogte van sleuf 4 konden een viertal kleinere paalkuilen van ca. 0,30m 

diameter opgemeten worden over een afstand van minstens 3,90m (S23, S24, S25 en 

S26). Direct ten westen hiervan konden nog enkele paalkuilen herkend worden, al kan 

hier niet met zekerheid gesteld worden dat deze behoren tot de hierboven vermelde 

structuur. Mogelijk gaat het hier om enkele spiekers. 

 

Verder ten zuiden konden ter hoogte van sleuf 7 een drietal lineaire paalkuilen 

geregistreerd worden van ca. 0,40m diameter over een afstand van minstens 5,30m 

(S32, S33 en S34). Deze palenrij was geflankeerd door een dieper gefundeerde paal 

(S35) van ca. 1m diameter. Vermoedelijk gaat het hier om een bijgebouw. 

 

Verderop in sleuf 3 is een grote waterkuil S10 aangetroffen met een diameter van 2,5m.  

De diepte werd door middel van een controleboring vastgelegd op ca. 60cm. In de 

nabijheid konden ook nog enkele paalsporen en/of kuilen geregistreerd worden.  

 

Dit geheel lijkt afgebakend te zijn door erfgreppel S30/S31 in sleuf 7, die verder gevolgd 

kon worden in oostelijke richting (sleuf 4, S21) en noordelijke richting (sleuf 3, S13). De 

noordelijke begrensing dient vermoedelijk gezocht te worden in greppeltracés S8 (sleuf 

3) en S11 (ten noorden van waterkuil S10) (zie figuren18 t.e.m. 20). 

 

 

Figuur 18: Detail van de aangetroffen archeologische sporen in de centrale zone. Bovenaan centraal 

waterkuil S10 (sleuf 3), onderaan enkele kleinere palenclusters (sleuven 4 en 7). 
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Figuur 19: Zicht op het kijkvenster in sleuf 3 met bovenaan links de waterkuil S10. 

 

 

Figuur 20: Veldopname van de aangetroffen grondsporen in sleuf 6 (links) en sleuf 7 (rechts). 
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6.2.1.2. Noordwestelijke zone (sleuven 10, 11 en 12) 

 

Het noordwestelijke deel kan opgedeeld worden in twee zones:  

 

o Het meest noordelijke ervan kenmerkt zich door een palenrij van negen zware 

paalkuilen die tot minstens één grote gebouwstructuur behoort (sleuf 10, 

paalkuilen S45, S46, S47, S48, S50, S51, S58, S59, S109). Volgens de palenzetting 

zou het kunnen gaan om een tweefasig gebouw. Daarnaast zijn nog enkele 

(paal)kuilen op te merken waarvan de functie en interpretatie onduidelijk is. De 

kans dat deze sporen deel uit maken van een plattegrond is reëel.  

 

o Het zuidelijke deel kenmerkt zich door een palencluster van minstens 15 

paalsporen die wijzen op lichtere constructies (sleuf 12, S87 t.e.m. S101).  

 
De volledige sector is omgeven door greppels en grachten (S65 en S67) die de erven 

afbakenen. Bij de grachten lijken op basis van de oversnijdingen minstens twee fasen 

aanwezig. Verder onderzoek is nodig om de fasering op te stellen (zie figuren 21 t.e.m. 

25).  

 

 

Figuur 21: Detail van de noordwestelijke zone met centraal bovenaan het hoofdgebouw en onderaan de 

paalkuilen die toe te schrijven zijn aan lichtere constructies. 
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Figuur 22: Veldopname van de zware palenrij (S45, S46, S47, S48, S50, S51, S58, S59, S109) in sleuf 10 die 

toe te schrijven valt aan een hoofdgebouw. 
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Figuur 23 : Veldopname van paalkuil S47 in sleuf 10 met een duidelijk kern en insteek.  

 

 

Figuur 24: Veldopname van sleuf 11 waarop duidelijk de omgrachting rondom het hoofdgebouw ter 

hoogte van sleuf 10 (links) te zien is. 
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Figuur 25: Veldopname van de palencluster (S87 t.e.m S101) in sleuf 12 die duidt op lichtere constructies. 
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6.2.1.3. Vondsten 

 

Het vondstmateriaal bestaat uit handgevormd aardewerk en gedraaid aardewerk. Het 

handgevormd aardewerk kenmerkt zich door het voorkomen van versiering waaronder 

groeflijnen en kamstrepen. Ook is bij het aardewerk een kookpot aanwezig met een 

eenvoudig S-vormig profiel. Het gedraaid aardewerk bestaat uit enerzijds grijsbakkend 

aardewerk en anderzijds import. Bij het grijsbakkend aardewerk valt een kookpot op 

voorzien van duimindrukken op de zijkant van de rand. De overgang van de schouder 

naar de buik is licht geknikt. Daarnaast komen enkele borden voor met naar binnen 

gebogen randen.  

 

Het importaardewerk omvat een randscherf van een terra nigra beker, fragmenten van 

een kruikamfoor met een rozig/rood baksel en een randfragment van een mortarium 

type Vanvinckenroye 336 (wrijfschaal met verticale rand met hamervormig profiel) uit 

het midden van de 2de eeuw n.C..12 

 

 

Figuur 26: Aangetroffen aardewerk tijdens het vooronderzoek. Linksboven een kruik in grijs aardewerk 

(S10), rechtsboven een randfragment van een mortarium type Vanvinckenroye 336-337 (S21), linksonder 

een bodemfragment in grijs aardewerk (S21) en rechtsonder een kookpot in grijs aardewerk met 

duimindrukken (S73). 

 

                                                        
12 WILLEMS S. 2005, p. 33. 
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6.2.2. Nieuwe en nieuwste tijd 

 

Sporen uit de nieuwe en nieuwste tijd concentreren zich voornamelijk langs de straat 

Adegem-Dorp. De sporen die aangetroffen werden bestaan uit grote puinkuilen, 

restanten van kleine laat 19de of 20ste eeuwse beerputjes (zie figuur 27) of recente 

afvalkuilen. Bovendien vertoont de oostelijke zone veel sporen van vergravingen en 

verstoringen die te maken hebben met de voormalige bewoning.  

 

 
Figuur 27: Zicht op de funderingen van een laat 19de-eeuwse of 20ste-eeuwse beerput (sleuf 3 – 

straatkant). 

 

 

Op het achterliggende terrein komen ook verstoringen voor, zij het in beperktere mate. 

Het gaat hier vooral om lokale verstoringen. Zo werden in het oostelijke deel van sleuf 

11 de funderingen teruggevonden van een loodsgebouw. De funderingen reiken tot in de 

moederbodem, maar de tussenliggende ruimtes zijn duidelijk onverstoord (zie figuur 

28).  
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Figuur 28: Zicht op de funderingen van een loodsgebouw ter hoogte van sleuf 11. 
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7. DATERING EN INTERPRETATIE VAN DE VINDPLAATS 

 

o Welke bodemopbouw is tijdens het vooronderzoek vastgesteld? Is deze 

bodemopbouw over het hele terrein gelijkaardig of zijn er lokale verschillen? Op 

basis van welke bodemvormende factoren en/of processen kunnen de lokale 

bodemgenese en in voorkomend geval lokale variaties verklaard worden? Welke 

impact hebben bodemvormende factoren en/of processen gehad op het 

bewaringspotentieel en de bewaringstoestand van archeologisch erfgoed?  

 

De zone aan de straatkant is op verschillende plaatsen sterk tot matig vergraven. 

Indien er echter geen verstoringen aanwezig zijn, bevindt de C-horizont zich op 

50cm onder het huidige maaiveld. Net op de overgang van de teelaarde naar de 

C-horizont is nog een restant van een verbrokkelde B-horizont aanwezig die 

grotendeels opgenomen is in de teelaarde. Het centrale en zuidelijke deel van het 

terrein kenmerkt zich door een ondiepe teelaarde van ca. 25 tot 40cm waaronder 

de C-horizont aanwezig is. In het profiel is ook nog de verbrokkelde B-horizont 

op te merken en zijn er aanwijzingen voor een volledig vergraven podzolbodem. 

In het noordelijke en westelijke deel van het plangebied bevindt de C-horizont 

zich op een beduidend dieper niveau van 70 tot 90cm diep. In deze zone kunnen 

twee A(p)-horizonten (A(p)1 en A(p)2) onderscheiden worden. De onderste is 

humeus van textuur en donkergrijs van kleur. De vochtigheidsgraad is eerder nat.  

 

o Zijn er in de proefsleuven of de kijkvensters sporen vastgesteld? Zijn de sporen 

natuurlijk en/of antropogeen en wat is hun bewaringstoestand? 

 

Tijdens het proefsleuvenonderzoek konden zowel centraal als in de 

noordwestelijke zone sporen teruggevonden worden. Het gaat hierbij om 

minstens één hoofdgebouw en enkele bijgebouwen/spiekers omgegeven door 

grachten en greppels. Ondanks de aanwezigheid van loodsen op het centrale stuk 

voorafgaand aan het onderzoek blijkt het arheologisch patrionium slechts lokaal 

te zijn verstoord. 

 

o In het geval er relevante archeologische structuren of vondstconcentraties 

aanwezig zijn: welke uitspraken kunnen op basis van vondstmateriaal (typologie), 

versnijdingen en/of vulling gedaan worden over de datering en de onderlinge 

fasering van de aangetroffen sporen? 

 



ARCHEOLOGISCHE PROSPECTIE ADEGEM  ADEGEM-DORP 36 

BASISRAPPORT  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------- 
 

Op basis van het aangetroffen materiaal in zowel de grachten en greppels als in 

de paalkuilen kan een datering in de Romeinse periode naar voor geschoven 

worden. Op basis van de aanwezigheid van een randfragment van een mortarium 

type Vanvinckenroye 336 (wrijfschaal met verticale rand met hamervormig 

profiel) wordt de Romeinse nederzetting in het midden van de 2de eeuw n.C. 

gedateerd. Uitspraken over onderlinge fasering zijn niet mogelijk op basis van het 

beperkte vooronderzoek. 

 

o Kunnen er op basis van de aard van de contexten en/of het vondstmateriaal 

uitspraken gedaan worden over het type vindplaats (bewoning, funerair, religieus, 

artisanaal,…)? Kunnen er na het vooronderzoek reeds specifieke sporen of 

sporenclusters gedetermineerd en/of verwacht worden (plattegronden, enclos, 

graven, steenbouw, waterputten, haarden ,…) en in welke densiteit?  

 

Op basis van de aanwezigheid van lineaire palenconstructies en de aanwezigheid 

van grachten en greppels word binnen het plangebied een Romeinse 

bewoningssite verwacht. Tijdens het onderzoek werden geen sporen 

aangetroffen die duiden op een funeraire/artisanale aard. Op basis van de talrijke 

aangetroffen archeologische grondsporen tijdens het vooronderzoek kan gesteld 

worden dat het gaat om een vrij dense nederzettingssite. 

 

o Wat is de ruimtelijke afbakening (in drie dimensies) van de zones met 

archeologische resten?  

 

De ruimtelijke afbakening van de Romeinse nederzetting wordt weergegeven in 

bijlage 9. 

 

o Welke impact hebben de geplande werken op het archeologisch bodemarchief? Kan 

het principe van behoud in situ op vindplaatsniveau nagestreefd worden (op korte 

en op middellange termijn). Zoja, welke maatregelen moeten genomen worden om 

aan het behoudsprincipe te voldoen? 

 

De geplande werken houden een vernieling van het archeologisch bodemarchief 

in. Behoud in situ van de Romeinse nederzetting is niet mogelijk. 

 

o Indien behoud in situ van archeologisch erfgoed onmogelijk of onwenselijk blijkt in 

het kader van de geplande doelstellingen, welk(e) de(e)l(en) van het terrein dienen 
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voorafgaand opgegraven te worden om een ongedocumenteerde vernieling van 

archeologisch erfgoed te vermijden?  

 

De vooropgestelde advieszone voor vervolgonderzoek wordt weergegeven in 

bijlage 9.  

 

o Wat is het wetenschappelijk kennispotentieel van de archeologische vindplaats op 

regionaal en op Vlaams niveau? In hoeverre zijn gelijkaardige vindplaatsen gekend 

en gedocumenteerd? Welke sitespecifieke onderzoeksvragen kunnen geformuleerd 

worden bij een vervolgonderzoek? 

 

Deze Romeinse vindplaats kan verder bijdragen tot de geschiedschrijving van het 

dorp Adegem, waarvoor tot op heden ervan uit gegaan werd dat het dorp zijn 

oorsprong kent in het begin van de 11de eeuw.  

 

o Zijn er voor de beantwoording van deze vraagstellingen natuurwetenschappelijke 

onderzoeken nodig? Zo ja, welke type staalnames zijn hiervoor noodzakelijk en in 

welke vermoedelijke hoeveelheid?  

 

Het lijkt aangewezen om per archeologische structuur minstens één 14C-datering 

uit te voeren. Indien tijdens het vervolgonderzoek (een) waterput(ten) aan het 

licht komt/komen, dient ook hier ingezet te worden op de gangbare 

natuurwetenschappelijke onderzoeken (pollenanalyse, dendrochronologie, …). 

 

o Welke inschatting kan er gemaakt worden van de tijdsduur van een 

vervolgonderzoek? Welke personeelsbezetting, personeelskwalificaties en 

(specialistische) begeleiding zijn hierbij aangewezen? 

 

Voor het vervolgonderzoek dient gerekend te worden op 20 werkdagen. De 

dagelijkse uitvoering van de opgraving dient te gebeuren door minstens één 

archeoloog-projectleider (vergunninghouder). Hij/zij beschikt over minstens 240 

werkdagen opgravingservaring op landelijke Romeinse vindplaatsen in 

Vlaanderen. Deze archeoloog-projectleider wordt bijgestaan door één 

archeoloog-assistent. Hij/zij beschikt over minstens 120 werkdagen opgravings-

ervaring op landelijke Romeinse vindplaatsen. Beide dienen in het bezit te zijn 

van een diploma archeologie. Tot slot dient het team te worden bijgestaan door 

minstens één medewerker zonder specifieke diplomavereisten.  
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o Voor waardevolle archeologische vindplaatsen die bedreigd worden door de 

geplande ruimtelijke ontwikkeling en die niet in situ bewaard kunnen blijven: welke 

aspecten verdienen bijzondere aandacht, zowel vanuit methodologie als aanpak 

voor het vervolgonderzoek? Welke vraagstellingen zijn voor vervolgonderzoek 

relevant? 

 

- Bij het aantreffen van herkenbare structuren (gebouwplattegrond, 

grafcontext, waterput, …) worden deze altijd in hun volledigheid vrijgelegd. 

- Op een (vermoedelijke) potstal worden één langscoupe en verschillende 

dwarscoupes gezet om een inzicht te krijgen in de stratigrafie.  

- Hoe is de Romeinse nederzetting ingepland ? Wat is het verband met het 

landschap?  
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8. AANBEVELINGEN VOOR VERDER ONDERZOEK 

 

Binnen het projectgebied werden sporen gevonden van Romeinse bewoning in de vorm 

van paalkuilen, kuilen, greppels/grachten en een waterkuil. De sporen concentreren zich 

in het centrale en noordwestelijke deel van het terrein. In de sporen kunnen minstens 

één hoofdgebouw en clusters van spiekers of bijgebouwtjes herkend worden. Door de 

densiteit aan sporen wordt een zone van 7900m² geadviseerd voor verder 

archeologisch onderzoek. De afbakening van deze zone wordt voorgesteld op 

onderstaande figuur (zie figuur 28 en bijlage 9). 

 

 

Figuur 28: Aanduiding van de zone (groen) geselecteerd voor vervolgonderzoek (bijlage 9). 
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9. SYNTHESE  

 

Dit archeologisch vooronderzoek kadert binnen de aanleg van een nieuwe verkaveling 

ter hoogte van Adegem-Dorp nr. 42. Hierbij zal het onderzoeksgebied opgedeeld worden 

in 31 loten en zal ook een nieuwe weg aangelegd worden. Teneinde de archeologische 

resten die door de geplande bouwwerken zouden verstoord worden te registreren en te 

waarderen, voerde een archeologisch team van Monument Vandekerckhove nv op 16, 

17 en 20 maart 2017 een prospectie uit op het terrein. Opdrachtgever voor het 

onderzoek was Huysman Bouw nv. Het onderzoek werd uitgevoerd volgens de 

Bijzondere Voorwaarden opgesteld door Onroerend Erfgoed. 

 

Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden zowel centraal als in de noordwestelijke 

zone sporen aangesneden. Het gaat hierbij om minstens één hoofdgebouw en enkele 

bijgebouwen/spiekers omgegeven door grachten en greppels. Ondanks de aanwezigheid 

van loodsen op het centrale stuk voorafgaand aan het onderzoek blijkt het arheologisch 

patrionium slechts lokaal te zijn verstoord. Op basis van het aangetroffen materiaal in 

zowel de grachten en greppels als in de paalkuilen kan een datering in de Romeinse 

periode naar voor geschoven worden, meer bepaald het midden van de 2de eeuw n.C.. 

 

Gezien de aanwezigheid van duidelijke nederzettingssporen wordt het noodzakelijk 

geacht om een archeologisch vervolgonderzoek te adviseren voor de site. Deze 

aanbeveling heeft geen enkele bindende kracht, maar strekt enkel tot advies voor 

Onroerend Erfgoed, die uiteindelijk beslissingsrecht heeft over het vervolgtraject.  
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Profiel 4 - Zone/Werkput/Kijkvenster/Vlak: /

DSCN1433.JPG - Spoornummer(s): / - Inventarisnummer(s): / - Structuur:
Profiel 4 - Zone/Werkput/Kijkvenster/Vlak: /

DSCN1431.JPG - Spoornummer(s): 20 - Inventarisnummer(s): / - Structuur: / -
Zone/Werkput/Kijkvenster/Vlak: /



DSCN1430.JPG - Spoornummer(s): 20 - Inventarisnummer(s): / - Structuur: / -
Zone/Werkput/Kijkvenster/Vlak: /

DSCN1429.JPG - Spoornummer(s): 20 - Inventarisnummer(s): / - Structuur: / -
Zone/Werkput/Kijkvenster/Vlak: /

DSCN1428.JPG - Spoornummer(s): 20 - Inventarisnummer(s): / - Structuur: / -
Zone/Werkput/Kijkvenster/Vlak: /

DSCN1427.JPG - Spoornummer(s): 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 -
Inventarisnummer(s): / - Structuur: / - Zone/Werkput/Kijkvenster/Vlak: /

DSCN1426.JPG - Spoornummer(s): 27, 28, 29 - Inventarisnummer(s): / -
Structuur: / - Zone/Werkput/Kijkvenster/Vlak: /

DSCN1425.JPG - Spoornummer(s): 23, 24, 25, 26 - Inventarisnummer(s): / -
Structuur: / - Zone/Werkput/Kijkvenster/Vlak: /



DSCN1424.JPG - Spoornummer(s): 23, 24, 25, 26 - Inventarisnummer(s): / -
Structuur: / - Zone/Werkput/Kijkvenster/Vlak: /

DSCN1422.JPG - Spoornummer(s): 22 - Inventarisnummer(s): / - Structuur: / -
Zone/Werkput/Kijkvenster/Vlak: /

DSCN1421.JPG - Spoornummer(s): 22 - Inventarisnummer(s): / - Structuur: / -
Zone/Werkput/Kijkvenster/Vlak: /

DSCN1419.JPG - Spoornummer(s): 20, 21 - Inventarisnummer(s): / - Structuur:
/ - Zone/Werkput/Kijkvenster/Vlak: /

DSCN1418.JPG - Spoornummer(s): 20, 21 - Inventarisnummer(s): / - Structuur:
/ - Zone/Werkput/Kijkvenster/Vlak: /

DSCN1414.JPG - Spoornummer(s): / - Inventarisnummer(s): / - Structuur:
Algemeen 1 - Zone/Werkput/Kijkvenster/Vlak: /



DSCN1413.JPG - Spoornummer(s): 19 - Inventarisnummer(s): / - Structuur: / -
Zone/Werkput/Kijkvenster/Vlak: /

DSCN1411.JPG - Spoornummer(s): / - Inventarisnummer(s): / - Structuur:
Algemeen 1 - Zone/Werkput/Kijkvenster/Vlak: /

DSCN1410.JPG - Spoornummer(s): / - Inventarisnummer(s): / - Structuur:
Algemeen 1 - Zone/Werkput/Kijkvenster/Vlak: /

DSCN1409.JPG - Spoornummer(s): / - Inventarisnummer(s): / - Structuur:
Algemeen 1 - Zone/Werkput/Kijkvenster/Vlak: /

DSCN1408.JPG - Spoornummer(s): / - Inventarisnummer(s): / - Structuur:
Profiel 3 - Zone/Werkput/Kijkvenster/Vlak: /

DSCN1407.JPG - Spoornummer(s): / - Inventarisnummer(s): / - Structuur:
Profiel 3 - Zone/Werkput/Kijkvenster/Vlak: /



DSCN1406.JPG - Spoornummer(s): 14, 15, 16, 17 - Inventarisnummer(s): / -
Structuur: / - Zone/Werkput/Kijkvenster/Vlak: /

DSCN1405.JPG - Spoornummer(s): 14, 15, 16, 17 - Inventarisnummer(s): / -
Structuur: / - Zone/Werkput/Kijkvenster/Vlak: /

DSCN1404.JPG - Spoornummer(s): 10, 12, 13 - Inventarisnummer(s): / -
Structuur: / - Zone/Werkput/Kijkvenster/Vlak: /

DSCN1403.JPG - Spoornummer(s): 12, 13 - Inventarisnummer(s): / - Structuur:
/ - Zone/Werkput/Kijkvenster/Vlak: /

DSCN1402.JPG - Spoornummer(s): 12 - Inventarisnummer(s): / - Structuur: / -
Zone/Werkput/Kijkvenster/Vlak: /

DSCN1401.JPG - Spoornummer(s): 12 - Inventarisnummer(s): / - Structuur: / -
Zone/Werkput/Kijkvenster/Vlak: /



DSCN1400.JPG - Spoornummer(s): 12 - Inventarisnummer(s): / - Structuur: / -
Zone/Werkput/Kijkvenster/Vlak: /

DSCN1399.JPG - Spoornummer(s): 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17 -
Inventarisnummer(s): / - Structuur: / - Zone/Werkput/Kijkvenster/Vlak: /

DSCN1398.JPG - Spoornummer(s): 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17 -
Inventarisnummer(s): / - Structuur: / - Zone/Werkput/Kijkvenster/Vlak: /

DSCN1397.JPG - Spoornummer(s): 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17 -
Inventarisnummer(s): / - Structuur: / - Zone/Werkput/Kijkvenster/Vlak: /

DSCN1395.JPG - Spoornummer(s): 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17 -
Inventarisnummer(s): / - Structuur: / - Zone/Werkput/Kijkvenster/Vlak: /

DSCN1393.JPG - Spoornummer(s): 11 - Inventarisnummer(s): / - Structuur: / -
Zone/Werkput/Kijkvenster/Vlak: /



DSCN1392.JPG - Spoornummer(s): 11 - Inventarisnummer(s): / - Structuur: / -
Zone/Werkput/Kijkvenster/Vlak: /

DSCN1391.JPG - Spoornummer(s): 11 - Inventarisnummer(s): / - Structuur: / -
Zone/Werkput/Kijkvenster/Vlak: /

DSCN1390.JPG - Spoornummer(s): 11 - Inventarisnummer(s): / - Structuur: / -
Zone/Werkput/Kijkvenster/Vlak: /

DSCN1389.JPG - Spoornummer(s): 11 - Inventarisnummer(s): / - Structuur: / -
Zone/Werkput/Kijkvenster/Vlak: /

DSCN1388.JPG - Spoornummer(s): 11 - Inventarisnummer(s): / - Structuur: / -
Zone/Werkput/Kijkvenster/Vlak: /

DSCN1386.JPG - Spoornummer(s): 11 - Inventarisnummer(s): / - Structuur: / -
Zone/Werkput/Kijkvenster/Vlak: /



DSCN1384.JPG - Spoornummer(s): / - Inventarisnummer(s): / - Structuur:
Algemeen 1 - Zone/Werkput/Kijkvenster/Vlak: /

DSCN1382.JPG - Spoornummer(s): / - Inventarisnummer(s): / - Structuur:
Profiel 2 - Zone/Werkput/Kijkvenster/Vlak: /

DSCN1379.JPG - Spoornummer(s): 8, 9 - Inventarisnummer(s): / - Structuur: /
- Zone/Werkput/Kijkvenster/Vlak: /

DSCN1377.JPG - Spoornummer(s): 8, 9 - Inventarisnummer(s): / - Structuur: /
- Zone/Werkput/Kijkvenster/Vlak: /

DSCN1376.JPG - Spoornummer(s): / - Inventarisnummer(s): / - Structuur:
Profiel 3 - Zone/Werkput/Kijkvenster/Vlak: /

DSCN1374.JPG - Spoornummer(s): 7 - Inventarisnummer(s): / - Structuur: / -
Zone/Werkput/Kijkvenster/Vlak: /



DSCN1373.JPG - Spoornummer(s): 7 - Inventarisnummer(s): / - Structuur: / -
Zone/Werkput/Kijkvenster/Vlak: /

DSCN1371.JPG - Spoornummer(s): 7 - Inventarisnummer(s): / - Structuur: / -
Zone/Werkput/Kijkvenster/Vlak: /

DSCN1369.JPG - Spoornummer(s): / - Inventarisnummer(s): / - Structuur:
Algemeen 1 - Zone/Werkput/Kijkvenster/Vlak: /

DSCN1367.JPG - Spoornummer(s): / - Inventarisnummer(s): / - Structuur:
Algemeen 1 - Zone/Werkput/Kijkvenster/Vlak: /

DSCN1364.JPG - Spoornummer(s): 6 - Inventarisnummer(s): / - Structuur: / -
Zone/Werkput/Kijkvenster/Vlak: /

DSCN1363.JPG - Spoornummer(s): 5 - Inventarisnummer(s): / - Structuur: / -
Zone/Werkput/Kijkvenster/Vlak: /



DSCN1360.JPG - Spoornummer(s): 5 - Inventarisnummer(s): / - Structuur: / -
Zone/Werkput/Kijkvenster/Vlak: /

DSCN1359.JPG - Spoornummer(s): 5 - Inventarisnummer(s): / - Structuur: / -
Zone/Werkput/Kijkvenster/Vlak: /

DSCN1357.JPG - Spoornummer(s): / - Inventarisnummer(s): / - Structuur:
Algemeen 1 - Zone/Werkput/Kijkvenster/Vlak: /

DSCN1356.JPG - Spoornummer(s): 1, 2, 3, 4 - Inventarisnummer(s): / -
Structuur: / - Zone/Werkput/Kijkvenster/Vlak: /

DSCN1355.JPG - Spoornummer(s): 1, 2, 3, 4 - Inventarisnummer(s): / -
Structuur: / - Zone/Werkput/Kijkvenster/Vlak: /

DSCN1351.JPG - Spoornummer(s): / - Inventarisnummer(s): / - Structuur:
Profiel 1 - Zone/Werkput/Kijkvenster/Vlak: /



DSCN1350.JPG - Spoornummer(s): / - Inventarisnummer(s): / - Structuur:
Profiel 1 - Zone/Werkput/Kijkvenster/Vlak: /

DSCN1349.JPG - Spoornummer(s): / - Inventarisnummer(s): / - Structuur:
Algemeen 1 - Zone/Werkput/Kijkvenster/Vlak: /

DSCN1348.JPG - Spoornummer(s): / - Inventarisnummer(s): / - Structuur:
Algemeen 1 - Zone/Werkput/Kijkvenster/Vlak: /

DSCN1347.JPG - Spoornummer(s): / - Inventarisnummer(s): / - Structuur:
Algemeen 1 - Zone/Werkput/Kijkvenster/Vlak: /

DSCN1346.JPG - Spoornummer(s): / - Inventarisnummer(s): / - Structuur:
Algemeen 1 - Zone/Werkput/Kijkvenster/Vlak: /

DSCN1345.JPG - Spoornummer(s): / - Inventarisnummer(s): / - Structuur:
Algemeen 1 - Zone/Werkput/Kijkvenster/Vlak: /



DSCN1344.JPG - Spoornummer(s): / - Inventarisnummer(s): / - Structuur:
Algemeen 1 - Zone/Werkput/Kijkvenster/Vlak: /

DSCN1343.JPG - Spoornummer(s): / - Inventarisnummer(s): / - Structuur:
Algemeen 1 - Zone/Werkput/Kijkvenster/Vlak: /

DSCN1342.JPG - Spoornummer(s): / - Inventarisnummer(s): / - Structuur:
Algemeen 1 - Zone/Werkput/Kijkvenster/Vlak: /

DSCN1341.JPG - Spoornummer(s): / - Inventarisnummer(s): / - Structuur:
Algemeen 1 - Zone/Werkput/Kijkvenster/Vlak: /


