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Hoofdstuk 1 Inleiding 
 
Naar aanleiding van een verkaveling van 9 loten door bouwbedrijf Villabouw Bostoen werd door de 
Kale-Leie Archeologische Dienst (KLAD) een archeologisch vooronderzoek in de vorm van 
proefsleuven opgelegd.  
Het onderzoek werd door de verkavelaar aan Studiebureau Archeologie bvba toevertrouwd en het 
terreinwerk werd uitgevoerd op 3 september 2012.  
 
Het projectgebied beslaat ca. 0,3 ha en is ten noordoosten omsloten door bebost terrein. Aan de 
andere zijden betreft het de percelen met bestaande bewoning. De toegangsweg (Landweg) is in het 
uiterste zuidoosten gesitueerd. 
 

 
Fig. 1: Uittreksel uit de CAI met situering van het projectgebied. 

 
Op de Centrale Archeologische Inventaris (CAI) (fig. 1) zijn in de directe omgeving van het 
projectgebied verschillende vindplaatsen gekend. Ten zuidwesten van het projectgebied (CAI 
156989) werd in 2012 een archeologische opgraving uitgevoerd waarbij naast nederzettingssporen 
van de volle middeleeuwen en de ijzertijd ook een brandrestengraf werd aangetroffen. Het is deze 
site die de aanleiding is voor het proefsleuvenonderzoek. Het dichtstbijzijnde gebouw betreft de 
parochiekerk Sint-Martinus en Sint-Antonius Abt (CAI 970601). Meer naar het noorden is de 
middeleeuwse Tolpoort aan de stadsgracht gesitueerd (CAI 971616). Ten oosten en ten zuidoosten is 
een site met walgracht gekend uit de late middeleeuwen (CAI 972025 en CAI 972044). CAI 976147 in 
het westen betreft een cirkelvormige structuur van ongeveer 240 m met onbekende datering.  
 
De Ferrariskaart (1771-1778) (fig. 2) toont voor het projectgebied een akkerlandschap met aan de 
noordoostelijke grens de aanwezigheid van een grote gracht/kleine waterloop die uitmondt in een 
vijver. Deze vochtige ondergrond is ook merkbaar op het terrein in de aanwezigheid van 
waterminnende planten en een gracht die deels nog overeenkomt met de toenmalige loop. Het 
projectgebied is gesitueerd ten noorden van het toponiem Oostkoutern, wat overeenkomt met het 
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akkerlandschap. Ten oosten van het projectgebied is het toponiem Dries, wat op de Ferrariskaart 
overeenkomt met het toponiem Spryndriesch. Een dries is een gemeenschappelijk weiland. Het 
betreft een smalle strook weiland tussen de huidige Gaversesteenweg (N35) en waarschijnlijk de 
Legestraat. 
 

 
Fig. 2: Uittreksel uit de Ferrariskaart met situering van het projectgebied. 

 

 
Fig. 3: Uittreksel uit de Atlas der Buurtwegen met situering van het projectgebied. 

 
Op de Atlas der Buurtwegen (fig. 3) is de Landweg nog aanwezig als een rechte weg. Momenteel is 
deze een kronkelige baan voor de huidige verkaveling. Deze Landweg is deels als fietspad en deels als 
overgroeid wandelpad nog steeds aanwezig op het terrein in zijn huidige traject. 
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Hoofdstuk 2 Bodemkundige aspekten 
Ludo Fockedey 

 
2.1 Fysiografie 
 
 
2.1.1 Lokale topografie en hydrografie 
 
Het onderzoeksgebied ligt op een hoogte van 8 tot 9 m TAW. Het oppervlak is licht concaaf (fig. 4). 
De afwatering gebeurt via (perceels)grachten (fig. 5).  
 

 
Fig. 4: Noordwest - zuidoost lengteprofiel van het oppervlak en de helling in het projectgebied. 

 

 
Fig. 5: Topografie en hydrografie rond het aangeduide onderzoeksgebied. 
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2.2 Algemene geologische opbouw 
 
 
2.2.1 Tertiair geologische opbouw 
 
Onder het projectgebied bevinden zich sedimenten die behoren tot de Formatie van Kortrijk meer 
specifiek het Lid van Aalbeke (KoAa) (fig. 6). Deze formatie dateert uit het Vroeg Eoceen (fig. 7). De 
Formatie van Kortrijk is een essentieel mariene afzetting, en bestaat voornamelijk uit kleiige 
sedimenten, die weinig macrofossielen bevatten. De Formatie van Kortrijk wordt ingedeeld in vier 
leden, nl. van boven naar onder: 
- het Lid van Aalbeke; 
- het Lid van Moen; 
- het Lid van Saint-Maur; 
- het Lid van Mont-Héribu. 
Het geheel kan een dikte van meer dan 100 m bereiken en rust op de Groep van Landen. De 
gemiddelde 
dikte van dit pakket bedraagt op het kaartblad Tielt 100 m. 
Het Lid van Aalbeke is een grijze, plastische klei, soms met fossielen, zandsteenconcreties en 
laagjes grijs zand. Ten gevolge van de gebruikte boormethode (inspoeling), kan deze klei meestal 
echter niet onderscheiden worden van het eronder liggende kleipakket1. 
 

 
Fig. 6: Tertiair geologische kaart met aanduiding van het projectgebied. 

                                                           
1 Jacobs e.a. 1999: 30. 
 

KoAa 
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Fig. 7: Litho- en chronostratigrafie van het Tertiair in Vlaanderen. 

 
 
2.2.2 Quartair geologische opbouw 
 
Het quartair dek is ter plaatse ca. 20 m dik2. In dit gebied situeert het Eind-Weichseliaan zich tussen 
14000 en 13000 BP, het Tardiglaciaal tussen 13000 en 10000 BP en het Vroeg-Holoceen tussen 10000 
en 6500 BP (fig. 8). 
Het eind-Weichseliaan en het Tardiglaciaal hebben er een periode gevormd van snelle overgangen en 
wisselingen in klimatologische, morfogenetische en hydrologische kenmerken die onder de betere 
klimatologische omstandigheden en de stijgende zeespiegel van het Vroeg-Holoceen geleidelijk 
gestabiliseerd zijn. Fluviatiele erosie, eolische, fluviatiele en colluviale sedimentatie, alsook 
organogene sedimentvorming hebben zich soms snel in tijd en plaats opgevolgd en afgewisseld of 
zich gelijktijdig op verschillende plaatsen gemanifesteerd.  
 
Deze morfo-sedimentologische periode wordt gekenmerkt door: 
1/ geleidelijke klimaatsverbetering die echter, vooral gedurende het Tardiglaciaal, met recurrenties 
van enkele koude fasen (zoals Dryas I en Dryas II) gepaard ging, die zelf afwisselden met warmere 
fasen (zoals Bølling en Allerød); 
2/ het verdwijnen van de permafrost, alhoewel in sommige fasen terug omstandigheden met 
topografisch gebonden bevroren grond opgetreden zijn. Hierbij heeft de differentiatie in intensiteit 
van bevriezen tussen dalbodems en de omgevende interfluviale zones voor een geringere intensiteit 

                                                           
2 Jacobs e.a. 1999: 30.. 
 



Het archeologisch vooronderzoek aan de Landweg te Deinze  

 

8 
 

van de bevroren grond in de dalbodems gezorgd, wat de insnijding en de beddingsfixatie 
vergemakkelijkt heeft; 
3/ klimaatsverbetering gepaard gaande met een gevoelige verandering in de rivierwerking (met 
veranderde debieten, regime, lading) opgetreden. De rivierlopen hebben zich eerst gefixeerd en 
ingesneden en zijn verder geëvalueerd van een verwilderd naar een meanderend beddingspatroon. 
Die insnijding ging gepaard met de vorming van de zogenaamde ‘Holocene valleien’. Het 
fluvioperiglaciale opvullingsvlak van de Vlaamse Vallei veranderde in een laagterras dat plaatselijk 
eolisch overstoven werd deels door dekzanden en later plaatselijk met stuifzand. Op morfologische 
gronden kan men vermoeden dat de insnijding echter in meer dan 1 fase gebeurd is en dat die door 
gedeeltelijke opvulling onderbroken geweest zijn; 
4/ zeespiegelstijging: in het begin van deze morfo-sedimentologische periode stond de zeespiegel 
nog zeer laag (lager dan -50m), terwijl de permafrost reeds verdween, wat ongetwijfeld de intensiteit 
van de verticale erosie in sommige gedeelten van de rivierdalen in de hand heeft gewerkt; 
5/ belangrijke morfografische en hydrografische veranderingen in het afvoerpatroon van de 
waterlopen en in de micromorfologie van de Vlaamse Vallei ten noorden van Gent waaronder vooral 
de vorming van de dekzandruggen en de oostwaartse afbuiging van de rivierafvoer.  
De sedimenten die in deze periode gevormd zijn en nu nog aan of nabij de oppervlakte voorkomen, 
hebben over het algemeen slechts een geringe dikte en beperkte verspreiding.  
 

 
Fig. 8: Quartair geologische kaart met aanduiding van het projectgebied. 

Legende: ELPw en/of HQ:  eolische afzettingen (zand tot silt) van het Weichseliaan (Laat-Pleistoceen), 
mogelijk Vroeg Holoceen. Zand tot zandleem in het noordelijke en centrale gedeelte van Vlaanderen. 

Silt (loess) in het zuidelijke gedeelte van Vlaanderen. 
FLPw: fluviatiele afzettingen van het Weichseliaan (Laat-Pleistoceen) 

 
De vorming van veel van deze afzettingen was niet beperkt tot één enkele fase. Stuifzanden zijn 
herhaaldelijk gevormd geweest door lokale verstuiving van holocene rivierbeddingszanden en 
valleiwandzanden. Erosie in sommige meer energierijke riviersecties ging gepaard met gelijktijdige 
afzetting in andere secties. Voorbeelden daarvan zijn de puinwaaiers die zich in deze overgangsfasen 
gevormd hebben aan de monding van bijrivieren (bijvoorbeeld mondingsgebied Peperlaarbeek). 
Overigens zijn dergelijke verschijnselen niet alleen plaatsgebonden maar zijn ze ook klimatologisch 
geconditioneerd en dus tijdsgebonden. Venen ontstonden niet alleen in de iets koudere fasen van 
het Tardiglaciaal (plasveenfase) maar gedurende het Vroeg-Holoceen ook in de lage, natte gedeelten 
van het landschap en in de dalbodems van de rivieren3. 

                                                           
3
 De Moor e.a. 1997: 37-38. 
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2.3. Bodemeenheden rond de site en hun eigenschappen  

 
Het projectgebied ligt op zandgrond (Z). De Leie vormt de scheiding tussen het noordelijk gelegen 
(licht)-zandleem (P en L) gebied en het zuidelijk gelegen (lemig)- zandgebied (S en Z) (fig. 9). 
Zcp zijn matig droge gronden op zand. In profiel is de A horizont zwak ontwikkeld, gemiddeld 25-30 
cm dik en donker bruingrijs (10 YR 3/2). Hij gaat geleidelijk over naar het moedermateriaal, een 
kalkvrij zandig sediment. Tussen 60 en 90 cm komen gleyverschijnselen voor. 
Het zijn arme landbouwgronden met weinig eisende teelten (rogge, haver en aardappelen) die lage 
opbrengsten geven. Meestal liggen de gronden lokaal op de randen van zandige kouters4. Wat dat 
betreft is er in de buurt een toponiem Oostkouter. Mogelijk is dit de noordelijke rand ervan. 

 

 
Fig. 9: Overzicht van het bodemlandschap met aanduiding van het onderzoeksgebied. 

 
 
2.4. Bodemgenese en terreinwaarnemingen 
 
 
2.4.1 Bodemgenese 
 
Gronden zonder profielontwikkeling, de Regosol, is de eerste fase in de pedogenetische 
ontwikkelingsgroep van een los sediment. Behalve de vorming van een humeuze A horizont hebben 
zich nog geen andere genetische horizonten ontwikkeld. Noch verwering, noch migratie van 
bodembestanddelen hebben het moedermateriaal aangetast. De beperkende factoren die oorzaak 
zijn van de afwezigheid van deze differentiatie zijn enerzijds de tijd en anderzijds een te hoge 
grondwaterstand. Daarom vindt men de meest voorkomende regosols ofwel op recente, boreale 
verstuivingsmaterialen, ofwel in de natte, alluviale gebieden. 

                                                           
4 Sys 1965: 53. 
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Op de stuifzanden wordt de profielopbouw gekenmerkt door een A-C horizontensequentie. Een zwak 
ontwikkelde donkerbruine (10YR 4/2) tot donkerbruingrijze (10YR 3/2) humus A horizont rust op een 
bruin los zand (Psamment). 
De hydromorfe regosols zijn in hoofdzaak Humaquepts en Normaquepts. Ze vertonen vaak volgend 
profiel. 
Ap: humushoudende bovengrond, zeer donker grijsbruin (10YR 3/2), soms roestig, ca. 20 cm dik, 
Cg: moedermateriaal, grijsachtig met roodbruine roestvlekken, 10-100 cm dik, 
G: grijsblauwe gereduceerde horizont5. 
 
 
2.4.2 Terreinwaarnemingen 
 
Ondanks de beperkte grootte van het onderzochte terrein zijn er drie referentieprofielen 
weerhouden (fig. 10). Deze weerspiegelen duidelijk de bodemvariabiliteit door o.a. 
textuurverschillen en de antropogene invloed. 
Het eerste referentieprofiel vertoont alle kenmerken van een hydromorfe bodem (fig. 11). De Ap (1) 
(dikte: 40 cm) is zwart en de grondwatertafel bevindt zich op nauwelijks 110 cm. Daarenboven zijn er 
roestverschijnselen aanwezig tot in de ploeglaag. De textuur is lemig zandig. 
De horizonten (2) en (3) zijn behoren zijn mogelijk hetzelfde. Vermoedelijk is de kleur van horizont 
(3) door reductie bleker. Er is een scherpe, rechte ondergrens, geen lithologische verandering en de 
(roets)verschijnselen blijven door de twee horizonten zonder onderbreking doorlopen. 
 

 
Fig. 10: De ligging van de referentieprofielen. 

 
 
 

                                                           
5 Sys 1965: 30-31. 
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Fig. 11: Referentieprofiel  1 met sterke hydromorfe kenmerken (roest tot in de Ap). 

 
Het tweede referentieprofiel is qua topografische ligging intermediair (fig. 12). De Ap (1) is minder 
eerder grijsachtig donkerbruin en de overgang naar de onderliggende moederbodem is minder 
scherp. Er zijn brokken opgenomen in de onderste 10 cm van de Ap (2). Er zijn geen duidelijke criteria 
om een B horizont te onderscheiden tenzij een verweringshorizont met roestverschijnselen die  in 
dat geval niet enkel aan het grondwater en hangwater te wijten zijn (2). De gereduceerde C horizont 
is duidelijk aanwezig vanaf 100 cm (3).  
 
Het derde referentieprofiel is mogelijk het meest representatief voor de hogergelegen bodems (fig. 
13 en 14). Het profiel vertoont een ploeglaag die voldoet aan de criteria, nl. dikte en kleur, voor een 
plaggengrond (..m). Ten oosten van de gekarteerde eenheid is er ook een plaggenprofiel op droge 
zandgrond gekarteerd (Zbm, fig. 9). Er zijn een duidelijke Ap1 (1) en Ap2 (2) aanwezig. Deze laatste 
heeft door de sterke bioturbaties een onregelmatige overgang. De onderliggende horizont is vrij 
heterogeen en vertoont zelfs een donkerder band van zo’n 10 cm dikte op een diepte van 120 tot 
130 cm. Het is niet duidelijk of het een humeuze band betreft. Daaronder is het sediment nog 
gelaagd en onverstoord.  
 

1 

2 

3 
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Fig. 12: Referentieprofiel 2 met duidelijke redoximorfe kenmerken. 

 

 
Fig. 13: Referentieprofiel 3 met een plaggenbodem. 

 

 
Fig. 14: Detail van referentieprofiel 3 met een donkerder band tussen 120 en 130 cm. 
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Hoofdstuk 3 Werkmethode 
 
Conform de opgelegde voorschriften werden 4 sleuven aangelegd met een graafmachine op 
rupsbanden met een platte graafbak (fig. 15). Er werd ter hoogte van proefsleuf 2 een kijkvenster 
aangelegd om de concentratie van sporen nader te onderzoeken. Vanwege de vele grote bomen op 
het terrein en de noodzaak om het wandelpad van de Landweg vrij te houden, kon er tussen 
proefsleuf 1 en 2 geen bijkomende proefsleuf aangelegd worden. 
 

 
Fig. 15: Aanleg van het kijkvenster aan sleuf 2. 

 
De aanwezige sporen werden opgeschaafd, gefotografeerd en beschreven. Enkele sporen werden 
gecoupeerd om de diepte, aard en de bewaringstoestand van de sporen te achterhalen. Van de 
gecoupeerde sporen werden foto’s gemaakt en, indien antropogeen, digitale coupetekeningen 
gemaakt. Vondsten werden per spoor ingezameld en per laag indien aanwezig. 
Alle sleuven, sporen en profielen werden digitaal topografisch ingemeten, evenals het huidige 
maaiveld. 
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Hoofdstuk 4 Beschrijving van de sporen 
 
In totaal werden 25 sporen opgetekend, waarvan 13 paalkuilen, 7 kuilen, 2 smalle greppels (S18 en 
S22), een zeer brede gracht (S19), een groep spitsporen (S14) en een mogelijke waterput (S9). Na het 
machinaal couperen van deze mogelijke waterput bleek het om een ondiepe kuil te gaan. Eén 
gecoupeerde paalkuil (S25) was natuurlijk. 
 

 
Fig. 16: Het kijkvenster aan sleuf 2 met enkele (paal)kuilen en rechts de vermoedelijke waterput. 

 
Tussen de proefsleuven kan een duidelijk verschil opgemerkt tussen sleuf 1 en de rest. In de eerste 
proefsleuf was de ondergrond zeer vochtig. Deze sleuf is ook lager gelegen dan de rest van het 
projectgebied. Het vochtiger lager gelegen gebied kan hierbij grenzen aan de locatie van de brede 
beek op de Ferrariskaart. De aanwezige sporen beperken zich tot een groot bleek spoor (S1) dat 
deels in de sleufwand steekt en zowel zeer scherpe als een diffuse aflijning heeft. Daarnaast zijn er 
enkele recentere paalkuiltjes.  
De grootste paalkuil (S2) zat deels in de sleufwand en vertoonde een aftekening die zelfs deels door 
de bovenste Ap-horizont ging. Hout in de vorm van wortels werd erin aangetroffen.  
 
Hoger en iets droger gelegen situeerden zich de overige sleuven. Aan het begin van proefsleuf 2 werd 
een concentratie van sporen aangetroffen waarop een kijkvenster werd aangelegd (fig. 16). Hierbij 
werden meer diffuse en gevlekte paalsporen aangetroffen evenals twee vierkantige kuilen (S12 en 
S13) met opvallend veel metaalresten. In de zuidoostelijke hoek werden mogelijke spitsporen (S14) 
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waargenomen. Meer zuidwestelijk situeerde zich een mogelijke waterput (S9) of waterkuil van bijna 
3 m diameter. Bij het couperen hiervan bleek het om een ondiepe kuil te gaan. 
 
In de zuidwestelijke zone van zowel proefsleuf 2 als 4 werd een zeer brede gracht (S19) aangetroffen. 
Deze werd deels gecoupeerd in proefsleuf 4. Hierbij werd duidelijk dat het ging om een organisch 
rijke opvulling, afgaande op de textuur, geur en kleur. Het grondwater werd bereikt voor het einde 
van de gracht waardoor de diepte niet kon worden achterhaald in de coupe. Doorheen deze gracht 
gingen twee sporen waarvan spoor 23 een vergelijkbare ijzerrijke vulling heeft met de twee vierkante 
kuilen (S12 en S13) in het kijkvenster. 
 

 
Fig. 17: Spoor 11 in coupe 

 
Bij het couperen van een diffuser en gevlekt paalspoor werd dezelfde gevlekte structuur 
aangetroffen in de dwarsdoorsnede (fig. 17). Hoewel deze ouder lijken dan de grote kuil en de 
ijzerrijke kuilen ontbreken er vondsten om deze te dateren. 
 
Een redelijk vage en bleke paalkuil (S25) die mogelijk uit de ijzertijd kon zijn, tekende zich af en werd 
gecoupeerd, maar bleek natuurlijk te zijn. 
 
Enkele zeer recente en machinaal gegraven verstoringen konden opgemerkt worden in zowel 
proefsleuven 2 als 4. 
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Hoofdstuk 5 De vondsten 
 
Het aangetroffen vondstmateriaal is uiterst beperkt en betreft een niet geretoucheerde silex afslag 
(fig. 18) uit spoor 9. Hoewel silex niet enkel in de steentijd werd gebruikt, gaat het hier waarschijnlijk 
wel om een vergraven exemplaar aangezien uit datzelfde spoor ook twee kleine scherfjes van 
verweerd geglazuurd rood aardewerk kwamen, een scherf industrieel wit van de late 19de eeuw of 
begin 20ste eeuw en een groot stuk metaal. 
 

 
Fig. 18: Silex afslag uit spoor 9 

 
Andere vondsten zijn stukjes metaal, of metaalafval uit twee ijzerrijke kuilen. Uit de diffusere sporen 
kwamen geen vondsten. Op het vlak werden geen losse vondsten aangetroffen. 
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Hoofdstuk 6 Besluit 
 
Conform art. 4 § 2 van het Decreet houdende Bescherming van het Archeologisch Patrimonium van 
30 juni 1993 (B.S. 15.09.1993), gewijzigd bij decreet van 18 mei 1999 (B.S. 08.06.1999), 28 februari 
2003 (B.S. 24.03.2003), 10 maart 2006 (B.S. 7.6.2006), 27 maart 2009 (B.S. 15.5.2009) en 18 
november 2011 (B.S. 13.12.2011) zijn de eigenaar en de gebruiker ertoe gehouden de archeologische 
monumenten die zich op hun gronden bevinden te bewaren en te beschermen en ze voor 
beschadiging en vernieling te behoeden.  
 
Daarom werd een archeologisch vooronderzoek gevraagd om de archeologische potentie van het 
terrein in te schatten.  
De bodem was onderhevig aan een hoge grondwatertafel wat weerspiegeld wordt in de 
aanwezigheid van roestverschijnselen. Het is niet onmogelijk dat de aanwezigheid van 
plaggenbodems (..m) onder andere te maken heeft met intentionele ophoging om van de 
grondwatertafel weg te raken. 
Tijdens het vooronderzoek werd vastgesteld dat er sporen aanwezig zijn, maar een gebrek aan 
vondsten maakt een datering moeilijk. Gelet op het voorkomen van de diffusere sporen zijn deze 
vermoedelijk postmiddeleeuws. De enkele vondsten uit spoor 9, met name het industrieel wit maken 
een laat 19de -eeuwse of begin 20ste-eeuwse datering mogelijk. Vermoedelijk kunnen de vergelijkbare 
ijzerrijke sporen uit dezelfde periode dateren. De mogelijke aanwezigheid van ijzertijdsporen kan op 
basis van de proefsleuven niet aangetoond worden  
Daarom lijkt een verder archeologisch onderzoek niet verantwoord. Het officieel vrijgeven van het 
terrein gebeurt door Onroerend Erfgoed.  
 
Ondanks het vrijgeven van het terrein blijven de algemene bepalingen die voorzien zijn in:  

-het decreet van 30 juni 1993 houdende bescherming van het archeologisch patrimonium, 
gewijzigd bij de decreten van 18 mei 1999, 28 februari 2003, 10 maart 2006, 27 maart 2009 
en 18 november 2011(BS 08.06.1999, 24.03.2003, 07.06.2006, 15.5.2009 en 13.12.2011) 
-en het besluit van de Vlaamse regering van 20 april 1994 tot uitvoering van het decreet van 
30 juni 1993 houdende de bescherming van het archeologisch patrimonium, gewijzigd bij 
besluiten van de Vlaamse Regering van 12 december 2003, 23 juni 2006, 9 mei 2008, 4 
december 2009, 1 april 2011 en 10 juni 2011 

van toepassing, meer bepaald voor de bepalingen over de meldingsplicht van eventuele 
toevalsvondsten tijdens het verdere verloop van de werken.  
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Bijlage 1 Sporeninventaris 
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1 1 1 Kuil Parallellogram Var LGr m. DBr-Rd vl. 
en Br  

ZeZaLo Z>L Bio, Fe, BC, 
HK 

  

2 1 1 Paalkuil Cirkel ReS DGr m. LGr-Bl en 
DBr-Or vl. 

ZeZaLo Z>L Bio, Fe, 
Hout 

  

3 1 1 Paalkuil Rechthoekig ZeS DGr-Br m. DBr en 
LGr-Bl vl. 

ZeZaLo Z>L Bio, Fe, BC   

4 1 1 Paalkuil Cirkel ReS DGr m. DBr-Gr vl.  ZeZaLo Z>L Bio, Fe   

5 1 1 Paalkuil Vierkantig ZeS DGr-Br m. DBr sp.  ZeZaLo Z>L Bio, Fe   

6 2 1 Paalkuil Ovaal ReD DGr m. LGl-Or vl.  ZeZaLo Z>L Bio, Fe, HK   

7 2 1 Paalkuil Cirkel ReD DGr m. LGr en 
DGl-Or vl. 

ZeZaLo Z>L Bio, Fe, HK   

8 2 1 Paalkuil Onregelmatig ReS DGr-Br m. Gr en 
LBr-Gl vl. 

ZeZaLo Z>L Bio, Fe, HK   

9 2 1 Kuil Cirkel ReS DGr-Br m. DBr-Or 
en LGl-Br vl. 

ZeZaLo Z>L Bio, Fe, HK, 
BC 

Ce, Si, 
Me 

 

10 2 1 Paalkuil Ovaal ReD DBr-Gr m. DGl-Br 
en LGr vl. 

ZeZaLo Z>L Bio, Fe, VL, 
HK 

  

11 2 1 Paalkuil Cirkel ReD DBr-Gr m. LGr-Br 
en DBr-Or vl. 

ZeZaLo Z>L Bio, Fe, HK   

12 2 1 Kuil Rechthoekig ReS DGr m. DBr-Or vl.  ZeZaLo Z>L Bio, Fe, HK, 
BC 

Me  

13 2 1 Kuil Vierkantig ReS DGr-Br m. Br-Gl 
en DBr-Or vl. 

ZeZaLo Z>L Bio, Fe, BC, 
HK 

  

14 2 1 Spitsporen Rechthoekig ZeS DGr m. DGl-Br vl.  ZeZaLo Z>L Bio, Fe, BC, 
HK 

  

15 2 1 Paalkuil Cirkel ReD DBr-Gr m. Gr en 
DGl-Br vl. 

ZeZaLo Z>L Bio, Fe, HK   

16 2 1 Paalkuil Ovaal ReD DGr-Br m. DBr-Or 
vl.  

ZeZaLo Z>L Bio, Fe, HK   

17 2 1 Kuil Rechthoekig ZeS DGr-Zw m. DBr-Or 
vl.  

ZeZaLo Z>L Bio, Fe, HK   

18 2 1 Greppel Langwerpig ReD Br-Gr m. Gr en 
DGl-Br vl. 

ZeZaLo Z>L Bio, Fe, HK   

19 2 1 Gracht Langwerpig ReS DBr m. DGr-Br vl.  ZeZaLo Z>L Bio, Fe, HK, 
BC 

  

20 2 1 Paalkuil Ovaal ReD DGr  ZeZaLo Z>L Bio, Fe, HK   

21 3 1 Kuil Onregelmatig ReD DGr-Zw m. DGr-Br 
en Gl-Br vl. 

ZeZaLo Z>L Bio, Fe, HK   

22 3 1 Greppel Langwerpig ReS DGr m. DBr-Or vl.  ZeZaLo Z>L Bio, Fe  Uiteinde? 

23 4 1 Kuil Onregelmatig ReS DGr-Br m. DBr vl.  ZeZaLo Z>L Bio, Fe, HK, 
BC 

Me  

24 4 1 Kuil Rechthoekig ZeS DGr m. DBr-Or en 
DGl-Br vl. 

ZeZaLo Z>L Bio, Fe, HK   

25 2 1 Natuurlijk Cirkel ZeD LGr m. DGr-Br vl.  ZeZaLo Z>L Bio, Fe, HK   
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Afkortingen: 
 
Kleur: 
 
L- Licht 
D- Donker 
Br Bruin 
Gl Geel 
Go Groen 
Gr Grijs 
Or Oranje 
Rd Rood 
Wt Wit 
Zw Zwart 
Bl Blauw 
Pr Purper 
Rz Roze 
 
m met 
vl vlekken 
sp spikkels 
lg laagjes 

Aflijning: 
 
Re Redelijk 
Ze Zeer 
S Scherp 
D Diffuus 
Var Variabel 
Nat Niet af te lijnen 

Textuur: 
 
Re Redelijk 
Ze Zeer 
Za Zacht 
Ha Hard 
Va Vast 
Lo Los 
Z Zand 
L Leem 
K Klei 
 

Bijmenging: 
 
Bio Bioturbatie 
BC Bouwceramiek 
HK Houtskool 
Fe IJzerconcreties 
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Bijlage 2 Vondsteninventaris 
 

Inventarisnummer Spoor Sleuf Vlak Aard Aantal 

2012-337-S9-Ce 9 2 1 Ceramiek 4 

2012-337-S9-Me 9 2 1 Metaal 2 

2012-337-S9-Si 9 2 1 Silex 1 

2012-337-S12-Me 12 2 1 Metaal 1 

2012-337-S23-Me 23 4 1 Metaal 1 
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Bijlage 3 Fotoinventaris 
 

Fotonummer Spoor Sleuf Aard 

2012-337-001 PR1 1 Profiel 

2012-337-002 PR1 1 Profiel 

2012-337-003 PR1 1 Profiel 

2012-337-004 PR1 1 Profiel 

2012-337-005 PR1 1 Profiel 

2012-337-006 1 1 Vlak 

2012-337-007 1 1 Vlak 

2012-337-008 1 1 Vlak 

2012-337-009 1 1 Vlak 

2012-337-010 2 1 Vlak 

2012-337-011 2 1 Vlak 

2012-337-012 2 1 Vlak 

2012-337-013 3 1 Vlak 

2012-337-014 3 1 Vlak 

2012-337-015 3 1 Vlak 

2012-337-016 4 1 Vlak 

2012-337-017 4 1 Vlak 

2012-337-018 4 1 Vlak 

2012-337-019 5 1 Vlak 

2012-337-020 5 1 Vlak 

2012-337-021 5 1 Vlak 

2012-337-022  1 Overzicht 

2012-337-023  1 Overzicht 

2012-337-024  1 Overzicht 

2012-337-025  1 Overzicht 

2012-337-026  2 Overzicht 

2012-337-027  2 Overzicht 

2012-337-028  2 Overzicht 

2012-337-029  2 Overzicht 

2012-337-030  2 Overzicht 

2012-337-031 6 2 Vlak 

2012-337-032 6 2 Vlak 

2012-337-033 6 2 Vlak 

2012-337-034 7 2 Vlak 

2012-337-035 7 2 Vlak 

2012-337-036 8 2 Vlak 

2012-337-037 8 2 Vlak 

2012-337-038 9 2 Vlak 

2012-337-039 9 2 Vlak 

Fotonummer Spoor Sleuf Aard 

2012-337-040 9 2 Vlak 

2012-337-041 9 2 Vlak 

2012-337-042 10 en 11 2 Vlak 

2012-337-043 10 en 11 2 Vlak 

2012-337-044 10 en 11 2 Vlak 

2012-337-045 10 en 11 2 Vlak 

2012-337-046 12 2 Vlak 

2012-337-047 12 2 Vlak 

2012-337-048 13 2 Vlak 

2012-337-049 13 2 Vlak 

2012-337-050 13 2 Vlak 

2012-337-051 14 2 Vlak 

2012-337-052 14 2 Vlak 

2012-337-053 15 2 Vlak 

2012-337-054 15 2 Vlak 

2012-337-055 15 2 Vlak 

2012-337-056 16 2 Vlak 

2012-337-057 16 2 Vlak 

2012-337-058 16 2 Vlak 

2012-337-059 17 2 Vlak 

2012-337-060 17 2 Vlak 

2012-337-061 17 2 Vlak 

2012-337-062 18 2 Vlak 

2012-337-063 18 2 Vlak 

2012-337-064 18 2 Vlak 

2012-337-065 18 2 Vlak 

2012-337-066 19 2 Vlak 

2012-337-067 19 2 Vlak 

2012-337-068 19 2 Vlak 

2012-337-069 19 2 Vlak 

2012-337-070 19 2 Vlak 

2012-337-071 20 2 Vlak 

2012-337-072 20 2 Vlak 

2012-337-073 20 2 Vlak 

2012-337-074 20 2 Vlak 

2012-337-075  2 Overzicht 

2012-337-076  2 Overzicht 

2012-337-077  3 Overzicht 

2012-337-078  3 Overzicht 
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Fotonummer Spoor Sleuf Aard 

2012-337-079 21 3 Vlak 

2012-337-080 21 3 Vlak 

2012-337-081 21 3 Vlak 

2012-337-082 21 3 Vlak 

2012-337-083 22 3 Vlak 

2012-337-084 22 3 Vlak 

2012-337-085 22 3 Vlak 

2012-337-086 22 3 Vlak 

2012-337-087  4 Overzicht 

2012-337-088  4 Overzicht 

2012-337-089 23 4 Vlak 

2012-337-090 23 4 Vlak 

2012-337-091 23 4 Vlak 

2012-337-092 23 4 Vlak 

2012-337-093 19 4 Vlak 

2012-337-094 19 4 Vlak 

2012-337-095 19 4 Vlak 

2012-337-096 19 4 Vlak 

2012-337-097 19 4 Vlak 

2012-337-098 19 4 Vlak 

2012-337-099 19 4 Vlak 

2012-337-100 24 4 Vlak 

Fotonummer Spoor Sleuf Aard 

2012-337-101 24 4 Vlak 

2012-337-102 24 4 Vlak 

2012-337-103 24 4 Vlak 

2012-337-104 19 4 Profiel 

2012-337-105 19 4 Profiel 

2012-337-106  4 Overzicht 

2012-337-107  4 Overzicht 

2012-337-108 25 2 Vlak 

2012-337-109 25 2 Vlak 

2012-337-110 25 2 Vlak 

2012-337-111 25 2 Vlak 

2012-337-112  2 Werk 

2012-337-113  2 Werk 

2012-337-114 9 2 Coupe 

2012-337-115 9 2 Coupe 

2012-337-116 9 2 Coupe 

2012-337-117 11 2 Coupe 

2012-337-118 11 2 Coupe 

2012-337-119 11 2 Coupe 

2012-337-120 25 2 Coupe 

2012-337-121 25 2 Coupe 

2012-337-122 9 2 Vondst 
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Bijlage 4 Coupetekeningen 
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Bijlage 5 Profielbeschrijving 
 
Profiel 1 
 
1. Algemene gegevens 
 
1. Beschrijver:   Ludo Fockedey, Studiebureau Archeologie. 
2. Soort onderzoek:  Archeologisch: proefsleuven. 
3. Plaats:    Deinze, landweg. 
4. Hoogteligging:  8 m TAW. 
5. Coördinaten:   50°58'35.06"N ;  3°31'50.42"O. 
6. Datum:    Maandag, 03.09.2012. 
7. Tijdstip:   08:30 u. 
8. Landgebruik en vegetatie:  Weide, gras. 
9. Weersomstandigheden:  Zonnig, 18°C. 
10. Oriëntatie: Z. 
11. Bodemeenheid:  Zcp: matig droge gronden op zand zonder profielontwikkeling. 
 
2. Profielbeschrijving 
 

 
 
  

1 

2 

3 

H1: 0 – 40 cm: Ap: lemig zand; zwart (10YR 2/1); licht 
kruimelig; veel fijne plantenwortels; enkele fijne 
baksteenfragmenten, rechte scherpe ondergrens. 
 
H2: 40 – 80 cm: BC: lemig zand; grijs (10YR 5/1); veel 
verticale roestvlekken, geelachtig bruin (10YR 5/6); 
structuurloos; scherpe, rechte ondergrens. 
 
H3: 80 – 110 cm: C: lemig zand; wit (10YR 8/1); veel 
verticale roestvlekken, geelachtig bruin (10YR 5/8); 
structuurloos. 
 
G(rond)W(ater)T(afel) : 110 cm. 
 
Opmerking : De morfologische kenmerken van H2 lopen 
door tot in H3 behalve de kleuren, die zijn anders. 
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Profiel 2 
 
1. Algemene gegevens 
 
1. Beschrijver:   Ludo Fockedey, Studiebureau Archeologie. 
2. Soort onderzoek:  Archeologisch: proefsleuven. 
3. Plaats:    Deinze, landweg. 
4. Hoogteligging:  8 m TAW. 
5. Coördinaten:   50°58'34.38"N; 3°31'51.37"O. 
6. Datum:    Maandag, 03.09.2012. 
7. Tijdstip:   08:50 u. 
8. Landgebruik en vegetatie:  Weide, gras. 
9. Weersomstandigheden:  Zonnig, 18°C. 
10. Oriëntatie: Z. 
11. Bodemeenheid:  Zcp: matig droge gronden op zand zonder profielontwikkeling. 
 
2. Profielbeschrijving 
 

 
 
  

1 

2 

3 

H1: 0 – 40 cm: Ap: lemig zand; grijsachtig donkerbruin 
(10YR 4/2); licht kruimelig; veel fijne plantenwortels; 
onderaan brokken van de onderliggende horizont, 
golvende scherpe ondergrens. 
 
H2: 40 – 104 cm: BC: lemig zand; licht bruin (10YR 6/4); 
veel roestvlekken, sterk bruin (10YR 5/6); structuurloos; 
sterk gereduceerde verticale vlekken met sporen van 
plantenwortel in het centrum; diffuse, onregelmatige 
ondergrens. 
 
H3: > 104 cm: C: lemig zand; wit (7,5YR 8/1); structuurloos. 
 
G(rond)W(ater)T(afel) : 120 cm. 
 
Opmerking : - 
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C. Profiel 3 
 
1. Algemene gegevens 
 
1. Beschrijver:   Ludo Fockedey, Studiebureau Archeologie. 
2. Soort onderzoek:  Archeologisch: proefsleuven. 
3. Plaats:    Deinze, landweg. 
4. Hoogteligging:  9 m TAW. 
5. Coördinaten:   50°58'33.40"N; 3°31'51.37"O. 
6. Datum:    Maandag, 03.09.2012. 
7. Tijdstip:   09:10 u. 
8. Landgebruik en vegetatie:  Weide, gras. 
9. Weersomstandigheden:  Zonnig, 18°C. 
10. Oriëntatie: O. 
11. Bodemeenheid:  Zcp: matig droge gronden op zand zonder profielontwikkeling. 
 
2. Profielbeschrijving 
 

 
  

1 

3 

3 

4 

5 

H1: 0 – 50 cm: Ap1: lemig zand; grijsachtig donkerbruin (10YR 
4/2); licht kruimelig; veel fijne plantenwortels; golvende scherpe 
ondergrens. 
 
H2: 50 – 80/100 cm: Ap2: lemig zand; geelachtig donkerbruin 
(10YR 4/6); heel licht kruimelig; veel biogallerijen; scherpe, 
onregelmatige ondergrens. 
 
H3: 80/100 – 110 cm: B: lemig zand; zeer bleekbruin (10YR 8/3); 
structuurloos; veel roestverschijnselen; diffuse, rechte 
ondergrens. 
 
H4: 110 – 130 cm: BC: lemig zand; bruin (10YR 5/3); 
structuurloos; scherpe, rechte ondergrens. 
 
H5: 130 – 150 cm: Cg: lemig zand; zeer bleekbruin (10YR 8/3); 
structuurloos, fijn gelaagd. 
 
G(rond)W(ater)T(afel) : 150 cm. 
 
Opmerking : H4 is een band van ca. 15 cm dikte die eigenlijk vrij 
bruin is 10YR 5/3, rust op de duielijk gelaagde onderliggende 
horizont en die discontinu is. De biogallerijen vormen een 
mengzone tussen 70 en 95 cm. H5 is fijn gelaagd met bovenaan 
een discontinue roestige band. 
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Bijlage 6 Harris matrix 
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Bijlage 7 Opgravingsplan 
 



Het archeologisch vooronderzoek aan de Landweg te Deinze  

 

40 
 

 


