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Zes eeuwen bewoningsgeschiedenis op het Mijnplein
te Oostende (prov. West-Vlaanderen)

Interimverslag1

Marnix Pieters, Mare Dewilde, 
Yves Impens & Barbara Tratsaert

met bijdragen van 
Cecile Baeteman & Francis Kerckhof

1 Inleiding

De graafwerken voor de bouw van een onder
grondse parkeergarage op het Mijnplein te O ost
ende, werden in het najaar van 1994 en het voor
jaar van 1995 archeologisch begeleid door het 
Instituut voor het Archeologisch Patrimonium.

Een min o f meer vierkant blok, gelegen ten zui
den van de Kapucijnenkerk en ingesloten door de 
Kapucijnenstraat, Cirkelstraat, Schipperstraat en 
N ieuwstraat (fïg. 1), werd op korte tijd volledig 
uitgegraven to t een diepte van gemiddeld 4 m be
neden het huidige straatniveau. De archeologische 
informatie bevindt zich hoofdzakelijk in de boven
ste 3 m. Een geologisch onderzoek van de onder
liggende, archeologisch steriele sedimenten verschaft 
echter wel informatie over de aard van het terrein 
vóór de aanvang van de bewoning. De ondergrond 
bestond to t 5 m  onder het maaiveld uit overwe
gend zandige sedim enten2 m et op verschillende 
niveaus schelpenconcentraties3.

Dank zij de vlotte samenwerking tussen de ver
schillende aannemers en het I.A.P., konden de graaf
werken regelmatig aan de archeologische noden

1 H e t archeologisch onderzoek  op  het M ijnplein te O ostende kon to t een goed einde 
g eb rach t w orden  dank zij de vlotte sam enw erking m et ae  Douwheer en de aannem ers ener
zijds en het te r beschikking stellen d o o r het IAP van belangrijke m iddelen anderzijds. We 
w ensen  dan ook  de firm a’s Sctex, Vuvlsteke en Verfielst h iervoor te danken.
V erder w ensen we ook  een w oord  van dank te rich ten  aan E. Bries, R. L am brichts, M. 
L au w aert en A. W illems voor de logistieke o n dersteun ing  van de opgraving, aan F. De 
Buyser, P. F lorizoone, L. M uylaert, A. W illems en de m edew erkers van de opgraving te 
Enam e voor de eerste zorgen verstrekt aan het talrijke vondstenm ateriaal. Een w oord  van 
d an k  tenslo tte  ook aan de m edew erkers op  het terrein  dic vaak in moeilijke om standigheden 
gedreven  verder w erkten: W ijffels E , Clarvsse N ., D ebruvne W , D e N ee f E, H ullebus W., 
Laenen  K ., M addelein R ., Penninck G ., Verschaeve F.
H e t  tekenw erk van deze bijdrage is verzorgd do o r R . V anschoubroek, D. Van C otfhem  en 
M . Van M eenen. D e fo to ’s zijn van de hand van H . Denis.
2 B aetem an, d it volum e., 199-201.
3 Kerckhof, d it volum e, 202-203 .

worden aangepast. Zo werden in een korte tijds
spanne ongeveer 200 archeologische structuren (fïg. 
2), verspreid over een oppervlakte van nagenoeg 
een halve hectare, onderzocht. M et behulp van een 
totaalstation konden de diverse sporen zeer snel en 
correct worden in kaart gebracht.

H et bodem archief o p  het Mijnplein was reeds 
zeer zwaar gehavend voor de aanvang van de hui
dige graafwerken. Een stel riolen en een reeks kel
ders zijn hiervoor verantwoordelijk. Deze verkla
ren tevens de grote lege zones op het grondplan 
(fïg. 2). Ondanks deze verstoringen is het toch nog 
mogelijk gebleken door een samenvoegen van de 
vaak disparate inform atie, een globaal inzicht te 
verwerven in de bewoningsevolutie van deze per-

1 Lokalisatie van het Aiijnplein. 
Localisation de la Place de la M inque.
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< 2  Algemeen plan van de 
archeologische sporen. 
a-b-c. 15de-16de eeuw.
d. Begin 17de eeuw.
e. 17de eeuw.
f. I8de-20ste eeuw.
P lan général des structu res
archéo log iques.
a-b-c. XVc-XVIe siècles.
d. D é b u t du X V Ile siècle.
e. X V 11 e siècle.
f. X V llIe-X X e siècles.

4 Farasyn 1965, 139; Vlie- 
tin ck  1897, 30.
5 Dreesen 1989, 232.
11 V lietinck 1897.

Farasyn 1978.
s D reesen 1989, 231; Vlie- 
rinck 1897, 149.

celen dic zich binnen het in oorsprong 15de- 
eeuwse4 stadsdeel bevinden. H et Mijnplein beslaat 
een belangrijk gedeelte van de teerlingen 15 en 16 
van het 38ste begin van het fs Hecrwoutermans- 
am bacht5.

De op het Mijnplein aangesneden archeolo
gische sporen kunnen grofweg in twee perioden 
worden ingedeeld: 15de-16de eeuw en 17de-20ste 
eeuw. H et beleg van Oostende6 door de troepen 
van Albrecht en Isabella bij het begin van de 17de 
eeuw fungeert ais scharnierpunt tussen beide peri
oden.

De evolutie van deze terreinen sinds het beleg 
is immers goed gekend door een historisch-topo
grafische studie van de hand van D. Farasyn''. Deze 
studie maakte het onder meer mogelijk heel wat 
archeologische structuren uit deze periode onm id
dellijk te situeren in hun context.

Over de periode voor het beleg is de informatie 
heel wat schaarser waardoor de opgravingsgege- 
vens de hoofdbron vormen voor de kennis van dit 
stadsgedeelte.

2 H et archeologisch onderzoek

2.1 15DH-16DE EEUW

In het verlengde van de St.-Franciscusstraat wer
den op drie plaatsen restanten van een oud wegdek 
aangesneden. Enkel nabij de Cirkelstraat kon hier
van een volledige dwarsdoorsnede worden onder
zocht. De straat, aanvankelijk aan beide zijden ge
flankeerd door een greppel (fig. 2: 1; fig. 3), was 
ongeveer 3 m breed. In het wegdek zelf, geken
m erkt door een zeer hoge dichtheid en doorspekt 
met baksteenpuin en sterk gefragmenteerd archeo
logisch materiaal, konden minstens drie niveaus 
worden onderscheiden (fig. 4: 1-3). Deze oude

straat kan worden geïdentificeerd m et het ‘tNauw  
Stractkin’8 dat de grens vorm t tussen teerling 15 
en 16.

Een gelijkaardige op bouw werd eveneens vast
gesteld voor de Kapucijnenstraat. Bijna gans het 
westprofiel van de werkput voor de ondergrondse 
parking doorsneed immers in de lengte-as van de 
weg de verschillende niveaus van de Kapucijnen
straat (fig. 5). Alles samen vertegenwoordigen deze 
meer dan 1,5 m ophoging op een periode van ong. 
een half millennium.

O nder de oudste straatniveaus is een 20 to t 25 
cm dikke kleiige horizont aanwezig (fig. 4: 4) die 
een kleine hoeveelheid scherven, houtskool en bak
steenbrokjes bevat en die overeenstemt m et een 
fossiele bewerkingslaag. Deze verwijst naar het agra
risch grondgebruik dat voorafgaat aan de 15de- 
eeuwse urbanisatie.

Verder werden in de zones tussen de straten, 
hoofdzakelijk de diepere structuren zoals beerput
ten en waterputten van de oorspronkelijke bewo
ning aangetroffen (fig. 2). Deze zijn parallel met 
o f haaks op voornoemde straten georiënteerd en 
doorsnijden vaak oudere kuilen en greppels.

H et betreft 23 w aterputten, waaronder 7 ton- 
puttcn (fig. 2: 2-8; fig. 6) en 9 beerputten.

Enkel van drie tonputten was het hout van de 
onderste ton nog gedeeltelijk bewaard. Bij de ton- 
put nabij de Nicuwstraat (fig. 2: 2) werden onder
aan in de einigen, twee reeksen van 12 geboorde 
gaten vastgesteld (fig. 7). Deze werden aangebracht 
nadat de ton reeds was vervaardigd vermits be
paalde gaten doorlopen over twee duigen. Ze ver
wijzen waarschijnlijk naar een dubbele bodem die 
via tappen was vastgehecht onder de in de kroos
groeven gevatte bodemplaat. Eén van de gaten was 
afgedicht met een houten tapje. De bakstenen 
waterputten (fig. 2: 9-24) in droog metselwerk 
hadden bijna allemaal een onderstel in hout. Bij

¡ /vu occu r, ia route etair nanquee ae  petus rosses: 
a. vue générale, 
b. coupe d ’un petit fossé.
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drie putten (fig. 2: 9,15 & 22) had men hiervoor 
een velg van een karrewiel (diameter: ±125  cm) 
gebruikt. De spaken ervan waren hiervoor gewoon 
tegen de velg afgezaagd. Bij een wiel echter staken 
de spalten nog een eindje uit de velg uit (fig. 8). 
H et betreft een tienspakig wiel (fïg. 9) opgebouwd 
uit zes segmenten die met pen- en gatverbindingen 
in elkaar zijn gezet. Een op dezelfde wijze vervaar
digd wiel werd te Amersfoort in een 14dc-eeuwse9 
en te D ortm und-G roppenbruch in een laatm id
deleeuwse10 context aangetroffen. O p deze laatste 
plaats was het gedemonteerd rad ais bouwmateriaal 
herbruikt. De grote diameter van deze wielen maakt 
het nemen van kleine hindernissen ais putten en 
bulten in de weg gemakkelijker11.

Zes beerputten zijn rechthoekig (fïg. 2: 25-30; 
fïg. 10) en schommelen in oppervlakte tussen 7 
(3,4 bij 2,1 m) en 5 (2,9 bij 1,6 m) m 2. De overige 
drie zijn min o f  meer vierkant (fïg. 2: 31-33). De 
grootste heeft een oppervlakte van iets meer dan 6 
m2 (2,4 bij 2,6 m). Van de beerputten kon syste
matisch de onderste vulling worden onderzocht. 
Deze bevatte meestal slechts een geringe hoeveel
heid vondsten. Vlak naast een van de vierkante beer
putten (fïg. 2: 33) bevond zich een keurig gesta
pelde voorraad van 81 gekromde bakstenen (fïg. 
11 ), die bij de bouw van de beerput gedeeltelijk 
werd overbouwd. Dergclijke gekromde bakstenen 
werden o.a. aangewend om de stenen bovenbouw 
van een tonw aterput te construeren zoals het 
onderzoek te Raversijde suggereert12.

Daarnaast werden ook nog enkele evenwijdig 
aan o f haaks op het stratenpatroon georiënteerde 
muurrestcn opgemerkt. Gebouwen konden hierin 
echter niet worden herkend. En tenslotte zijn er 
voor deze periode ook een reeks kuilen en greppels 
te vermelden.

H e t talrijke vondstenmateriaal situeert deze 
structuren globaal genomen in de 15de-16de eeuw, 
in elk geval voor het befaamde beleg van de stad in 
1601-1604. Vooral de waterputten en in mindere 
mate de beerputten leverden heel wat vondsten op 
zowel in metaal, steen, organisch materiaal ais in 
ceramiek. Twee haast identieke lepels (fig. 12: 1-2) 
in een koperlcgcring vertonen op de bovenkant 
van de steel een ingeponst merk. In Amsterdam 
gevonden, sterk gelijkende exemplaren zijn geda
teerd tussen 1375 en 142513. Wat de herkomst van 
dit soort lepels betreft w ordt aan Frankrijk14 ge
dacht. Verder zijn ook te vermelden: enkele tinnen 
lepels waaronder één m et standvoet (fïg. 12: 3), 
een schuimspaan (fïg. 12: 4) in een koperlegering 
en verschillende ijzeren vishaken (fig. 12: 5). De 
gebruiksvoorwerpen in steen zijn vooral vertegen
woordigd door fragmenten van vijzels, maalstenen 
en wetstenen. Twee wetstenen (fïg. 12: 6-7) verto
nen langwerpige uitgeschuurde gleufjes van ver
schillende breedtes. (Mogelijkerwijze werden deze 
wetstenen o.a. gebruikt om haken te scherpen15. 
Enkele gebruiksvoorwerpen in organisch materiaal 
tonen aan dat een grote verscheidenheid aan 
grondstoffen werd benut: een ivoren16 kam (fïg.

1 m

13: 1), een splitshoorn in hertshoorn (fïg. 13: 2), 
een houten (kegel?) bol en een schijfje in oester
schelp m et twee centrale doorboringen (fïg. 13: 3). 
Volgens J. Pluis kunnen dergelijke schijfjes ais zgn. 
snorrebotjes worden gebruikt zoals geïllustreerd is 
op sommige tegels m et tinglazuur'Y Gelijkaardige 
schijfjes, echter wel in leisteen, worden regelmatig 
aangetroffen in 15dc-ccuwse contexten uit Raver
sijde18. O ok op het Mijnplein werd trouwens een 
exemplaar in leisteen opgegraven. O nder de cera
miek is vooral de majolica zeer goed vertegenwoor
digd. Een bord met een centraal dam esportret (fïg. 
13: 4; fïg. 14) vertoont grote gelijkenissen zowel 
wat de versiering ais de vorm betreft m et een reeks 
te Haarlem gevonden borden die gedateerd wor
den in het laatste kwart van de 16de eeuw 19.

O p het stadsplan van Oostende door Jacob van 
Deventer is de straat die over het huidige Mijnplein 
liep, langs beide zijden bebouwd20. D it plan geeft 
de toestand weer uit het midden van de 16de eeuw.

4  Doorsnede van het weg
dek.
C oupe du  revêtem ent routier.

9 Männinen et al. 1994, 
135.
10 Bergm ann 1993, 207.
11 D avid 1988, 29.
12 Pieters 1993.
13 Baart et al. 1977, 316. 

Klijn 1987, 28.
M et dank aan E. M uy-

laert voor deze w aardevolle 
suggestie.
16 Identificatie A. Ervynck.
17 Pluis 1979, 221.
18 Pieters 1993, 294.
19 K orf 1973.
20 L auren t 1986, 45.

15

5 Longitudinale doorsnede door de Kapucijnenstraat. 
Coupe longitudinale de la Rue des Capucins.

. . . . . . . . . . .  ,    ^  ...
V  ■/' Y  ■ f -  d  -  V  i ' v  ■
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HHHPHRiMM6  Tomvaterpntten.
Des puits à tonneau.

■M L .jM M M M flMl
•'-••'■fMBHy®

't  ̂ SÊÊÈËIÈÈmrcm

21 V lietinck 1897, 279.
22 L auren t 1986, 51.
22 V lietinck 1897, 302. 
24 Bow ens 1792, 95.
22 Bowens 1792, 105.
26 Farasyn 1978, 43-45.

SiB SÍi

7  Een reeks van 12 door
boringen aangebracht bui
ten het door de kroosgroeven 
ajgebakende tonvolume.
U ne série de douze perfora
tions traversent les douves à 
l’extérieur du tonneau.

Ter hoogte van bet Mijnplein lijkt de oostzijde van 
de straat dichter bebouw d dan de westzijde. U it 
de opgravingsgegevens zou men echter eerder ge
neigd zijn meer bewoning te situeren aan de west
kant van de straat. H et aantal structuren uit deze 
periode aan de oostkant van de straat is immers

duidelijk gering. D it kan niet alleen worden toe
geschreven aan de bewaringsgraad van het bodem - 
archief, vermits deze vaststelling ook geldt voor de 
diepere structuren zoals w aterputten.

2.2 EEN  20-TAL B E G R A V IN G E N  V E R SPR E ID  
O V E R  H E T  T ER  R E IN

H er en der verspreid over het terrein, maar 
hoofdzakelijk aan de oostkant van de verdwenen 
straat, werden een 20-tal menselijke skeletten op- 
gegraven (fig. 15). Aan de westzijde van ENcimv 
Stmetkin’ zijn de individuele begravingen gespreid 
(fig. 2: 34-37), terwijl ze aan de oostzijde ervan, op 
één uitzondering na (fig. 2: 40), duidelijk gegroe
peerd voorkomen (fig. 2: 38-39, 41-47). De graf
kuilen doorsnijden systematisch de hierboven be
sproken sporen. De vaak wanordelijke positie van 
het skelet, de verschillende oversnijdingen en de 
plaats van begraven zelf, sluiten uit dat het hier een 
normale begraafplaats betreft. Deze begravingen 
mogen naar alle waarschijnlijkheid verbonden wor
den m et het beleg van Oostende. Eén van de graf
kuilen bevatte bovendien een ijzeren kanonbal.

In de Oostendse binnenstad worden bij grond
werken regelmatig menselijke skeletten aangetrof
fen die men doorgaans eveneens in verband brengt 
m et het beleg van de stad21. Tevens situeert het 
Mijnplein zich binnen het stadsdeel dat het langst 
heeft weerstand geboden aan de Spaanse belege
raars22, het zgn. ‘Derde Oostende o f Nieuw Troja’23. 
De slachtoffers van de laatste weken van het verzet 
konden enkel nog ter plaatse worden begraven, 
vermits de rest van de stad reeds in Spaanse handen 
was. Toen de aartshertogen Albrecht en Isabella 
na de overgave van de stad, Oostende o f  wat er van 
overbleef inspecteerden werd dit ontschreven ais 
een ‘M ars-kerk-hof’24.

D oor de associatie m et het beleg zijn deze gra
ven meteen nauwkeurig gedateerd, waardoor een 
grondige antropologische studie verantwoord wordt.

2.3 17DE-20STE EEU W

N a het beleg verandert de omgeving van het 
latere Mijnplein grondig  van aanschijn. O nm id
dellijk ten noorden van het onderzochte terrein 
w ord tin  1618-1619 de Kapucijnenkerk opgericht. 
De Kapucijnen hadden hiervoor van het stadsbe
stuur de gronden van ‘eene reke huyzekens die door 
de belegering vernietigd waeretE gekregen25. In de 
volgende 15 jaar w ordt het kloostercomplex aan
zienlijk uitgebreid in zuidelijke richting zodat het 
areaal van het huidige M ijnplein er volledig in 
opgenom en wordt. Een vroegere stadswijk wordt 
m.a.w. in een korte tijdsspanne veranderd in een 
rustige kloostertuin. D it klooster houdt tot in 1797 
de omgeving stevig in zijn greep. M et de Franse 
Revolutie echter verlaten de paters noodgedwon
gen en definitief hun klooster26.
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Daar de ondergrond in de sector waar de kloos
tergebouwen stonden zeer zwaar was toegetakeld 
door recente kelders, zijn er van dit pand zeer wei
nig archeologische sporen teruggevonden. Slechts 
op 1 plaats werden enkele fundcringsrcsten inge
meten dic in verband kunnen gebracht worden met 
het Kapucijnenklooster (fig. 2: 48; fig. 16). H et 
betreft een keurig afgewerkte funderingsimiur met 
bepleistering in mortel.

In de 17de eeuw w ordt wel bewoninsj inae-O O
plant aan de zuidrand van het kloosterdomein langs 
de Nieuwstraat. Hiervan getuigen de verschillende 
beerputten (fig. 2: 49-50; fig. 17) en waterputten 
die in deze zone werden gedocumenteerd. Deze 
leverden naast grote collecties aardewerk ook enke
le merkwaardige vondsten op zoals een fragment 
van een zonnewijzer (fig. 18: 1) en een kam (fig. 
18: 2), beide in ivoor2/. H et onderstel van het zon
newijze rtje vertoont een cirkelvormige uitsparing 
waarrond binnen ingegrifte concentrische cirkels 
de uren aangeduid worden m et Romeinse cijfers. 
Een exemplaar in buxus gevonden te Groningen 
w ordt in het begin van de 16de eeuw geplaatst23. 
Een zeer sterk gelijkend exemplaar, gevonden in 
een latrine te Dresden, w ordt op het einde van de 
16de eeuw gedateerd26. D at zonnewijzertjes reeds 
in de 15de eeuw verhandeld werden, bewijst de 
lading van een Antwerps schip, dat in 1442 te Lon- 
.don werd gelost en onderm eer 4  dozijn zonne
wijzers30 bevatte.

U it deze periode stam m en ook enkele stort- 
pakkettcn en een kuil (fig. 2: 51-53), gekenmerkt 
door een onderling zeer gelijkende samenstelling. 
Deze zijn zeer rijk aan visresten, oesterschelpen en 
botmateriaal in het algemeen. O ok de ceramiek van 
de verschillende paketten is gelijkaardig en wordt 
gekenmerkt door talrijke borden en papkommetjes 
in rood aardewerk, enkele opvallend grote recipi
ënten (schotels, grapen) in rood aardewerk, plooi- 
schotels in faience, kopjes in steengoed en een zeld
zaam fragment van een Spaanse ‘olijfkruik’ o f 
botija (fig. 18: 3). D erge! ij lee Spaanse kruiken zijn 
op typologische gronden zeer moeilijk precies te 
dateren, vermits de vormverschillen eerder func
tioneel dan chronologisch te verklaren zijn31. Deze, 
vanaf het midden van de Í 5de eeuw32 vervaardigd 
in Sevilla, werden gebruikt om  allerlei goederen, 
zowel vloeistoffen ais vaste stoffen, per schip te 
vervoeren. Eveneens wan Iberische afkomst is een 
fragmentarisch bewaarde veldfles in ‘Merida-waar’33, 
(fig. 19). De kopjes (fig. 18: 4) in steengoed beho
ren to t het vormengamma van Rouffioulx en Châ- 
telet en komen daar voor vanaf omstreeks 15 8 534. 
Een 17de-eeuw.se afvalkuil in het Kortrijkse kloos
ter van de M inderbroeders bevatte een 15-tai 
exemplaren van dergelijke kopjes3’’. Deze stortla- 
gen op het Mijnplein zijn dus mogelijkerwijze ge
produceerd door de kloostergemeenschap van de 
Kapucijnen. De uniform iteit ervan, vooral geken
merkt door talrijke borden enerzijds en de opval
lend grote recipiënten anderzijds, kunnen hiervoor 
pleiten. Dat kloostergemeenschappen omvangrijke

stoitlagen voortbrachten, bewijst o.a. ook het onder
zoek te Petegem-Beaulieu36.

Na de Franse Revolutie is door Mac Lagan een 
brouwerij ondergebracht in een deel van dit kloos
tercomplex. De brouwcrsactivitcitcn werden ech-

8 Een bakstenen waterput 
rust op de velg vau een k a m 
wiel.
U n puits en briques est con
struit sur la jante d 'une rone de 
eharriot.

w

9  10-spakig kamwiel: a. algemeen beeld, b. detail van een segment. 
Roue de eharriot à dix rais: a. vue ¡venérale, b. détail d ’un seym ent.
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10  Rechthoekij,je bakstenen 
beerputten.
Fosses d ’aisance rectangulaires.

27 Identificatie A. Ervvnck.
2fl Gasparia' 1994, 667.
29 Oexlc 1995: 30.
»  Assort 1985, 82.
: H u rst et al. 1 9 8 6 ,6 6 .
32 p ie a u e z u e lo -H e rn a n d c z
1993 , 48.
33 H u rst et al. 1 9 8 6 ,7 1 .
34 M atth  vs 1971.
s.-. H esp rie t 1990, 15.
36 D e G roote  1992.
3 Farasvn 1978, 47-48.
38 D eterm inatie  B. Co o ro 
m ans.
39 G roeneweg 1992, 152.
40 V andenhertthe 1983, 
27 1 .
41 Farasvn 1978, 49.
*2 Farasvn 1978, 46.
43 Farasvn 1978, 48.
44 Farasvn 1978, 55-56.
43 .Vlet dank aan I.. M uv-
lacrt voor het zorgvuldig u it
zeven van deze grondstalen.

ter vrij vlug gestaakt en de gebouwen werden in 
1838-1839 reeds afgebroken. Eén van de opgegra
ven waterputten (fig. 2: 54) bevatte verschillende 
fragmenten van eesttegels. H et ligt voor de hand 
deze toe te wijzen aan de brouwerij Mae Lagan dic 
hier actief was in de eerste helft van de 19de 
eeuw 37. De tegels in rood aardewerk m et lood- 
glaxuur op de bovenzijde, zijn sterk beroet aan de 
onderkant. Eén tegel Icon volledig worden gere
construeerd en meet 28 bij 38 cm (fig. 18: 5; fig. 
20). H et stuk heeft een 2 cm brede, rechtopstaan
de rand en is aan de onderzijde voorzien van 88 
(11 rijen wan 8) conische uitsparingen dic vanaf de 
bovenzijde werden geperforeerd. Enkele in de co
nische uitsparingen aanwezige verkoolde graankor
rels, waaronder een gerstkorrel38, verwijzen nog 
naar het oorspronkelijk gebruik van deze tegels. De 
datering, geleverd door het historisch onderzoek, 
valt binnen de gekende periode van gebruik van 
dit soort tegels, nl. hoofdzakelijk tussen 1750 en 
185030. Te Brugge werd een sterk gelijkend exem
plaar aangetroffen op het terrein van een brouwerij 
uit de tweede helft van de 18de eeuw40.

U it de 19dc-20ste eeuw dateren twee grote 
bakstenen structuren. 19e eerste was volledig afge
broken en is eventueel te identificeren met een ijs- 
put die hier in de omgeving w ordt vermeld in de
tweede helft van de 19de i (fin. 2: 55). De
tweede bevindt zich op de 'Mijnplaats’ en bestaat

mÊÊÊ̂ÆSËÊÊÊÊ

11 Keurig gestapelde voorraad gekromde bakstenen. 
l in e  reserve de briques so igneusem en t em pilées.

int een grote ronde put van 4  ni diameter waarop 
een koepelvormig dak werd aangebracht met 
Eo s  ci iu. i t :  e e n  i a w '  o r , - n g i  o p e n i n g  \ a n  i m  dia- 
: v i e r  ' l i p .  z :  m-  U  i. . A v e  w o u .  v a n . - , p u t

1 v ! t u u r d e  v  . u r u  ]n ; , i lqk o q - l e  \  -smij t ' .  ¡ ir, de stad 
lui  I '  io 118,14 hei  B o u w  e n ' ’. ! pent g .1.11 e w UU t C c l  

/e  its t e r u g  OU o c  hi e t  I e n  e n  u r m c M e  h u  i n u  i rij. 
U it deze periode dateert ook een langs de Cirkcl-
0 :4 .a u i ' y s  b o p in g i 'lm.. i  r u.i.iini o.a. 
Ive: val i;dti:.i,oi n pi ¡Hessi n m u  den a.ii a;i 1. of
fen. Een ervan met bewaard medaillon wijst deze 
nessen toe aan de Plercle du Phare een privéclub 
die liier m de 19de eeuw haar burelen had4'1.

Dungs de Xicuwm i.u i weid ookeei'; ïtxks bak
stenen structuren (muurresten, waterputten, beer
putten) gedocumenteerd dic behoorden bij de hui
zen dic in 1902-1903 werden gesloopt44. In één 
van de beerputten werden o.a. nog stukjes (kran- 
ten?)papier weergevonden. Na een verblijf van meer 
dan 90 jaar in de bodem is op de verschillende 
broos geworden fragmenten de Engelstalige tektst 
nog goed leesbaar45.

3 Besluit

H et archeologisch noodonderzock op het M ijn
plein te Oostende heeft cens te meer aangetoond 
hoe kwetsbaar het botiemarchief van de steden wel 
is. Elke ingreep zonder begeleidend, o f  beter zelfs 
voorafgaandelijk, archeologisch onderzoek, vernie
tigt onherroepelijk een cieel van het vaak in een 
recent verleden reeds zwaar aangetast bodemar- 
chief.

Ondanks de hoge graad van vernieling is het 
toch mogclijk gebleken een globaal inzicht te ver
werven m de bewoningsgeschicdenis van dit in 
oorsprong 15de-eeu\vse stadsdeel. D it werd vooral 
mogelijk gemaakt door het inzetten win de nodige 
mankracht, to t 13 personen op piekmomenten, en 
het gebruik van een totaalstation dat toeliet de waar
genomen sporen zeer snel en accuraat te registreren.

H et onderzoek van de onderliggende, archeo
logisch steriele sedimenten Iaat bovendien toe de 
zone te identificeren ais een in een beschermde
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F\ »

12 Selectie van mobiele 
archeologische vondsten in 
metaal en in steen u it de 
periode 15de- 16de eeuw. 
Schaal 2:3.
1-2. Lepels in een koperle- 

gering.
3. Tinnen lepel met stand- 
voet.
4. Een schuimspaan in een 
koperlegering.
5. Ijzeren vishaak.
6-7. Wetstenen met uitge
schuurde gleufjes.
U ne sélection du m obilier 
archéologique en m étal e t en 
pierre des XVe-XVIe siècles.
1 -2. Cuillères en alliage cui
vreux.
3. Cuillère d ’étain.
4. U ne éem noire en alliage 
cuivreux.
5. H am eçon  en fer.
6 -7 . Pierres à aiguiser avec 
rainures récurées.
Échelle 2 :3 .

positie gelegen zandwad dat naar het einde van de 
sedimentatieperiode toe evolueerde naar een zout- 
weide46.

H e t grondig onderzoek van het overvloedige 
vondstenmateriaal m oet nog worden uitgevoerd

en zal ongetwijfeld heel w at informatie bieden over 
allerlei aspecten van het dagelijks leven te Oostende 
sinds de 15de eeuw, zoals voeding, hygiëne, han- 
delscontactcn m et andere gebieden, materiële cul
tuur, visserij. In elk geval is nu reeds, na een vluch-

46 B aetem an, in d it volum e 
zie p. 199-201.

Hl
lí
\\ r t / i / ’

13 Selectie van mobiele archeologi
sche vondsten in organisch materiaal 
en in ceramiek u it de periode 15de- 
16de eeuw.
1. Ivoren kam.
2. Splitshoom in hertshoorn.
3. Oesterschelp met Wee doorboringen.
4. Bord in majolica.
Schaal: 1, 2:3; 2-4 , 1:3.
U ne selection du  m obilier archéologique 
en m atière organique et en céram ique des 
X V èm e-X V Ièm e siècles.
1. Peigne en ivoire.
2. Poinçon en corne de cerf.
3. C oquille d ’huître à deux perforations 
centrales.
4. A ssiette en m ajolique.
Échelle: 1, 2 :3 ; 2-4, 1:3.
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16 Eunderingsmuur van het Kapucijnenkloostet 
Mui' de fondation du couvent des Capucins.

1 4  Bord in majolica met centraal damesportret (cf. fig. 13: 4). 
Assiette en majolique à portrait central (cf. fig. 13: 4).

traditionele produkten uit het Rijnland o.a. ook 
produkten afkomstig van het Iberisch schiereiland 
en van verschillende regio’s van Frankrijk (N or
mandie, Beauvaisis). Eveneens kenmerkend is de 
aanwezigheid van verschillende vondsten uit de vis
seri jwereld: ijzeren haken, een splitshoorn en even
tueel de wetstenen om de haken te scherpen.

tig bekijken van het vondstenmateriaal, duidelijk 
dat Oostende in de betrokken perioden contacten 
onderhield m et allerlei verre en m inder verre gebie- 
den. Wat de ceramiek betreft zijn er naast de meer

(.m g

1 5  Enkele van de begravingen aangemeden op het Mijnplein. 
Des inhumations retrouvées dans le sous-sol de la Place de la Minque.
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RESUME

Six siècles d’occupation hum aine sous la Place 
de la M inque à O stende (prov. de Flandre 
Occidentale)

Les terrassements préalables à la construction 
d’un parking souterrain sous la Place de la Minque 
(fig. 1 ) à Ostende ont été suivis archcologiquement 
pendant l’hiver de 1994-1995. Grâce à la colla
boration étroite entre l’Institut pour le Patrimoine 
Archéologique de la Com m unauté Flamande et les 
entreprises privées, plus de 200 structures archéo
logiques des XVème-XXème siècles ont été enre
gistrées (fig. 2).

La majorité des structures témoigne d ’un quar
tier urbain détruit lors du siège d’Ostendc en 1601- 
1604 par les Espagnols. Il s’agit surtout des structu
res les plus profondes de l’habitat, notam m ent les
puits et les fosses d’aisance. Au total 23 puits ont 17 17de-ecuwsc beerputten behorend bij de bewoning langs de Nieuwstraat.
été fouillés: 7 puits à tonneau (fig. 2: 2-8, fig. 6) et Deux fosses d ’aisance du XVIIc siècle le long de la Rue Neuve.

.Av.

18 Selectie van mobiele 
archeologische vondsten uít 
de periode 17de-20ste eeuw.
1. Fragment van een zon
newijzer in ivoor.
2. Ivoren kam.
3. Spaanse ‘olijfkruik’.
4. Kopje (Bouffioulx).
5. Hesttegel.
Schaal: l, 1:1; 2, 2:3; 3-3, 
1:3.
l in e  sélection du  m obilier 
archéo log ique des X V IIèm e- 
XXeme siècles.
1. P etit cadran solaire en
ivoire.
2. Peigne en ivoire.
3. Jarre à olives d ’Espagne.
4. Tasse en céram ique de
Bouffioulx.
5. C arreau de four à sécher. 
Échelle: 1, 1:1; 2, 2 :3 ; 3-5, 
1:3.
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19 Fragmentarische veldfles in 1Merida-waar: 
G ourde en pâte de tvpe ‘M erida’.

2 0  Fragmenten van eesttegels. 
Fragments de carreaux de tour à sécher.

16 puits en briques. Ces derniers possèdent sou
vent un cuvelage en bois. A trois reprises cc cuve- 
lage est constitué d’une roue de eharriot (fig. 8-9).

Les fosses d’aisance (fig. 10), au nombre de 9 
et de plan carré ou rectangulaire, on t été construi
tes en briques.

Au milieu de la Place de la M inque, dans le 
prolongem ent de la rue Saint-François, le tracé de 
la ‘tNauw straetkin’ (traduction littérale: la ruelle 
étroite), une rue disparue du tissu urbain actuel, a 
été retrouvé (fig. 2: 1). Eassiettc de cette rue, flan
quée par des petits-fossés (fig. 3), a été rehaussée 
au moins à trois reprises (fig. 4).

Le mobilier archéologique très abondant permet 
de situer les structures archéologiques du quartier 
urbain dans les XVème-XVIème siècles (fig. 12-14).

Une vingtaine de squelettes humains (fig. 15) 
recoupent stratigraphiquem ent les structures dé
crites ci-dessus. Situés surtou t à l’est de la rue dis
parue, ils témoignent du siège d’Ostcnde.

Après ce siège, la zone de la future Place de la 
M inque change plusieurs fois d’apparence. Au 
XVHème-XVnième siècles, la zone est incorporée 
dans le domaine conventuel des Capucins. A une 
exception près (fig. 16), les fondations des bâtiments 
conventuels n’étaient pas conservées à cause de per
turbations récentes dans le secteur concerné. En 
revanche, les épandages de déchets culinaires fouil
lés à plusieurs endroits sous la Place de la M inque 
et contenants e.a. des objets de provenance médi
terranéenne (fig. 18: 3, fig. 19), tém oignent de la 
présence des Capucins. D u XVlIème siècle date 
également l’implantation de maisons lelong de la 
rue Neuve. Quelques fosses d’aisance de cet habi
tat (fig. 17) ont livre un matériel abondant conte
nant e.a. quelques objets en ivoire (fig. 18: 1-2).

Des XIXème-XXèmc siècles datent les carreaux 
d’un four à sécher (fig. 1 8 :5 , fig. 20) appartenants 
sans doute à la brasserie de Mac Lagan, un puits au 
toit à coupole (fig. 21 ) et une fosse d’aisance du 
‘Cercle du Phare’.

Cette fouille de sauvetage a dém ontré une fois 
de plus la vulnérabilité du patrim oine archéolo
gique de nos villes. Sans interventions archéolo
giques cohérentes la mémoire collective des villes 
sera bientôt com plètement anéantie.

Sur la Place de la M inque, l’enregistrement sys
tém atique des structures archéologiques les plus 
importantes a permis de com prendre l’évolution 
topographique de cette zone depuis son intégra-

2 1  Grote bakstenen waterput met koepelvormig dak 
gelegen op de oude ‘Mijnplaats’.
Puits en briques au to it en coupole.
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tion dans le tissu urbain d’Ostende au début du 
XVème siècle. Eétude détaillée du mobilier arche - 
oloqique et écologique augmentera sans doute
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A p p en d ix  1

The Late Holocene Sedimentary Environment of the Archaeological Site 
‘Het Mijnplein’, Oostende (prov. of West-Flanders)

C ecile  B a e te m a n 47

47 Belgian Geological Suive;;
Jennerstraat 13, 1040 Brussel. 
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44 L ep er 1957; V erhuist
196 4 .
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51 Baetem an 1991.
52 O .a. T avcm ier 1947; 
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1 INTROD UCTION

The archaeological site ‘H et M ijnplein’ in the 
centre o f  the tow n o f  Oostende (fig. 1) yielded 
im portant information on the occupational history 
o f the area from the 15th-16th centuries on 
wards48.

The archaeological structures from these peri
ods rest immediately upon natural sediments with 
no evidence of older occupation. According to  his
torical data, the tow n was located on a barrier 
island, called Ter Streep, situated more seaward than 
the present-day shoreline and separated from the 
mainland by a tidal flat characterized by tidal 
channels.

In its history, Oostende experienced several nat
ural and man-induced catastrophes which signifi
cantly changed the local Late Holocene geological 
setting. Severe stormsurgcs and inundations in the 
second half o f  the 14th and in the beginning o f  the 
15th century resulted in coastal erosion and shore
line retreat leading to  a landward relocation o f  the 
tow n49. Besides the stormsurgcs, the 80-year war 
for the independence o f  the Provinces o f  the 
Netherlands against Spain drastically changed the 
landscape. In 1584 a trench (Oostgeule) was dug at 
the eastern side o f  the city and 17 years later, the 
sea dyke in the west was deliberately breached to 
discourage the enemy50. The town became a forti
fied island surrounded by wetlands, as the artificial

2 2  Wavy bedding in the lower part of the sand unit where the fine sand alternates 
with sandy day fu ll of peat detritus.
G olvende gelaagdheid in het onderste  gedeelte van de zand-eenheid  w aar h e t fijn zand 
afw isselt m et laminae van zandige ldei m et veel veen detritus.

inlets evolved to tidal channels, deeply scouring dae 
Holocene deposits, and moreover, flooding daily 
the former reclaimed surrounding areas rather far 
inland.

The Late Holocene deposits o f  the area consist 
in general o f a sequence o f  mudflat-clay alternating 
with peat layers am ongst which the last one, called 
the Surface Peat, shows the m ost im portant exten
sion and thickness (between about - lm  and + lm  
T.A.W.). According to stratigraphical investigations 
in different parts o f  the coastal plain, the Surface 
Peat developed between 5000 y BP and about 
2500 y B P51. The Surface Peat is covered by a 3 to 
4 m thick sequence o f  clay and sandy clay deposited 
in a tidal flat environm ent. This cover sequence 
belongs to  what is traditionally called the deposits 
o f  the “Dunkerque II-transgression”. This trans
gression is said to have occurred between the 3rd 
and 8th century A D 52, however it has never been 
exactly dated in the Belgian coastal plain.

2  SEDIM ENTOl ,OG I GAL 
SUBSOIL

ASPECTS OF THE

The exposure at the archaeological site revealed 
a profile about 2m high, showing 3 units consisting 
of, from bottom  to top, light grey fine to very' fine 
sand (visible for a thickness o f about 1 m), brown 
clayey sand (20 cm thick) and grey fine sandy clay 
(30 cm thick) which is then covered by the archae
ological units.

The sand unit is in general a hom ogeneous- 
looking deposit without distinctive bedding structures 
but with abundant valves o f  Cerastoderma edule, 
and some small clay and peat pebbles.

In some places, however, two particular bedding 
structures could be observed. The lower part o f 
the sand shows a wavy bedding where the sand 
alternates with about 3 cm thick layers o f  sandy 
clay in which peat detritus is concentrated in ripple 
troughs (fig. 22). Small vertical burrows are rather 
abundant in the clay layers. The clay and sand alter
nations are forming continuous layers in only few 
cases and the fine sand mainly contains simple flaser 
bedding formed bv peat detritus.

The sand also shows some parallel and almost 
horizontal slightly clayey laminae o f about 1 cm 
thick which can be followed for some meters. They 
are characterised by abundant distinct small vertical 
burrows, reflecting probable seasonal rhvthmites of 
tidal sedimentation.
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Besides the faintly developed bedding struc
tures, the sand unit is especially characterised by 
the presence o f shell concentrations found at sev
eral levels. The shell beds mainly consist o f Cera
stoderma eduleW The shell bed occurring at 2.8 
T.A.W contains more single valves, while the one 
at 1.8 T.A.W and the one occurring at 40 cm 
below the archaeological units (in a place where 
the sandy day is absent) consist o f mainly bivalves, 
with both valves still joined together.

From the last one, about 5 to 8 cm thick, it is 
clear that the shell bed is ven' much related to a 
tidal gully. The shell concentration forms the chan
nel lag o f a small gullv which could be followed for 
about 2 meters and which shows an erosional un
conformity within the fine sand sediments (fig. 23, 
24). The sediments o f  the channel fill consist o f a 
rather regular alternation o f  thin clay and sand 
laminae.

The presence o f shell beds is very com m on in 
the channels o f  the intertidal flat. The fact that in 
the channel lag broken shells are w ry scarce indi
cates that they have not been strongly reworked. 
Indeed, if there is little or no transportation, shells 
may be preserved with both valves joined together. 
Even living animals can be removed from their liv
ing position and are concentrated nearby. Upon 
death they leave behind shell concentrations with 
both valves joined together. Cerastoderma is often 
found to make such types o f  concentrations54.

The sand unit shows a gradual transition to the 
overlying clayey sand in which no distinct bedding 
structures were observed. In turn it is overlain, 
w ithout erosional unconform ity by the sandy clay 
unit highly disturbed bv the human occupancy

3 DISCU SSIO N

The characteristics o f  the sediments underlying 
the archaeological units point to an intertidal sand- 
flat with small tidal channels or gullies that silted 
up and was, at the end, most probably captured by 
a salt marsh vegetation. W ith a decrease o f frequen
cy o f  tidal inundation as a result o f  the rise o f the 
salt marsh surface, and/or as a result o f the reduc
tion o f  the tidal arca due to a general silting up or 
migration o f  the main tidal channels, the salt marsh 
evolved to a salt meadow on which human activity 
could develop.

A fossil ploughlayer represents the first trace of 
human presence on the site and has to be related 
with a period o f  agricultural landuse. From the 15 th 
century onwards the area is integrated into the 
town o f Ostend and is intensively used for building 
purposes50.

The nearly complete absence o f  beach and 
open sea shells could be an indication that the 
intertidal flat was located in a somewhat sheltered 
position rather than facing the open sea at short 
distance.

2 3  Lower part o f the gully showing an erosional unconformity with the sand. The 
channel (ill consists o f a regular alternation of sand and clay laminae with a shell 
concentration at its base.
O nderste  gedeelte van de genl m et erosief con tact m et her /.and. D e geulopvulling  bestaat 
n it een regelm atige afwisseling van zand en klei lam inae m et aan de basis een schelpcn- 
eoneentratie.

The age o f  the deposits however is not known 
yet. Hence it is critical to conclude that the inter
tidal sandflar belongs to the tidal flat separating '1er 
Streep from the mainland in the period before the 
14th century.

Two shell beds from this exposure were sam
pled for age determination and it is believed that 
the results will contribute to a more precise palaeo- 
geographv o f the Oostende coastal area in medieval 
times.

Kerckhof, p. 202-203 . 
Reineck & Singh 1973. 
Pieters et nl., p. 187-198.

2 4  Detail of the shell concentration (channel lag) a t the base of the cftilly. 
i Jeta.I \ ie di m Pelpenconeenrrarie aan de h.i-f. •, n de gen!.
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SAMENVATTING

De kenmerken van de onder de archeologische 
lagen aanwezige sedimenten verwijzen naar een 
zandwad met kleine getijdegeulen dat tegen het 
einde evolueerde naar een zoiitweide.

De geringe aanwezigheid van mollusken van het 
strand en de open zee zou er kunnen op wijzen dat 
het zandwad eerder in een beschermde positie was 
gelegen en niet onmiddellijk uitgaf op de open zee.

De absolute ouderdom  van de schelpen is nog 
niet gekend maar zal ongetwijfeld een bijdrage 
leveren voor de paleogeografie van het m iddel
eeuwse Oostende. N u is het echter nog voorbarig 
ona het zandwad op het Mijnplein te identificeren 
m et het zandwad dat het eiland Ter Streep van het 
vasteland scheidde.
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De mollusken uit de zandige ondergrond van het Mijnplein te Oostende 
(prov. West-Vlaanderen)

Francis K e r c k h o f 56

1 IN L E ID IN G

In de zandige sedimenten5' die zich onm id
dellijk onder de archeologische niveaus van het 
M ijnplein bevinden, werden op twee niveaus, nl. 
op 2,8 en 1,8 m T.A.W., schelpenconcentraties op 
gem erkt (fig. 23, 24). Deze werden m et het oog 
op een verder onderzoek bemonsterd. De aanwe
zige soorten zijn gedetermineerd en grofweg ge
kwantificeerd. De aldus bekomen informatie laat 
enkele interpretaties toe om trent de aard van het 
milieu waarin ze zijn afgezet. Deze gegevens dra
gen op hun beurt bij to t een betere kennis van de 
Laat-Holocene evolutie van deze in het stadscen
trum  van Oostende gelegen percelen.

2  DE SCHELPENCONCENTRATIES U IT  D E Z A N 
D IG E O N D E R G R O N D

Beide niveaus bevatten een gelijkaardige fauna, 
zowel wat aantallen ais soorten betreft. D it laat toe 
ze ais één geheel te behandelen. De onderhavige 
studie is hoofdzakelijk gebaseerd op de grotere 
mollusken (>  1 mm). Deze zijn op te splitsen in 
drie groepen: autochtone, allochtone en gerema- 
nicerde fauna.

2.1 De autochtone fauna

Deze leefde dicht bij de plaats van áfzetten en 
werd slechts in geringe mate getransporteerd. H et 
betreft grote aantallen, veel juvenielen, talrijke dou
bletten van een waddenfauna bestaande uit 12 soor
ten: Cerastoderma edule, Hydrobia ulvae, Retusa 
obtusa, A l m  tenuis, Abra alba, Ramea candida, 
Macoma balthica, Scrobicularia plana, Lepidochi
tona cinerea, Mycella bidentata, Mytilus edulis, L it
torina littorea.

Van deze twaalf soorten komen slechts de eer
ste drie in echt grote aantallen voor.

Deze mariene fauna kan een lichte verlaging 
van het zoutgehalte verdragen. De zoetwaterin- 
vloed is echter wel beperkt. De fauna wijst eveneens 
op een mobiel, zandig milieu m et weinig slib (on
diep en/of met veel stroming).

2.2 De allochtone fauna

Deze is veel minder talrijk en bovendien ster
ker gefragmenteerd dan de autochtone fauna.

Deze allochtone fauna kan verder worden op
gedeeld in: zoetwater-/land- en schorrefauna, ma
riene fauna m et enerzijds kustsoorten en anderzijds 
verder uit de kust levende soorten.

2.2.1 Zoetwater-/land- en schorrefauna

Zoetwaterfauna: Planorbis, Pisidium, ook enkele 
zaden van Chara.

Landfauna: Vallonia, Succinea. Beide soorten 
spoelen regelmatig aan op de kust.

Schorrefauna: Leucophytia bidentata, Ovatella 
myosotis. H un  zeer gering aantal en hun slechte 
bewaring is opvallend. Opmerkelijk is ook het on t
breken van Assiminea grayana, Littorina saxatilis 
forma tenebrosa.

2.2.2 Mariene fauna uit de open zee

2.2.2.1 Kustsoorten

Spisula subtruncata, Donax vittatus, Angulus 
tenuis & A. fabula, Mactra corallina, M ya trun
cata.

Deze soorten leven normaal dicht onder de kust 
en zijn algemeen op onze stranden te vinden.

Opmerkelijk is het ontbreken van Ensidae en
Venerupis pullastra.

2 2 .2 .2  Mariene soorten verder uit de kust 
levend

Phaxas pellucidus, Arca lactea, Ostrea edulis, 
Chlamys operculans, Veneridae sp., Musculus sp., 
Hiatella arctica, Caecum glabrum, Chrysalida ob
tusa, Epitonium clathrus & E. clathratulum, Lelli- 
tnya ferruginosa.

Opmerkelijk is de vrijwel volledige afwezigheid 
van enkele gastropoden die normaal op onze stran
den te vinden zijn zoals: Natica, Buccinum, Nassa
rius.

U it de samenstelling der mariene (open zee) 
soorten is af te leiden dat de zuiver mariene soorten 
zeldzaam zijn. Meestal werden hiervan slechts juve
nielen aangetroffen. Deze kunnen zeer ver getrans
porteerd worden ais larve o f  ais schelpje. Eigenlijk 
werden behalve van Spisula en Donax geen noc- 
menswaardige hoeveelheden aangetroffen van de 
andere soorten. D it wijst erop dat de randplaats ver 
(enkele kilometers ?) van de toenmalige kustlijn 
was gelegen.

:'6 M uscarstraat 14, 8400 
O ostende.

B aetem an, dit volum e, p. 
199-201 .

202



Zes eeuwen bewoningsgeschiedenis op he t Mijnplein te Oostende

2.3 De geremaniëerde fauna

Deze bevat soorten uit het Eoceen (Turitella, 
Astarte) en uit het Eem (Oenopota, Nucella, Ske
neopsis, Tricollia, Gibbula).

3 BESLU IT

De aard en samenstelling van de mollusken ver
wijzen naar een zandig waddengebied. Mogelij
kerwijze betreft het zandplaten/zandige slikken 
m et getijdegeulen in een (klein) estuarium dat 
tamelijk ver landinwaarts gelegen is.

De om geving is het best te vergelijken met 
plaatsen in de huidige Oosterscheldc o f  de Som
me. In de onmiddellijke omgeving van de vind
plaats bevinden zich ook geen duinen o f schorren.

Deze interpretatie is in overeenstemming met 
het geologisch onderzoek. Een absolute datering 
van de schelpen zelf kan echter verder klaarheid 
brengen in de Laat-Holocene evolutie van deze 
omgeving.

RÉSUMÉ

Une étude malacologique des concentrations 
de mollusques (fig. 23, 24) retrouvées dans le sous- 
sol sableux de la Place de la M inque à Ostende, a 
proposé d’identifier leur milieu sédimentaire com 
me une zone de ‘wadden’ sableux.
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