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1. Introductie 
 
In 2007 werden in opdracht van het agentschap Maritieme Toegang ruimingswerken 
uitgevoerd van munitie op het strand ten oosten van het Oosterstaketsel van Oostende. Dit 
was naar aanleiding van de constructie van de twee nieuwe dammen voor de havenmond in 
Oostende. Tijdens deze werken zijn talrijke archeologische artefacten aan het licht gekomen.  
 
Tijdens de graafwerken werd onder andere de romp van een houten wrak doorsneden. De 
vondst werd gelokaliseerd en er konden enkele artefacten worden gerecupereerd: diverse 
aardewerken scherven, een intacte glazen fles en 2 bodemfragmenten van hetzelfde type 
fles. Deze laatste kunnen volgens de vorm wellicht worden gedateerd tussen 1780 – 1810 
(en zijn mogelijk Brits). Los van een grondige verstoring is de kans groot dat deze wrakresten 
verder in situ zijn gebleven wegens ongevaarlijk (hout) en niet relevant voor de 
ruimingswerken van munitie. 
 
Relatief dichtbij deze houten wrakstructuur werden ook balken (waaronder gekromd 
stukken met houten tappen, duidelijk wrakfragmenten), blokschijven (onderdeel van 
zeilgetouw), een kanon en een half anker uitgegraven. Of deze vondsten uit eenzelfde 
context komen, is onzeker maar aannemelijk gezien de vondstconcentratie en hun scheeps-
gerelateerde eigenschappen. Het halve anker, aangetroffen nabij de laagwaterlijn werd op 
vraag van Onroerend Erfgoed herbegraven onder de watertafel op een gekende locatie als 
snelle conservatiemaatregel. Verder werden tijdens de graafwerken nog kanonballen, een 
mogelijke oude ‘mortierbom’, bijkomende massieve ronde en vierkante balken, een klein 
ankertje, losse stukken metaal en een typmachine geregistreerd. 
 

Voor meer informatie mbt het wrak zie IWT rapport SBO120003_WP1.2.1B. 
 
 
 

 
Topografische kaart [AGIV, 2006] van de oude havenmond van Oostende met erboven een 

satellietbeeld met de meer recente situatie [Google Earth, 2013: 2011]; het blauwe kader bakent de 
ruimingswerken af en de stippen zijn vondstlocatie., 
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Half  anker dat werd herbegraven. 

 
 

 

 
Gekromde balk met houten pennen, fragment van een wrak. 
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2. Seismische metingen (januari 2014) 
 
De seismische metingen bij Oostende vonden plaats op 25 januari aan boord van de 
‘Last Freedom’. Voor de metingen werd gebruik gemaakt van een zgn. parametrische 
echosounder bron. Deze maakt gebruik van twee verschillende signalen met 
uiteenlopende frequenties (typisch 100 kHz en 10 kHz). Beide signalen worden 
digitaal opgenomen maar voor deze interpretatie werd enkel het laagfrequente 
signaal (10 kHz) gebruikt. De verticale resolutie (i.e. onderscheidingsvermogen) 
bedraagt ongeveer 20 cm.  
 
Tijdens de metingen werd een motion sensor gebruikt om de vertikale bewegingen 
door golfwerking uit te filteren in de data. De snelle zendfrequentie (25 pulsen per 
seconde) van de bron en lage vaarsnelheid  resulteerden in een zeer hoge laterale 
bedekking (een meetpunt elke  5 à 10 cm). Positionering gebeurde met een DGPS 
antenne (nauwkeurigheid ongeveer 0.5-1 meter) die werd bevestigd vlak boven de 
echosounder.  
 
In totaal werden 8 lange seismische profielen opgenomen en 22 korte profielen. 
Door het zeer ondiepe water, de sterke stromingen en een meetpaal in het gebied 
was het zeer lastig navigeren en konden niet altijd exact rechte lijnen worden varen.  
 

 
Seismische profielen opgenomen t.h.v. het oosterstaketsel van Oostende(blauwe lijnen). De profielen 
waarop mogelijke wrakstukken werden waargenomen zijn aangeduid in het groen.  
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Op een aantal seismische profielen valt een korte, scherpe ondiepe reflector te zien 
die mogelijk kan gerelateerd worden aan het wrak of wrakstukken. Rondom deze 
zgn. ‘wrakstukken’ was het beeld van de bodem en onderliggende lagen vaak 
verstoord (zie zone aangeduid met gele stippellijn in de kaart op vorige pagina) 
hetgeen mogelijk te wijten is aan graafwerken in het verleden.   
 

 
Seismische profielen waarop mogelijke wrakstukken werden waargenomen. 
De locatie van de profielen is te zien op de kaart op de vorige pagina. 
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3. Coordinaten van de mogelijke wrakstukken (seismische data) 
 
Profiel A 
A1 start: N494926.12 – E5676442.23 (51o14.35974 – 02o55.63900) 
A1 end: N494929.91 – E5676443.23 (51o14.36028 – 02o55.64226) 
A2: N494935.9 – E5676444.9 (51o14.36120 – 02o55.64743) 
A3 start: N494943.05 – E5676447.54 (51o14.36262 – 02o55.65354) 
A3 end: N494947.68 – E5676449.35 (51o14.36359 – 02o55.65752) 
 
Profiel B 
B1: N494932.4 – E5676441.7 (51o14.35945 – 02o55.64441) 
B2: N494932.73 – E5676450.95 (51o14.36445 – 02o55.64467) 
 
Profiel C 
C1: N494933.9 – E5676456.1 (51o14.36725 – 02o55.64568) 
C2 start: N494935.54 – E5676446.34 (51o14.36196 – 02o55.64709) 
C2 end: N494936.60 – E5676441.90 (51o14.35957 – 02o55.64801) 
C3: N494937.6– E5676438.3 (51o14.35762 – 02o55.64890) 
 
 
4. Ground-truth prospectie (maart 2014) 
 
Om effectief te gaan zien wat deze seismische anomalieën veroorzaakt heeft en 
eventueel de omvang/bewaringstoestand/datering van de mogelijks aanwezige 
wrakresten te achterhalen, werden de nodige vergunningen aangevraagd voor 
opgravingen op het strand. Daartoe werden de nodige contacten gelegd met de 
firma Braet/Bactec die op deze plaats nog altijd ruimingswerken aan het uitvoeren 
was in opdracht van Afdeling Kust. 
 
Na het verkrijgen van de nodige vergunningen en rekening houdende met het feit 
dat deze archeologische prospectie met ingreep in de bodem nog best diende te 
gebeuren tijdens de ruimingswerken van de firma Braet/Bactec, die einde maart 
eindigden, en nog voor de geplande strandsuppletiewerken, die bij het begin van de 
paasvakantie 2014 zouden starten, werd deze prospectie in het intertidaal gebied 
uitgevoerd op 18 & 19 maart 2014 rekening houdende met de meest ideale getijden. 
 
Daarnaast hadden de collega’s van Afdeling Kust ervoor gezorgd dat deze 
graafwerkzaamheden konden gebeuren binnen de reeds lopende ruimingswerken en 
in samenwerking tussen het agentschap Onroerend Erfgoed en de firma 
Braet/Bactec. 
 
De belangrijkste onderzoeksvragen daarbij waren:  

- Wat is de aard en de omvang van de geofysische anomalieën? 
- Zijn de anomalieën afkomstig van de restanten van het eerder gevonden 
scheepswrak? 
Indien ja: 
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- Hoe compleet of hoe aangetast is het scheepswrak en wat is de aard, ouderdom en 
omvang ervan? 
- Wat zijn de mogelijke bedreigingen voor de wraksite? 
 
 
5. Gebruikte methode 
 
-  Uitzetten van de coördinaten van de geofysische anomalieën m.b.v. Total Station. 
 
- Graven van proefputten/proefsleuven ter hoogte van de geofysische anomalieën. 
Tijdens het voorzichtig schavend aanleggen van de proefputten met de 
graafmachine zal er regelmatig gepeild worden met een guts of peilstok om de 
exacte diepteligging van de anomalieën te bepalen om vervolgens de laatste 
centimeters grond te verwijderen met handgereedschap.  
 
- Opmeten van de proefputten (breedte, lengte, diepte en juiste ligging en 
oriëntatie…)  m.b.v. Total Station. 
 
- Aangezien er gegraven wordt in het intertidaal gebied wordt er rekening gehouden 
met de mogelijkheid van insijpelend zeewater. Een zware pomp zal ter plaatse zijn 
om dit probleem zo goed mogelijk op te vangen zodat de nodige waarnemingen 
mogelijk zijn. 
 
- Handmatig opschonen van de aangetroffen anomalieën, nagaan wat de aard en de 
omvang ervan is en documenteren a.d.h.v. foto’s en videobeelden + het opmeten en 
tekenen van plannen. 
 
- Bij het aantreffen van wrakhout en/of scheepsromp/scheepsconstructie zal dit 
beschreven en gedocumenteerd worden a.d.h.v. foto’s en videobeelden, het 
opmeten en tekenen van plannen (inclusief bewerkingssporen, pengaten, nagels…) 
en indien mogelijk worden er dendromonsters genomen t.b.v. datering, identificatie 
soort hout, herkomst en bewaringstoestand van het hout. 
 
- Eventueel aangetroffen vondsten worden met de hand geborgen  waarbij 
compleetheid nagestreefd wordt. 
 
 
6. Resultaten van de ground-truth prospectie  
 
Volgens de bovenstaande methode werden proefputten aangelegd boven de 
volgende anomalieën: 
 
A1 start: N494926.12 – E5676442.23 (51o14.35974 – 02o55.63900) 
A1 end: N494929.91 – E5676443.23 (51o14.36028 – 02o55.64226) 
A2: N494935.9 – E5676444.9 (51o14.36120 – 02o55.64743) 
C2 start: N494935.54 – E5676446.34 (51o14.36196 – 02o55.64709) 
C2 end: N494936.60 – E5676441.90 (51o14.35957 – 02o55.64801) 
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A3 start: N494943.05 – E5676447.54 (51o14.36262 – 02o55.65354) 
A3 end: N494947.68 – E5676449.35 (51o14.36359 – 02o55.65752) 
 

  
Overzichtsplan van de strandprospecties bij Oostende oosteroever 

 
 
Zone A1 
 
Binnen de zone van anomalie A1 werden geen noemenswaardige zaken 
aangetroffen die eventueel aanleiding konden geven voor de sterke reflecties op de 
geofysische beelden. Slechts enkele kleine baksteenfragmenten, een recent stuk 
staalkabel en hier en daar een dun (2 à 3cm dik) donker gekleurd laagje 
schelpengruis (dat volgens de werknemers van de firma Braet/Bactec overal 
voorkomt) werden aangetroffen. 
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Ingemeten spoor in zone A1 

 

 
Baksteenfragmenten uit zone A1 

 
 

 
Baksteenfragmenten en stuk moderne kabel uit zone A1 

Zone A2-C2 
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Binnen de zone van anomalieën A2-C2 werden de volgende zaken aangetroffen, 
ingemeten en op plan gezet: 
II waterverzadigde plek 
III Donker gekleurde grond met baksteenfragmenten 
IV Donker gekleurde grond met baksteenfragmenten 
V Donker gekleurde grond met baksteenfragmenten 
VI Donker gekleurde grond met baksteenfragmenten 
 

 
 
Overzichtsplan van de strandprospectie in zone A2/C2 bij Oostende oosteroever 

 
 
Op het plan is duidelijk te zien dat geen enkel van deze waargenomen “sporen” qua 
x,y ligging en/of diepteligging (z) exact overeenkomt met de gemeten geofysische 
anomalieën A2 of C2. 
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Tijdens het graven van deze proefput werden tevens dunne (2 à 3cm dikke) donker 
gekleurde laagjes schelpengruis (die volgens de werknemers van de firma 
Braet/Bactec overal voorkomen) aangetroffen. 
 
Verder werden er geen noemenswaardige zaken aangetroffen die eventueel 
aanleiding konden geven voor de sterke reflecties op de geofysische beelden. 
 

 
Ingemeten sporen van zone A2 & C2 

 

 
Werkput 2 ter hoogte van anomalie A2 & C2 
 

 

W 
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Werkput 2 ter hoogte van anomalie A2 & C2 

 

 
Werkput 2 ter hoogte van anomalie A2 & C2 (spoor 1) 

Baksteenfragmenten 
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Zone A3 
 
Binnen de zone van anomalie A3 werden geen noemenswaardige zaken 
aangetroffen die eventueel aanleiding konden geven voor de sterke reflecties op de 
geofysische beelden. Slechts enkele kleine baksteenfragmenten en een gietijzeren 
kanonskogel met daarrond zwarte concretie, werden aangetroffen. 
 
Geen enkel van de aangetroffen “sporen” (bakstenen + kanonskogel) kwam qua x,y 
ligging en/of diepteligging (z) exact overeen met de gemeten geofysische 
anomalieën.  
 
Tijdens het graven van deze proefput werden opnieuw dunne (2 à 3cm dik) donker 
gekleurde laagjes schelpengruis (die volgens de werknemers van de firma 
Braet/Bactec overal voorkomen) aangetroffen. Verder werden er geen 
noemenswaardige zaken aangetroffen die eventueel aanleiding konden geven voor 
de sterke reflecties op de geofysische beelden. 
 

 
 
Overzichtsplan van de strandprospectie in zone A3 bij Oostende oosteroever 
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Ingemeten sporen van zone A3 
 

 

 
Werkput 3 ter hoogte van anomalie A3 

 

 
Werkput 3 ter hoogte van anomalie A3 
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Baksteenfragment
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Gietijzeren kanonbal in werkput 3 ter hoogte van anomalie A3 
 
 

 
Gietijzeren kanonbal in werkput 3 ter hoogte van anomalie A3 
 
 

 
 
 
Wrakpositie uit 2007 
 
Op 19 maart 2014 werd er volgens de bovenstaande methode tevens een proefput 
aangelegd boven de GPS positie van het in 2007 aangetroffen wrak. 
 
Op deze, in 2007 met de hand GPS ingemeten coördinaat, werd helaas ook niets 
aangetroffen.  
 
 
 
 
 

W 

O 

Gietijzeren kanonbal met zwarte concreties 

concretie 
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Ingemeten sporen van zone ‘wraksite 2007’ 
 
 

 
Werkput 4 ter hoogte van ‘wraksite 2007’ 
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Zone ten noorden van anomalie C1 
 
Op 19 maart 2014 werd er volgens de bovenstaande methode ook een proefput 
aangelegd boven de zone ten noorden van anomalie C1. Deze proefput werd 
aangelegd om te controleren of er dunne (2-3 cm) donker gekleurde laagjes 
schelpengruis, die volgens werknemers van de firma Braet/Bactec overal voorkomen 
in de strandbodem, hier ook daadwerkelijk voorkomen. Dit had vnl. tot doel om de 
kunnen uitsluiten dat de geofysische anomalieën eventueel toch door deze dunne 
laagjes zouden veroorzaakt kunnen zijn. 
 
In deze werkput (nr5) werden opnieuw dunne donker gekleurde laagjes 
schelpengruis en enkele baksteenfragmeneten aangetroffen. 
 

 
Werkput 5, ten noorden van anomalie C1. 
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Voorlopig besluit van de strandprospectie 
 
Geen enkel van de tijdens de graafwerkzaamheden aangetroffen “sporen” komt qua 
x,y ligging en/of diepteligging (z) exact overeen met de gemeten geofysische 
anomalieën. Er werden geen noemenswaardige zaken aangetroffen die eventueel 
aanleiding konden geven voor de sterke reflecties op de geofysische beelden. 
 
Bij de aangetroffen sporen handelde het meestal om zeer dunne (1-3cm) donker 
gekleurde laagjes schelpen die eigenlijk overal voorkwamen/voorkomen, ook in de 
zones waar er geen geofysische anomalieën waren. De kleinere “sporen” bestonden 
meestal uit één of meerdere bakstenen, een stuk kalksteen, een kanonskogel… 
 
Ook op de plaats waar volgens de in 2007 met de hand GPS ingemeten coördinaat 
het scheepswrak moest liggen, werd helaas niets aangetroffen.  
 
Na een overleg tussen RCMG en AOE en het samen overlopen van de 
onderzoeksresultaten, is er een sterk vermoeden dat er iets is misgelopen met het 
opmeten van de GPS coördinaten tijdens de geofysische survey. Het lijkt er op alsof 
de coördinaten mogelijk ‘verschoven’ zijn met een 20 a 30-tal meter.  
 
Daarnaast lijkt het er op dat de in 2007 met de hand GPS ingemeten coördinaat van 
het scheepswrak te onnauwkeurig was/is. 
 
Aan de hand van deze voorlopige (onzekere) onderzoeksresultaten is het op dit 
moment moeilijk om een antwoord te geven op de vooropgestelde 
onderzoeksvragen. 
 
In 2015 wordt een bijkomend onderzoek gepland in de desbetreffende zone.  


