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W O O R D V O O R A F . 

Heemkundig gezien moeten wij toegeven dat de 
voorbije winter een" ouderwetse" was, wij 

~open dan ook dat de komende zomer even" ou

derwe ts" zal zijn. Maar goed, genoeg over het 

weer, wij moeten uitkijken naar de volgende 
aktiviteiten van onze Heemkundige Kring. 

Traditiegetrouw vinden onze leden in dit 

nummer een overzicht van de voorbije aktivitei

ten maar vooral van de komende . Wij hopen dan 

ook iets meer te kunnen bieden dan verleden jaar 
en wij vragen dan ook onze leden de berichten 
die verschij nen in het periodiekje of onder 
briefomslag worden toegestuurd aandachtig te 

lezen ! 

Paul Vandewalle 

Voorz itter. 
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AKTIVITEITENVERSLAG __ 1984_-_Heemkring_'t_Schorre. 

7 jan. 

16 mrt. 
Driekonirgenfeest. 
Algemene statutaire vergadering met 
diareeks door W.Duyck. (schorretochten) 

26 mei Bezoek Gistel - Kerk, molen en abdij. 
31 mei Groepstentoonstelling in de molen 
tot 3 juni van de Steense Groep. 
3 juni Rommelmarkt 
23 - 24 juni 

Deelname kunsttentoonstelling in de 
Sint Lodewijksschool. 

juli - aug. 

15 Schorretochten met de huifkar 
8 individuele tentoonstellingen in 
de molen. 

11 aug. Avondmarkt. 
11 - 12 aug. 

Groepstentoonstelling in de molen. 
21 sept. Barbecue voor de leden 
1 - 5 november 

9 nov. 
14- dec. 

Fototentoonstelling "Stene van toen" 
Zieltjesavond 
Voordracht "Het beleg van Oostende" 
door Dr Hist. P. Vandewalle". 



15 mrt 

10 mei 

Algemene statutaire vergadering met film
fragmenten over Stene door Hugo Devos. 
Voordracht "De Romeinen te Steene 11 door 
Mej. Martine Decoster. 

16 - '19 mei 

2 juni 

Groepstentoonstelling in de molen door 
leden van de Steense groep. 
Rommelmarkt, na de paardezegening 

juli - augustus 
Weekendtentoonstellingen in de molen. 
door leden van de Steense Groep. 
Schorretochten met de huifkar. 

10 aug. Avondmarkt+ groepstentoonstelling. 
20 sept. Barbecue voor de leden. 
1 - 3 september 

10 nov. 
6 dec. 

Worden 

Hobbytentoonstelling voor de leden. 
Zieltjesavond. 
Voordracht "oude maten en gewichten" 
door Dr. Hist. P. Vandewalle. 

ook nog gepland: 

Kantkloskursus (september) 
en een 

Studiereis voor de leden (Bokrijk ?) 

- - - - - - - - - -



Heemkring 't Schorre v.z.w. 
Lid van de Kulturele Raad van Oostende en van 
het •.vestvlaams Verbond van Kringen voor Heemkunde. 

In samenwerking met de v.z.w. Stichting Monumenten 
en Landschappen zal de BRT - televisie in 1985 een 

· televisiereeks opzetten met als thema 

MONlf.,IBNTEN, LANDSCHAPPEN : een zorg 

Gezien de interesse voor dit thema, geven we hier
onder de data en onderwe~pen van de uitzendingen: 

',foensdag 17 april: BRT1 om 21u . Restauratie . 
Il 15 mei : Il Il Parken en tuinen. 

" 12 jw1i: Il Il : Kustarchitectuur. 
Il 4- sept.: Il Il Landbouw. 

" 2 okt. : Il " Historisch Landsch. 
Il 30 okt.: lt Il Wind- & watermolens 
I l 27 nov.: Il Il . Ind. Archeologie . 

Wij hopen u hiermee nuttige informatie te hebben 
gegeven. 

M & L 3° jaargang nr 6 . 

---------------------------------------------------
Geen Kultuur zonder een menswaardig leefmilieu. 
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Onderhoud van een stenen molen. 

De stenen windmolen van Poeke werd in 1974 vol
ledig gerestaureerd en maalvaardig gemaakt.Hij is 

sindsdien éénmaal per week in werking.In 1974 werd 
de verweerde stenen kuip aan de buitenzijde enkel 
met een synthetische verf overschilderd. 

De voegen werden niet diep uitgeslepen,noch her

voegd.Dit was een vergissing.Aan de westzijde liet 
de stenen kuip steeds meer vocht door ,tot nadeel 
van een deel van de zoldering.De kop van de nieuwe 
eiken steenbeddebalk was na 10 jaar reeds rot en 
doorgezakt.Hij diende door een eiken sleufstuk onder 

steund te worden. 
In 1984 werd derhalve besloten de kuip eens en 

voorgoed vochtvrij te maken.De buitenvoegen van de 
ganse kuip werden met een slijpzaag diep ingezaagd 
en de voegen diep uitgehaaldoHierbij kwamen diepe 
gaten in de muur aan het lichtoHierin kon regen
water diep doordringen met noodlottig gevolg.De 
stenen van de buitenlaag waren in goede toestand. 
De voegen werden met een mengsel van rijnzand en 
witte cement stevig diep opnieuw opgevoegdoVervolg

ens werd de buitenlaag met een witte cementhoudende 
Thoroseal specie beschilderd. 
De stenen molenkuip staat er aldus weer zeer keur

ig bij.Het resultaat is verbluffend.Op een paar 
weken tijd is de molen ,na voordurende verluchting 
weer behoorlijk droog,zonder enige verdere vocht

infiltratie , 



Sommige stenen vensterbanken werden afhellend naar 
buiten herlegd.Ook net wiekenkruis en alle deuren 

en venscers werden nerscnilderd,evenals het kleine 
molengebouw onder de molen. 

f. 

Boven op de molenberg werd rond de molen een af
waterend ringpad van 1,3 m. breedte in de beton 
aangelegd.Dit houdt de regenslag ver van de molen
kuip verwijderd. 

tlet resultaat is verbluffend.Gans de gelijkvloer
se molenruimte en vergaderzaal is op een paar weken 
volledig drooggelegd. 

In april 1984 gebeurde op deze molen opnieuw een 
kleine ramp.Ondergetekende eil vrijwillige molenaar 
Roger Van Poucke,waren op een namiddag aan het mal
en met sterke wind,toen plots en snel een bui met 
heftige windstoten kwam opzetten.Het wiekenhuis liep 
aan 150 einden per minuut •• ~ ••• Tijdens het voorzicht 
is vangen gebeurde het ••• De ganse molenkap werd met 

een ruk een weinig opgelicht,het wiekenkruis ver
traagde schokkend,een heftig gekraak,enkele houten 
spieën vlogen langs de trappen naar beneden ••• 

Wat is er geschied? 
De ganse molenkap was met zijn flensen(engelse 

kruiring) over de metalen rail heen geschoten.De 

zware koningsspil zat gewrongen tussen een balk van 
de luizolder.De las van de koningsspil aldaar was 
los gekomen.Op deze plaats draaide de koning dus 
excentriscn en bonkte aldus telkens tegen een zolder· 

balk. 
Molenbouwer Peel neeft deze las nu extra goed her

steld en steviger gemaakt.De ganse molenkap werd 



met keldervijzen voorzichtig opnieuw op de ri ngrai1 9· 
gezeto 

Op dit ogenblik is de Hartemeersmolen van Poeke 
alvast een van de best werkende molens in Oost

Vlaanderen. 
• Lange jaren reeds werd de wettelijke bescherming 

aangevraagd .Waarom deze prachtige molen en het on
gerept landschap nog steeds niet als monument er
kend en aanvaard worden ••• blijft voor ons een klein. 
mysterie . Dr.Luc Goeminne. 

Uit Molenecho's 13 Jg. Nr 1/blz 110 



v.z.w . Heemkring 

' t Schorre Steene 

p/a Fockedey Roger 

Helkerijstraat 2 

8400 OOSTENDE 

Mevrouw, 

Mijnheer, 

Oostende , 21 februari 1985 

Aan het College van Burgemeester 

en Schepenen 

Stadhuis 

8400 OOSTENDE 

Hogen wij U attent maken op de erbarmelijke toestand 

van de grachten en bermen in ' t Schorre, op grondgebied Oostende. 

Nij vragen U dan ook dit gebied zo spoedig mogelijk te 

laten opkuisen door uw diensten. 

Milieuvriendelijke borden langs de toegangswegen met een oproep 

aan de bezoekers om dit natuurgebied rein te houden, zouden 

niet zonder nut zijn. 

Een diskreet politietoezicht om sluikstorting te vermijden, ia 

hier ook gewenst. 

Een vo~ledige ontruiming van de recuperatiebedrijven laat ook 

op _zich v.achten. 

Nij zijn zeker d.at onze oproep niet alleen de natuur 

zal te~ goede komen, maar gezien de Schorre tochten per huifkar 

die onze vereniging •s zomers inricht, ook van toeristisch 

belang is voor onze goede stede . 

Met achting, 

(' ( ,· , 

_µ'-'(' ) 
f'ocftedey Roger 

Secretaris 

~ 
Vandewalle Paul 

Voorzitter 
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FORENZEN 

Ze stappen in 
ze stappen uit, 
dag in 
dag uit 
met honderdduizenden; 
hetzelfde uur, dezelfde plaats, 
dezelfde duur, dezelfde maats 
met nog eens honderdduizenden. 
De aktentas, 
de regenjas, 
valiezen die soms hinderen, 
de kinderen; 
de slapers~~ ~e vezelaars, 
de gapers en de roddelaars, 
de breiers en de rokers, 
de vrijers en de ruziestokers, 
de lachende gezichten 

en deze die het lachen zwichten. 
Ze stappen in 

ze stappen uit, 
jaar in, 
jaar uit, 

van in de vroege morgen 
tot heel diep in de nacht. 

R. Fockedey 



.det_hoekje_van_de_archivaris. 

Onze bibliotheek heeft enkele boeken en tijdschrift
en bijgekregen: 
B 306 van Steenes tot Oosthende(Fr.Verkempinck) 
B 307 75 jaar vrije school 1909/1984 . 

Nieuwlandstr./Gerststr. (O.L.Vrouwecollege) 
B 319 Steene en Stene (R.Hupperts) 
B 324 Oude maten,gewichten,muntstelsels in 

Vlaanderen,Brabant en Limburg(Dr.P.Vandewalle) 
B 332 St Pietersabdij te Oudenburg(A.Hoste) 

Tijdschriften: 
- Nolenecho's 
- Monumenten en Landschappen 
- Tijdschrift van het Gemeentekrediet v.Belgi~ 

PaNchieblad: 
- Alle parochiale berichten 1984. 

Deze boeken kunnen de leden ontlenen elke tweede 
zondag van de maand. 

- 14 april . dossier werkgroep "Leefbaarheid Stene • . 
12 mei allerhande krantenknipsels "Stene". 
09 juni . foto's . . 
08 sept. boeken. 
13 okt. dia's "Steene en Stene". 

- 08 dec. . museum • . 
R.Hupperts. 

Il 



Molententoonstellingen 1985. 

Op 29 januari 1.1. werd in het Vossenhol te Ster. 
dorp de tentoonstellingen besproken in aanwezig
heid van vijftien leden van de "Steense Groep" en 
enkele bestuursleden van de Heemkundige Kring. 
Groepstentoonstellingen: 
- 16,17,18 en 19 mei: O.H.Hemelvaart 
- 15,16,17 en 18 oogst: O.L.V. tenhemelopneming 

en avondmarkt (o.voorbehoud) 
Voor deze week-ends nemen volgende kunstenaars deel: 
-Fr.Delancker,A.Dewulf,R.Van Troost,Stefano, 

A.Vereecke,T.Boudry,A.Hagers,N.Deman,J.Felix, 
Y.De Grieck,R.Devriendt,J.Blommaerts,J.Olders, 
J.Muls,G.Marchand,S.Bulcke en Mevr.Vlietynck 
(Mevr.Vlietynck aiet tijdens de avondmarkt) 

Daar er nog geen datum is vastgelegd voor de avond
markt dient men rekening te houden met eventuele 
wijzigingen. 
Week-endtentoonstellingen: 

-25 en 26/05 William Lievens(onder voorbehoud)• 
-29 en 30/06 . René Devriendt• . 
-06 en 07/07 Freddy Delancker 
-13 en 14/07 . No~l Deman . 
-20 en 21/07 Jan Felix (ook op 22/07) 

! -27 en 28to1 Adolf Dewulf 
• -03 en 04/08 . Josien Old.ers . .. 

voorbehoud) -10 en 11 /08 . Trees Boudry (onder . 
-24 en 25/08 John Blommaerts en Stefano 

-31 /08 en 01/09 :Yves De Grieck en Willy Coucke. 

R. Hupperts. 
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MEDEDELINGEN KULTURELE RA.AD. ----------------------------
- Verslag algemene vergadering 24.01.85 -

blz. 7 - paragraaf 2. 

Betreffende dit punt 2: B.P.A. n° 53" sportpark": 
voorzien van een beperkte mogelijkheid van ver
blijfsakkomodatie in zone dagrekreatie (1400 m2 

vloeroppervlakte max.): voorontwerp pla,.~ gunstig. 

R. Decrop (H.K. •t Schorre Steene) heeft bezwaren 
tegen het realiseren van verblijfsakkomodatie in 

het sportpark omdat dit het natuurlijk aspekt al~ 
daar grondig aantast. 

Door de afgevaardigde Antoon Catteeuw (van de K. 
R. in de Gemeentelijke Kommissie van Advies voor 
de Ruimtelijke OrdeninG) wordt erop gewezen dat 
een dergelijke beperkte verblijfsakkomodatie, die 
stedebouwkundig in een sportpark te verantwoorden 
is, de natuur niet méér aantast dan b~ sport
velden. 

--------------------------------------------------~ 
OP 16, 17, 18 en 19 HEI 1985 TE STENr: - DORP: 

GROEPSTENTOONSTELLING VAN DE 

IN DZ RIDDERZAAL VAN GASTHOF VOS.3ENHOL. 

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



to. 
KANTKLOSKURSUS ..,_ 

Indien er voldoende belan3stelling bestaat, dan 
za) de Heemkring een Kantklos kursus inrichten, 
te beginnen in september. 

De lessen zullen plaatshebben op dinsdagavond van 
20 tot 22 uur in Gasthof 't Vossenhol. 

De aankoopprijs van de beginbenodigdheden wordt 
geraamd op 1000 fr. 
Voor de kursus zelf (10 lessen) wordt 1200 fr ge
vraagd. 
Indien U belangstelling hebt voor deze heemkundige 

vrijetijdsbestedibg, dan kunt U kontakt opnemen 
met: 

DECROP ROBERT 
Oud vliegveld 29 
84-00 OOSTENDE 

Tel: 7021 36 

OP ZATERDAG 8 JUNI 1985 VANAF 14- U. 

IN DE SI NT LODE'.vIJKSSCHOOL (WIJK KONTE.ëtDAM): 

MET VELE ATTRA.KTIES EN REUZE - TOJ.1130LA ! 



... 

HEEMKUNDIGE KRING 't SCHORRE STEENE. 

Op 01,02 en 03/11/85 is er terug een tentoonstelling in de 

Ridderzaal van het Gasthof Vossenhol. 

Onderwerp: ~o_b:tJYi 
Welke hobby? met ;t_extiel,hout en,,.metaal. 
Welke titel? dit laten wij aan jullie over.Gelieve hieronder 
uw titel te pschrijven,die je zou geven aan deze tentoonstelling. 

Op de eerstkomende bestuursvergadering wordt er dan een titel 
uitgekozen,welke het best past bij bovenvermeld onderwerp. 

Titel: ......................................................... . 

Met dank, 

Het bestuur. 
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Archeologisch Onderzoek van d e Gemeente Stene. 

Tien oktober 1982 hebben we in het kader van m'n licentiaatsver

handeling aan de Rijksuniversiteit Gent het eerst~ terrein te 

Stene be t reden. Dit was de aanva n g van twee jaar archeologisch 

veldonderzoek met het daarbij horenrle documentatiewerk. Met deze 

onde:nieming hebben veer naar gestreefd een zo volledig mogelijke 

archeologi ~che streekinventaris van de gemeente Stene op te atel

len en dit op een systematische, kritische manier. 

Na het samenbrengen van alle r e sultaten van het archeologisc h on

derzoek in de gemeente Stene, kunnen ve gerust stellen dat een be

langrijke taak verricht VPrd , Het veldonderzoek stelde ons immers 

in de mog elijkheid een groot aantal archeologisc he vind plaatsen 

en ~enomenen te detecteren, te analyseren en te interpretere n. 

Deze arche o logi s che gegevens hebben, in samenhang met enkele gege

vens uit andere bronnen, geleid tot het opbouwen van een belang

rijke bron van archeologische informatie betreffend e onze werk

eenheid, 

De voo:niaamste v e rdienste hierbij is dat het voor het grootste 

deel origineel materiaal betreft, dat voorhee n totaal onbekend 

vas. Ve vonden het dan ook beter deze gegevens, zij het dan in 

een verkorte vorm, aan de ~e~nteresseerde lezer van het heemkundig 

tijdschrift voor te stellen. Zo zal in zes opeenvolgende uitgaven 

telkens één bepaald aspec t van ons archeo logisch onderzoek in uv 

gemeente nader belicht worden, 

In het eerste deel zal aan dacht geschonken worden aan de methode 

volgens dewelke het onderzoek plaatsgreep. Vervolgens zal het~

sisch kader van cte gemeente Sten• behandeld vorden, wat noodzake

lijk is om de rel~tie ~mens - milieu~ beter te kunnen vatten. 

In de laatste vier uitgaven zal het aspect van de menselijke occu

patie te Stene onder de loep genomen vorden. Voor ieder tijdvak 

zal hie r een overzicht gegeven vo rden van de diverse historische 

1:'llti&rtn, die hun sporen in ons onderzoeksgebied hebben nagelaten, 

Het spreekt voor zich dat bij deze korte schets van ons archeolo

gisch onderzoek nog talrijke vragen zullen open blijven. Toch hopen 



Bij een degelijke veldverkenning volstaat het echter niet dat 

men zomaar velden afstapt; men moet tevens kunnen beschikken 

over een goed stel kaarten (topografische-, kadastrale- en bodem

kundige kaarten) om het aanwezige materiaal te kunnen situeren. 

Hot spreekt voor zich dat niet alle terreinen te Stene zich lenen 

voor o ppervlakteprospectie. Het voor onderzoek toegankelijk ter

rein wordt logischerwijze beperkt door de aanwezigheid van moder

ne bewoning en bepaalde types van grondgebruik, zoals terreinen 

die aan de wildgroei zijn overgelaten, permanent grasland en 

tuinbouvzones. Uitsluitend op naakt, omgeploegd akkerland kan de 

prospectie optimaal genoemd worden. 

Hoe essentieel de verkenning op het terrein zelf ook is, een pros

pectie in de vakliteratuur is al even onontbeerlijk. Daarnaast 

staat ook het archiefonderzoek en de prospectie in de bes taande 

archeologische verzamelingen. Een grondige bestudering van alle 

beschikbare kaarten, luchtfoto's en toponiemen kunnen ons even

eens toelaten archeologi.scbe fenomenen en vindplaatsen in ons 

studiegebied op te sporen. Mondelinge informatie verzameld bij de 

locale bevolking kan eveneens een belangrijke bijdrage leveren. 

Het gevonden materiaal dient vervolgens geinventariseerd en geana

lyseerd te worden. Het spreekt voor zich dat een streekinventari

satie moet berusten op een uniforme registratie daar dit de eni

ge manier is, die een onderlinge vergelijking van de vindplaatsen 

mogelijk maakt. De uniformiteit wordt verkregen door per vind

plaats een archeologische steekkaart en dossier op te stellen. 

De gegevens, die op de steekkaart aangeduid zijn, worden dan in 

het overeenkomstig doeaier heel vat uitgebrP.ider behandeld. Het ia 

echter zo dat niet voor iedere steekkaart een dossier opgesteld 

vordt. 

In de archeologische dossiers worden de opgespoorde vondstencon

centratiee (archeologische sites) , monumentale ensmbles (b.v. 

kerk, ~ort, etc,) en particuliere verzamelingen uitvoeriger behan-
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ve dat ve de lezer reeds enkele belangrijke basisgegevens zullen 

bijgebracht hebben en we zijn ook steeds bereid gedetailleerder 

informatie te verstrekken. 

X 

X X 

DEEL 1 METHODE 

In ons onderzoek naar de archeologische sporen te Stene zijn drie 

essentifle stadia te onderscheiden, nl. de prospectie (de opspo

ring van het materiaal), de analyse (de bespreking van het mate

riaal) en de synthese (de samenbrenging van het materiaal). 

In het eerste stadium staat natuurlijk de terreinprospectie cen

traal, daar het onderzoek van het terrein zelt tenslotte de enige 

bron is die directe aanduidingen kan opleveren. 

Het belangrijkste aspect van de veldverkenning is het opsporen 

van archeologisch materiaal. Hiermee bedoelen we alles ,,at op de 

bodem wordt aangetrotten en dat vijst op menselijke aanwezigheid 

in het verleden. Wegens de voortdurende bewerking van de grond, 

vaardoor aanwezig archeologisch materiaal aan het oppervlakte 

komt, zijn vooral de akkergronden uiterst geschikt voor dit on

derzoek. Wanneer bij het atstappen van het terrein, verspreid over 

gans onze gemeente, dezelfde vondsten worden gedaan, zonder dat 

van een concentratie kan gespro~en worden, dan duidt men dit aan 

als los verspreid, intruaiet materiaal (materiaal dat door de 

be■estinc op de akkers ia terecht gekomen). Ia er daarentegen 

sprake van een vondstenooncentratie ot een strooiing rondom een 

bepaald punt dan spreekt men van een archeologische site (vind

plaats die vijst op ■enaelijke aanwezigheid uit het verleden). Het 

gerecupereerde ■ateriaal bestond hoofdzakelijk uit aardeverk, 

pijpetrag■enten en ijzeren voorwerpen ■aar ook baksteen-, dakpan~, . 

puin en houtskoolrestJea werden gerecupereerd. 



deld. Dit is niet het geval voor het los verspreid materiaal, 

dat met de stalmest op de akkers is terecht g~komen, daar we niet 1 

weten van welke plaats dit ma.ter:laal. afkomstig is. Dit materiaal 

wordt echter wel in het "teekkaartensysteem opgenomen. 

Een gedetailleerde beschr~jving van beide registratiemiddelen zou 

al te vaktechni.sch zijn en hi~r te ver leiden. Daarvoor wordt dan 

verw,ezen naar de 1:1.cent:1.aat·sv.-rhandeling (l). Misschien kan een 

korte schets duidel.ijk 1naken vaar in de dossi-,rs aandacht aan be" 

steed wordt. 

Ieder dossier neemt een aanvang met een gedeelte vaar de localisa

tie volledig uitgewerkt wordt. Vervolgens komen de geologische 

gegevens aan bod, daar het verband tussen de bodem en de vondsten 

uiterst belangrijk , ia:· voor de kustvlakte (2). Ook veel belang 

werd gehecht aan de al.gemene context waarin de prospectie pl.aats

greep, zoals b,v. de weersomstandigheden en de ·toes tand van het 

terrein zelf' . Heel wat aandacht werd besteed aan de morf'ologi.11che 

sporen en aan de verspreiding en, dichth.eid van de oppervl.aktevond

sten zelf• Vervolgens worden de vondsten heel gedetailleerd beschre

ven met preciese af'metingen, tekeningen, foto's, etc. Ook infor111a

tie uit andere bronnen. 0111trent het site worden behandeld. Het 

laatste element van elk dossier be:staat uit een interpretatief' ge

deelte. Hierbij is het van belang de aard van het site te achter

ha1en. Betreft het e ,en bewonings- of" begravingsa::i.te, ,een geJ:eo

leerde vonds t of' een relikt van het natuurlijk landschap. 

De laat .ete fase va.n ons onderzo ,ek ie een poging t ot ayn.theee•,. Nadat 

alle archeo logi sche dossiers opgesteld zijn, moeten deze in de to

tale context van het studiegebied geplaats worden 01n mo een over

zichtel.ijk ge-heel. van a .11.e resultaten te bekomen . Hierbij komen 

tvee as pecten sterk ·naar voor. De menselijke sporen worden per 

historisch tij<ivak gerangschikt vaardoor een zekere evolutie in het 

bevoningspatroon te Stene kan waargenomen ·worden. Ook werd er naar 

gestreefd de interactie van me-ns e,n 1andechap Tast te leggen binnen 

ons studiegebied. 

Zie biblio~raf'1e. 
Dit aapedt zal in Deel. 2 FYSISCH KA.DER behandeld vo,rden. 



Na deze meer technische inf'ormatie zullen we in deel 2 overgaan 

tot de resultaten van ons onderzoek, nl. het f'ysisch kader van 

Stene. 

Martine Decoster. 
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