Archeologienota
Programma van maatregelen
KORTRIJK Bissegemsestraat 45
(prov. West-Vlaanderen)

Auteur:

Jeroen VERMEERSCH

Projectcode: 2018K244

Archeologienota KORTRIJK BISSEGEMSESTRAAT 45
Projectcode: 2018K244
Programma van maatregelen

•

Administratieve gegevens

➔ Erkende archeoloog rechtspersoon: Monument Vandekerckhove nv, Oostrozebekestraat
54, 8770 Ingelmunster, OE/ERK/Archeoloog/2015/00031
➔ Locatiegegevens: Kortrijk, Bissegemsestraat 45 (zie plan in bijlage 2 en 3 bij het verslag
van resultaten bureauonderzoek)
➔ Kadastergegevens: Kortrijk, afdeling 8, sectie C, percelen: 634e, 5634g5, 632v, 634e5
en 632v (zie plan in bijlage 3 bij het verslag van resultaten bureauonderzoek)

•

Aanleiding vooronderzoek

➔ zie het verslag van resultaten bureauonderzoek

•

Resultaten vooronderzoek zonder ingreep in de bodem

➔ zie het verslag van resultaten bureauonderzoek
•

Gemotiveerd advies

Het projectgebied is gelegen aan de Bissegemsestraat te Kortrijk en heeft een
oppervlakte van ca. 19.100m². Het terrein is momenteel volledig verhard en bebouwd.
De nieuwe gebouwen omvatten funderingen en verharding op een diepte van maximaal
80cm. De riolering en leidingen voor water, gas en elektriciteit worden nieuw aangelegd
waarvan de riolering op een maximale diepte van 300cm ligt en de nutsleidingen op een
maximale diepte van 150cm. De sleuven zullen een breedte hebben van 1,4m en de
putten voor de funderingsvoeten een oppervlakte van ca. 21m².
Het assessment heeft aangetoond dat het plangebied gelegen is op een zandleemrug op
een hoogte van ca. 18,5 en 19m +TAW. De Leie stroomt op een afstand van 450m van het
plangebied en in de omgeving zijn nog verschillende beken aanwezig. Ondanks dat het
terrein momenteel volledig bebouwd is kan men stellen dat de oorspronkelijke bodem
bestond uit een droge zandleembodem. Lokale (amateur)-archeologen gaven aan dat er
bij de bouw voor de magazijnen in de jaren 1960 het terrein minimaal 60 tot 80cm is
afgegraven. Dit werd ook bevestigd door een sonderings-onderzoek dat aangaf dat het
terrein tot een diepte van 1 à 1,5m geroerd (en dus afgegraven) dan wel verstoord is.
De landschappelijke ligging is aantrekkelijk voor de mens sinds de steentijd. Vondsten in
de omgeving die dateren vanaf het neolithicum tonen dit ook aan. Vanaf dan zijn zo goed
als alle perioden in de omgeving vertegenwoordigd. Op een aantal locaties in de
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omgeving werden vondsten tussen de 60 en 80cm -mv aangetroffen. Ook in de
historische perioden was de omgeving een aantrekkelijke locatie. Zowel Kortrijk als
Bissegem komen in de bronnen voor vanaf de vroege middeleeuwen (resp. 9de en 10de
eeuw). Op basis van historische kaarten vanaf de 18de eeuw is bekend dat het plangebied
onbebouwd was en in gebruik was als akker. Pas in de tweede helft van de 20ste eeuw
werd het terrein bebouwd door de huidige gebouwen en vond de verstoring van de
bodem plaats.
Er wordt geadviseerd om, omwille van de verstoring van de bodem, het terrein vrij te
geven. De bodem van het plangebied is namelijk al tot een diepte tussen 100 en 150cm
verstoord. De nieuwbouw blijft met een vertoring tot 0,8m -mv binnen die verstoring.
Enkel de sleuven en de funderingsvoeten zullen dieper dan één meter onder het
maaiveld aangelegd worden. Deze verstoringen zijn zowel in breedte (1,4m) als in
oppervlakte (21m²) erg beperkt waardoor verder vervolgonderzoek niet zou leiden tot
kenniswinst.
Er dient dus geen programma van maatregelen voor verder archeologisch onderzoek
opgesteld te worden. Wel wordt gewezen op de wettelijke verplichting om bij aantreffen
van archeologisch sporen/vondsten tijdens werken, dit te melden aan Onroerend
Erfgoed.1
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Zie artikel 5.1.4. van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en artikel 5.1. van het
Onroerenderfgoedbesluit.
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