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1.

INLEIDING

De archeologienota werd opgemaakt naar aanleiding van de aanvraag van een omgevingsvergunning
voor stedenbouwkundige handelingen waarbij de voorwaarden voldoen aan art. 5.4.1. van het
Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013.

Figuur 1: Beslissingsboom in functie van huidig project, deel 1. © A. Devroe 2019

Figuur 2: Beslissingsboom in functie van huidig project, deel 2. © A. Devroe 2019
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2.

BUREAUONDERZOEK
2.1. BESCHRIJVEND GEDEELTE
2.1.1. ADMINISTRATIEVE GEGEVENS

Projectcode: 2019D202
Locatie: West-Vlaanderen, Hooglede, Diksmuidesteenweg 17
Bounding box: punt 1 (N) – X 59.367 Y 184.094
Punt 2 (ZO) – X 59.506 Y 183.837
Kadaster: Hooglede, afdeling 1, sectie C, percelen 903d en 898c
Oppervlakte projectgebied: ca. 24.234 m²

Figuur 3: Kadasterkaart met aanduiding projectgebied. © Geopunt Vlaanderen s.d.
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Figuur 4: Topografische kaart met aanduiding projectgebied. © NGI 2018

Naam van alle betrokken actoren: Annika Devroe (erkende archeoloog, veldwerkleider met ervaring in
archeologisch bureauonderzoek) en Jeroen Vermeersch (archeoloog)
Naam van alle personen buiten het project die geraadpleegd werden: Erfgoedcel Radar

2.1.2. ONDERZOEKSOPDRACHT
Het bureauonderzoek heeft tot doel om zonder ingreep in de bodem maar op basis van de bestaande
informatie (landschappelijk, historisch, archeologisch) na te gaan in hoeverre er archeologische resten
aanwezig kunnen zijn binnen de grenzen van het projectgebied. Er wordt een beschrijving gemaakt
van de geplande werken waarvoor een vergunning wordt aangevraagd, van de uitvoeringswijze ervan
en van de impact op het bodemarchief.
Volgende onderzoeksvragen worden in dit bureauonderzoek (Verslag van Resultaten) behandeld:
-

Welke aanwijzingen bevatten de bestaande bronnen (landschappelijk, historisch,
archeologisch) over het archeologische potentieel van het terrein?
In welke zones is verder vervolgonderzoek noodzakelijk indien archeologisch erfgoed
potentieel aanwezig is en bedreigd wordt ten gevolge van de geplande ingrepen?

Op basis van de resultaten wordt een gemotiveerd advies verleend of er al dan niet verder
archeologisch vooronderzoek moet uitgevoerd worden, inclusief de methodiek daarvoor. Deze wordt
beschreven en uitgewerkt in het Programma van Maatregelen.
Er zijn geen randvoorwaarden.
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2.1.3. WERKWIJZE EN STRATEGIE
Voor het landschappelijk, geografisch kader en geologisch kader werden de nodige gegevens
opgezocht via de website van DOV Vlaanderen1 en Geopunt Vlaanderen2. Er werd beroep gedaan op
de topografische kaart, het digitaal hoogtemodel, de tertiair geologische kaart, de quartair geologische
kaart en de bodemkaart van België. Tenslotte werden de bodemerosiekaart en de
bodembedekkingskaart geraadpleegd.
Voor de historische beschrijving zal voornamelijk gebruik gemaakt worden van cartografische bronnen.
Het gaat hierbij om de Ferrariskaart, Atlas der Buurtwegen, Poppkaart en de topografische kaart van
Vandermaelen. Er werd gebruik gemaakt van de gegeorefereerde kaarten van Geopunt Vlaanderen3.
Op de website van Cartesius werden de historische topografische kaarten van de 19de en 20ste eeuw
geraadpleegd en afgebeeld waar relevant4. Het cartografisch materiaal is indien nodig gegeorefereerd.
Op Geopunt Vlaanderen zijn de verschillende beschikbare reeksen luchtfoto’s bekeken en toegevoegd
indien relevant.
Voor het archeologisch kader werd de Centrale Archeologische Inventaris geraadpleegd5. De meest
relevante archeologische vondstlocaties in de nabije omgeving worden besproken. Relevante
literatuur waarnaar verwezen wordt in de CAI werd eveneens geraadpleegd. Er werd ook aanvullende
regionale informatie aangeleverd door Willem Hantson, erfgoedconsulent bij RADAR.
In de synthese zullen de verschillende gegevens uit het onderzoek aan elkaar gelinkt worden om zo de
onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden. Op basis van al deze gegevens zal bepaald worden of
bijkomend onderzoek nodig is of niet.

2.1.4. GEPLANDE WERKEN (ZIE BIJLAGE)
Binnen het plangebied (24.234 m²) zal een deel van de bestaande bebouwing afgebroken worden
waarna een nieuwe loods en parking zullen aangelegd worden. In het oosten van het plangebied zal
een verharding voor een parking aangelegd worden. Ter hoogte van de weg worden twee totems
geplaatst evenals een HS-cabine.
Afbraak gebouwen:
Een deel van de huidige loods zal worden afgebroken. Het gaat daarbij om een oppervlakte van ca.
4107,5 m². De wijze en diepte van de funderingen is niet bekend. Deze zullen wel mee afgebroken
worden.
Nieuwbouw loods oost:
Ter hoogte van de af te breken loods zal een nieuwe loods worden gebouwd. Deze zal een oppervlakte
hebben van ca. 4.527 m². Ter hoogte van de laad- en loszone, in het zuiden van het gebouw, zal het
terrein 60 cm dieper liggen. Het gebouw wordt op funderingspalen aangelegd waarvan de diepte nog
niet bekend is.

1

https://dov.vlaanderen.be/dovweb/html/bodemloketten.html.
http://www.geopunt.be/
3
http://www.geopunt.be/
4
http://cartesius.be/CartesiusPortal/
5
http://cai.onroerenderfgoed.be/
2
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Verharding:
De verharding die in het oosten wordt aangelegd zal een oppervlakte hebben van ca. 4.000m². Deze
wordt in bufferklinkers uitgevoerd die worden aangelegd op waterdoorlatend zandcement op
waterdoorlatend geotextiel. De aanleg zal een diepte hebben van ca. 52 cm-mv.
Nieuwbouw loods west:
In het westen van het plangebied zal ook een nieuwbouw loods worden aangelegd. Deze wordt
aangelegd op een oppervlakte van 418 m². De diepte van de funderingspalen is momenteel nog niet
bekend. Voor de bouw van deze loods werd reeds een archeologienota opgemaakt. Deze nota is reeds
bekrachtigd.
Totem 1 & 2:
Aan de straatzijde worden twee totems aangelegd (percelen 899z en 903D). Deze zullen een
oppervlakte hebben van 58,5 m². De wijze en diepte van fundering is bij het moment van schrijven nog
niet bekend.
HS-cabine:
Aan de straatzijde, op perceel 899b2, wordt ook een HS-cabine aangelegd. Hiervan zijn echter nog
geen plannen beschikbaar.

Figuur 5: Inplantingsplan van de nieuwe toestand op de luchtfoto uit 2018.6
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Gezien de plannen en precieze ligging van de HS-cabine en twee totems nog niet bekend zijn werden die hier
niet weergegeven. Wel is de algemene locatie te zien op onderstaand bouwplan.

5

Figuur 6: Inplantingsplan van de nieuwe bovenop de huidige toestand.

6

Figuur 7: Snedes en grondplan van de nieuwe loods.
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Figuur 8: Snedes en grondplan van een totem.
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2.2. ASSESSMENTRAPPORT
2.2.1. LANDSCHAPPELIJKE LIGGING
Het projectgebied is gelegen in de gemeente Hooglede aan de noordelijke zijde van de
Diksmuidesteenweg. Het ligt op ca. 2 km ten zuiden van het centrum van Hooglede, 3,4 km ten westen
van het centrum van Roeselare en 2,4 km ten noordoosten van het centrum van Oostnieuwkerke
(gemeente Staden).

Figuur 9: Meest recente luchtfoto met aanduiding van het projectgebied. © Geopunt Vlaanderen s.d.

Het projectgebied is gelegen op een hoogte tussen ca. 24 en 25 m +TAW waarbij het terrein afhelt van
het westen tot het oosten. Landschappelijk gezien is het terrein gelegen in een regio met een aantal
plateaus, waaronder De voornaamste plateaus zijn het plateau van Torhout–Wijnendale (51 m +TAW),
het plateau van Lichtervelde–Hooglede (49 m +TAW) en de heuvelrij van Klerken– Staden en Geluveld
(45 m +TAW). Het plangebied ligt daarbij op een kleine 2 km ten zuiden van het plateau LichterveldeHooglede en op ca. 4,6 km ten oosten van de hoogste delen van de heuvelrij van Klerken-Staden en
Geluveld. Het is net deze scheidingskam die de grens vormt tussen het IJzer- en het Leiebekken. Het
plangebied hoort daarbij bij het Leiebekken waarbij de Mandel in deze regio als belangrijkste rivier kan
genoemd worden.7 De Mandel stroomt dan ook oostwaarts en vloeit op ca. 370 m ten zuiden van het
plangebied. De Duivelsbeek stroomt op 150 m ten noorden van het plangebied en gaat op 1500 ten
zuidoosten van het plangebied over in de Mandel, ter hoogte van de kruising van de
Diksmuidesteenweg en de Ovenstraat/R32, de ring rond Roeselare.

7

Bogemans, 2006: 5.
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Figuur 10: Het projectgebied op het DHM raster 1 m © Geopunt Vlaanderen s.d.

Figuur 11: Het projectgebied op het DHM met aanduiding van de hoogteprofielen. © Geopunt Vlaanderen s.d.
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Figuur 12: Hoogteprofiel NW-ZO.

Figuur 13: Hoogteprofiel W-O.

Binnen het plangebied dagzomen verschillende bodemtypes.
In het uiterste noorden van het plangebied dagzoomt er een Sbc-bodem. Dit is een droge lemige
zandbodem met sterk gevlekte, verbrokkelde textuur B horizont die als volgt wordt omschreven:
Deze modale droge lemige zandgronden hebben een bouwvoor van 20-30 cm dik en deze bouwvoor
heeft een grijsbruine kleur. Roestverschijnselen beginnen tussen 90 en 120 cm. De bodems hebben
een gunstige waterhuishouding in de winter, maar zijn zeer droogtegevoelig in de zomer.
Ten zuiden daarvan is een Pbc-bodem aanwezig. Dit is een droge lichte zandleembodem met sterk
gevlekte, verbrokkelde textuur B horizont. Deze wordt als volgt gekenmerkt: Deze gronden hebben
doorgaans een bouwvoor die 20-30 cm dik is, (donker)grijsbruin, matig humeus en die rust op een
bruinachtige zwak humeuze overgangshorizont van 20-30 cm dikte waaronder soms een enigszins
uitgeloogde horizont voorkomt. De gave of verbrokkelde textuur B begint op 70-90 cm.
Roestverschijnselen beginnen tussen 90 en 120 cm. Variërende substraten kunnen op wisselende
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diepte aanwezig zijn. De waterhuishouding is goed in de winter; iets te droog in de zomer. De bodems
kenmerken vooral Tardiglaciaire kouterruggen.
Centraal in het plangebied is een Pcc-bodem aanwezig. Deze wordt als volgt omschreven. Matig droge
lichte zandleembodem met sterk gevlekte, verbrokkelde textuur B horizont: de bouwvoor is grijsbruin,
25-30 cm dik en goed humeus. Bij de gedegradeerde eenheden met verbrokkelde textuur B, werd bij
de in cultuurname een deel van de uitlogingshorizont met de bouwvoor vermengd tot een homogeen
goed humeuze Ap, waaronder een bruingele overgangshorizont, 20-30 cm dik, voorkomt. De
verbrokkelde textuur B situeert zich tussen 50 en 80 cm. Bij het complex PcC vindt men naast profielen
met verbrokkelde textuur B en ijzerconcreties (Prepodzolen . . c(h) ) ook individuele waarnemingen
van gronden met humus en/of ijzer B horizont ( . . f ), soms Postpodzolen ( . . h ). Veel Pcc gronden zijn
beïnvloed door de Tertiaire onderliggende formaties welke op wisselende diepte een gevarieerd
substraat vormen. Zoals alle matig droge lichte zandleemgronden zijn deze bodems gemakkelijk te
bewerken en weinig beperkt. De waterhuishouding is gunstig maar de bodems met klei of klei-zand
substraat kunnen een lichte wateroverlast vertonen in de winter.
In het zuidoosten is een Lep(o)-bodem aanwezig. Deze natte zandleembodem zonder profiel worden
als volgt omschreven: Deze hydromorfe alluviale bodem is veel te nat en soms kortstondig
geïnundeerd in de winter; vochtig in de zomer. De kleur is overwegend grijs met talrijke roestvlekken;
dieper dan 80 cm wordt blauwgrijs reductiemateriaal aangetroffen. De toevoeging (o) wijst op een
sterke antropogene invloed.

Figuur 14: Bodemkaart met het projectgebied in overlay. © DOV s.d.

Volgens de Quartaire geologische kaart bevindt het projectgebied zich op de grens tussen een
ondergrond die omschreven wordt als profieltype 1 (in het zuiden) en 3 (in het noorden).
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Bij profieltype 3 bestaat de quartaire ondergrond onderin uit fluviatiele afzettingen uit het
weichseliaan (laat-pleistoceen) die vervolgens zijn afgedekt door eolische zandlemige afzettingen uit
dezelfde periode, mogelijk aangevuld met hellingsafzettingen uit het quartair, al kunnen deze laatste
afwezig zijn. Profieltype 1 bestaat enkel uit de eolische afzettingen.

Figuur 15: Quartaire geologische kaart met aanduiding projectgebied. © DOV s.d.

Figuur 16: Legende profieltype 1 en 3 van de Quartaire geologische kaart. © DOV s.d.

Volgens de Tertiair geologische kaart ligt het projectgebied in de Formatie van Tielt, Lid van Kortemark.
Deze bestaat uit grijze tot groengrijze klei tot silt, dunne banken zand en silt. De top van de tertiaire
afzettingen bevindt zich op ca. 20 m +TAW.
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Figuur 17: Tertiair geologische kaart met aanduiding projectgebied. © DOV s.d.

De erosie op het projectgebied werd deels gekarteerd. Enkel het oostelijke deel werd gekarteerd als
zeer laag.

2.2.2. HISTORISCHE BESCHRIJVING
De eerste vermelding van Hooglede dateert uit 847 als "Ledda", in 1218 "Holedea" naar de Germaanse
samenstelling "hauha hlipa", hoge helling. Archeologische vondsten duiden ook op oudere bewoning
maar deze wordt verder besproken.
In 899 schenkt Karel de Eenvoudige, koning van Frankrijk, de kerk van Ledda aan de abdij Elnone te St.Amand. Het patronaat van de kerk wordt in 1745 overgedragen aan de proosdij van St.-Amandus in
Kortrijk. In 1863 is er de oprichting van een kapel op de wijk "De Gheete", in 1898 is er de erkenning
van St.-Jozef als parochie. In 1960 wordt het gehucht Sleihage, dat zich uitstrekt over de gemeenten
Hooglede, Staden en Oostnieuwkerke een parochie.
De voornaamste heerlijkheden, gelegen op het grondgebied van Hooglede, zijn o.m. Hilst en
Lavekensacker, Vellenaere, Haghenbrouck, Wynendaele, 't Pausche ende 't Vyversche en Volmerbeke.
Kerndorp waarbij de kern wordt gevormd door het Marktplein met de Sint-Amandskerk als
middelpunt, cf. Ferrariskaart (1770-1778) en Atlas der Buurwegen (1843) (zie verder).
In 1862-1863 aanleg van de steenweg van Kortemark naar Staden en vanaf 1885 had ook de in 1871
aangelegde spoorlijn Torhout-Ieper een stopplaats op De Geite.
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In 1889 wordt de buurtspoorweg Tielt-Hooglede in gebruik genomen, het traject Roeselare-Hooglede
wordt in 1936 afgeschaft; de in 1911 ingestelde lijn Roeselare-Staden via Sleihage, later doorgetrokken
van Langemark tot Diksmuide, wordt afgeschaft in 1951.
Gedurende WO I wordt Hooglede bezet door de Duitsers en vervult het de rol van bevoorradings- en
verzorgingscentrum met materialendepot bij het station van St.-Jozef. De etappendienst in Hooglede
fungeert voor de frontstreek Poelkapelle-Langemark-Houthulstbos. Maakt deel uit van de
Flandernstellung I, cf. bunkers, o.m. aan de Meiboom-, de Bergstraat en de Grote Noordstraat.
Hooglede wordt zwaar verwoest tijdens WOI: m.n. het dorpscentrum en de gehuchten De Geite en
Sleihage, in het bijzonder de industrie in l.g. Duits oorlogskerkhof, m.n. Deutscher Soldatenfriedhof I
en meerdere gedenktekens ter hoogte van de Marktplaats en in de kerk.
Vanaf 1919 geleidelijke terugkeer van de bevolking en oprichting van noodwoningen door het Koning
Albert Fonds en voorlopige woningen. Er volgde een grootste wederopbouwactiviteiten tussen 1921
en 1924.
Op het plangebied zelf is uit historische bronnen met name geweten dat er vanaf de 18de eeuw een
molen en bijhorend bedrijf gelegen was. Hierover is het volgende bekend:
In oktober 1768 vroegen Antoon Ostyn en Jan-Baptiste Clarysse van Hooglede de toestemming om een
graan- en oliewindmolen op te richten , in Hooglede, op een “hemkieden gemeene partie van lande,
op “ettelycke roeden” van de straat van Roeselare naar Staden (de huidige Diksmuidesteenweg), op
de grens van Hooglede en Oostnieuwkerke, op een afstand van 800 roeden van “Hooghelede platse”,
onder de jurisdictie van “Ayshove ofte Schievelde”. Tegen de aanvraag werd echter verzet
aangetekend. Op 8 april 1769 bekwamen ze van de Oostenrijkse keizerin Maria-Theresia het gevraagde
octrooi. Verder is bekend dat er in 1834 reeds stoomaandrijving was. In 1847 werd de houten molen
vervangen door een stenen stellingmolen op het nabijgelegen perceel C909b (het huidige 903D, ter
hoogte van de af te breken loods). Deze werd ingericht om olie te slaan en graan te malen. Het duurde
echter tot 1853 vooraleer de molen afgewerkt was. Een tijd lang zouden beide molens naast elkaar
gestaan hebben. In juni 1857 rukte de wind de wieken van de molen af en vloog op het dak van de
molenaarswoning. In 1899 en 1901 werden nieuwe stoommachines geplaatst. In 1887 was er nog een
melding van een windmolen met stoomtuig waarbij dus zowel wind als stoom werden gebruikt ter
aandrijving. Daarna is er enkel de vermelding ‘stoomoliemolen en stoomkoekbrekerij’. Door de aanleg
van een bijgebouw tegen de romp van de molen tot boven stellinghoogte werd aandrijving door de
wind toch niet meer mogelijk. In 1900 was er discussie of het traject van de tramlijn RoeselareDiksmuide al dan niet over Sleihage zou lopen. Dit zou uiteindelijk wel het geval zijn (1911, zie eerder).
Tijdens WOI verbleven in de grote gebouwen vele Duitse soldaten. Bij de terugtrekking in 1918 werden
deze gebouwen erg beschadigd. In 1928 werd het bedrijf verkocht en omgevormd tot een vlasfabriek.
Een deel van de molenromp bleef bewaard tot 1954. Rond 1950 werd het bedrijf nogmaals
omgevormd tot een vlasvezelplatenonderneming vanwege de crisis in de vlassector. De gebouwen
werden echter gesloopt waarna de huidige gebouwen geplaatst werden. Wanneer dit precies
gebeurde is niet duidelijk.8
Voor een aanvullend inzicht op de ontwikkeling binnen het plangebied moet men zich verder focussen
op de beschikbare historische kaarten.
De oudste historische kaart die informatie geeft over het gebruik van het projectgebied is de kaart van
Ferraris (1771-1778). Daarop is te zien dat het plangebied in gebruik was als akker. De
Diksmuidesteenweg bestond toen nog niet. Ter hoogte van dat tracé was wel reeds een weg aanwezig
8

http://www.molenechos.org/verdwenen/molen.php?nummer=3286
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die hier oost-west doorheen het plangebied liep. Men moet evenwel vaststellen dat de georeferentie
van deze historische kaart niet accuraat is. In de omgeving zijn gebouwen (hoeven) en een molen
aanwezig maar het plangebied lijkt hier onbebouwd. De molen is de oorspronkelijke molen uit 1768
die ca. 360 m ten westen van de latere 19de eeuwse molen stond.

Figuur 18: Ferrariskaart (1771-1878 n.C.) met aanduiding van het projectgebied. © Geopunt Vlaanderen s.d.

De wetgever wilde in 1841 aanduiden welke kleine wegen een openbaar karakter hadden. De Atlas
der Buurtwegen is dus een inventarisatie van alle "openbare" wegen en "private wegen met openbare
erfdienstbaarheid" waarbij dus een onderscheid gemaakt wordt in buurtwegen (chemins) en
voetwegen (sentiers).
Op de Atlas der Buurtwegen is de percelering van vandaag al goed te zien. De georeferentie is ook heel
wat beter dan bij de kaart van Ferraris. De Diksmuidesteenweg is hier reeds te zien. Hier is de
Vergeldermolen uit 1847 duidelijk afgebeeld op de nieuwe locatie (ca. 360 m ten westen van de locatie
die op de kaart van Ferraris te zien is). Dit blad van de Atlas der Buurtwegen zal daarom vermoedelijk
rond dit jaar gemaakt zijn.
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Figuur 19: Atlas der Buurtwegen (1841) met aanduiding projectgebied. © Geopunt Vlaanderen s.d.

De topografische kaart van Vandermaelen (1846-1854 n.C) toont een gelijkaardig beeld. Tussen de
molen en de straatzijde is een L-vormig gebouw te zien. Ook ten noordoosten zijn een aantal
(bij)gebouwen te zien. De regio is hier benoemd als Schythoek, de naam van het gehucht ten oosten
van het plangebied die ook op de Atlas der Buurtwegen te zien is.

Figuur 20: Kaart van Vandermaelen (1846-1854) met aanduiding projectgebied. © Geopunt Vlaanderen s.d.
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Op de kaart van Popp is een goed beeld te zien van het plangebied. De molen is gelegen ten noorden
van een aantal kleinere gebouwen. Ook ten noordoosten zijn nog twee gebouwen te zien. Ten zuiden
en ten oosten van deze gebouwen loopt een pad verder noordwaarts tot aan de ‘Chemin d’
Oostnieuwkerke’, de huidige Meiboomstraat.

Figuur 21: Kaart van Popp (1842-1879) met aanduiding projectgebied. © Geopunt Vlaanderen s.d.

Na de kaarten uit de 19de eeuw toont de stafkaart een beeld van de situatie in het interbellum. Buiten
de molen is te zien dat verschillende gebouwen anders zijn. Dit zal te maken hebben met de
omvorming in 1928 tot vlasfabriek waarbij de molen in onbruik raakte en er een gebouw tegenaan de
romp werd aangebouwd, al is dit hier niet duidelijk te zien. Ondanks het in onbruik raken van de molen
staat deze nog vermeld als “moulin à vapeur”.
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Figuur 22: Stafkaart van Roeselare en Ronse uit 1925-1942 met aanduiding projectgebied. © Cartesius s.d

Op de topografische kaart van Roeselare uit 1966 is reeds te zien dat een deel van de huidige
bebouwing op het plangebied aanwezig was.

Figuur 23: Topografische kaart van Roeselare uit 1966 met aanduiding projectgebied. © Cartesius s.d
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De luchtfoto uit 1971 geeft een erg vaag beeld maar is zo goed als dezelfde layout op de luchtfoto van
1989. Daar zijn de huidige gebouwen te zien, met uitzondering van het westelijke gedeelte dat nog in
gebruik was als akker. De waterpartij in het oostelijke deel, waar de verharding gepland is, is hier nog
niet te zien.

Figuur 24: het projectgebied op de luchtfoto van 1989. © Geopunt Vlaanderen s.d.

Op onderstaande foto is de toestand te zien in 2014 als grootschalige foto hierbij is zo goed als geen
verschil meer met de huidige toestand. De meest recente foto uit 2018 is te zien op Figuur 6.

Figuur 25: het projectgebied op de luchtfoto van 2013-2015. © Geopunt Vlaanderen s.d.
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2.2.3. ARCHEOLOGISCH KADER

Figuur 26: Kadasterplan met vondstlocaties CAI en het projectgebied. © CAI mei 2019

De Centrale Archeologische Inventaris (CAI) is een inventaris van gekende archeologische vindplaatsen
in Vlaanderen.
Binnen een straal van ca. 500 m bevindt er zich geen locatie.
Binnen een straal van 1000 m bevinden er een aantal archeologische waarden:
-

Locatie 76105: site Akkerstraat I te Hooglede: toevalsvondst van een hielbijl uit de middenbronstijd van het Noord-Franse of Engelse type.

-

Locatie 217134: Roeselare Hellestraat: nieuwste tijd: WO-resten, 6 kogelhulzen, fragmenten
schrapnel, Frans naamplaatje WOI, leeuwen cent van Leopold I (19de eeuw), 2 munten
Napoleon III, gevonden door metaaldetectie in 2017.

-

Locatie 70634: Oostenieuwkerke, hoeve Verpoort, laatmiddeleeuws site met walgracht

Op ruimere afstand komen wel nog andere vondsten uit verschillende perioden voor:
Steentijd:
- Locatie 76275: Op 4,9 km ten zuidoosten van het plangebied: site Eksternest, losse vondst van
twee artefacten uit het paleolithicum. Verder ook nog een aantal artefacten uit het
mesolithicum, gelegen op een overgangszone tussen een hoger en lager gelegen deel in het
landschap.
-

Locatie 76111: Op 2,4 km ten oosten van het plangebied, Roeselare Leeuwerikstraat, gepolijste
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bijl uit het midden-neolithicum, toevalsvondst aangetroffen in de jaren 1960.
IJzertijd:
- Locatie 215798: Gelegen op 1,8 km ten noorden van het plangebied. Hooglede, Oude
Rozenbekestraat. Houtskool en kolenbranderij uit de late ijzertijd.

Romeinse periode:
-

Locatie 216990: Op 1500 m ten zuidoosten van het plangebied. Site Roeselare De Zilten. Losse
vondsten uit de midden-Romeinse tijd.

Vroege en volle middeleeuwen
- Locatie 70000: In het centrum van Hooglede, op 2 km ten noorden van het plangebied.
Hooglede, Sint-Amanduskerk, volle middeleeuwen: verscheidenen grondresten van de
Romaanse en Gotische kerk9
Archeologische onderzoeken in de omgeving van het plangebied.
In de omgeving zijn nog verschillende onderzoeken uitgevoerd die niet alle zijn opgenomen in de CAI.
A. Proefsleuvenonderzoek (2012) over 17,5 ha aan de Bietstraat te Roeselare: talloze sporen en
vondsten uit de middeleeuwen en post-middeleeuwen, evenals verschillende silex artefacten
en een 19de eeuwse baksteenoven.
B. Opgraving (2013) over 2,5 ha uitgevoerd: twee Romeinse houtskoolmeilers, driedubbel
perceelsysteem (volle middeleeuwen, late middeleeuwen, nieuwe tijd) met verschillende
poelen uit de laatmiddeleeuwse fase, m.a.w. een reconstructie van het landgebruik
doorheen de eeuwen is hier gerealiseerd. Ook enkele WOI-relicten.
C. Proefsleuvenonderzoek (2013) over 1,5 ha aan de Oostnieuwkerksesteenweg te Roeselare:
laatmiddeleeuwse kuil en greppel met kookpot (12de-14de eeuw), perceelsgrachten zichtbaar
op Popp en de Atlas der Buurtwegen, WOI-restanten (obusinslagen en kogels). Geen
vervolgonderzoek.
D. Proefsleuvenonderzoek (2016) over 2,8 ha aan de Veldbosstraat te Roeselare uitgevoerd
door Monument nv o.l.v. Maarten Bracke in het kader van een archeologienota (ID 2039): er
werd ondermeer een houtskoolmeiler aangetroffen, maar er vond geen vervolgonderzoek
plaats.
E. Proefsleuvenonderzoek (2015) over 3,5 ha aan de Groenestraat en de Veldbosstraat te
Roeselare: een Romeinse houtskoolmeiler, enkele laatmiddeleeuwse greppels en meerdere
sporen uit de 19de-20ste eeuw, waaronder een 19de eeuwse baksteenoven en twee
waterputten. Geen vervolgonderzoek.
F. Archeologienota (ID 4378) over 2 ha aan de Diksmuidsesteenweg 388 te Roeselare
uitgevoerd door Annika Devroe: op een deel van het terrein zal een prospectie met ingreep
in de bodem d.m.v. proefsleuven plaats moeten vinden.
G. Proefsleuvenonderzoek (2017) over 2 ha aan de Veldbosstraat en Groenstraat te Roeselare
uitgevoerd in het kader van een archeologienota (ID 5866) over 30 ha in opdracht van de
West-Vlaamse Intercommunale: er werden sporen van baksteenproductie aangetroffen,
maar er vond geen vervolgonderzoek plaats.

9

Zie ook: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/50955
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H. Archeologienota (ID) over 1,9 ha aan de Schierveldestraat te Oostnieuwkerke-Staden: het
rapport was in maart 2019 nog in opmaak en is nog niet voorhanden.

CAI: een cluster van CAI-vermeldingen (o.a. 70541/ 70889/ 70890/ 70891/ 70893/ 76276/
76425/ 76426/ 76479/ 76480/ 76496/ 76500/ 76708/ 76709/ 157079) situeert zich in het
centrum van Roeselare waar V.O.B.o.W. vzw en de Werkgroep Archeologie Roeselare o.l.v.
Jozef Goderis van eind jaren ’70 tot begin 2000 heel wat bouwprojecten hebben opgevolgd
en er archeologisch onderzoek hebben verricht. Hierbij kwamen meerdere contexten aan het
licht gaande van de volle middeleeuwen tot de eigen tijd, waaronder de opgraving van de
stadshalle en belfort op de Grote Markt in 1979. Eveneens een Romeinse waterput en een
neolithische gepolijste bijl kunnen vermeld worden.
Ten noorden van Roeselare bevinden er zich nog sites met Romeinse en volmiddeleeuwse erven,
rechthoekige Romeinse houtskoolmeilers en de restanten van een militair kampement uit de 18de
eeuw. Maar deze liggen al een eind van het projectgebied vandaan.

Figuur 27: Archeologische onderzoeken in de regio. © Radar 2019
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2.2.4. SYNTHESE: DATERING EN INTERPRETATIE VAN HET ONDERZOCHTE GEBIED
-

Welke aanwijzingen bevatten de bestaande bronnen (landschappelijk, historisch,
archeologisch) over het archeologische potentieel van het terrein?

Het projectgebied is gelegen aan de Diksmuidesteenweg 17, op ca. 2 km ten zuiden van Hooglede.
Landschappelijk gezien is het terrein gelegen op een hoogte tussen ca. 24 en 25 m +TAW waarbij het
terrein afhelt van het westen naar het oosten. Het plangebied is gelegen in een regio met een aantal
plateaus, waaronder het plateau van Lichtervelde–Hooglede (49 m +TAW) en de heuvelrij van Klerken–
Staden en Geluveld (45 m +TAW). Het plangebied ligt daarbij op een kleine 2 km ten zuiden van het
plateau Lichtervelde-Hooglede en op ca. 4,6 km ten oosten van de hoogste delen van de heuvelrij van
Klerken-Staden en Geluveld. Het is net deze scheidingskam die de grens vormt tussen het IJzer- en het
Leiebekken. Het plangebied hoort daarbij bij het Leiebekken waarbij de Mandel op ca. 370 m ten
zuiden van het plangebied loopt. De Duivelsbeek stroomt op 150 m ten noorden van het plangebied.
De bodem van het plangebied bestaat uit lemig zand dat is ontwikkeld in de eolische afzettingen van
het weichseliaan. Enkel langsheen de noordelijke rand van het plangebied komen ook fluviatiele
afzettingen van het weichseliaan onder de eolische afzettingen voor.
Deze landschappelijke kenmerken geven aan dat er een kans bestaat op het aantreffen van resten
vanaf de steentijd tot en met de middeleeuwen. De ligging tussen hogere delen in het landschap en
nabij waterlopen zorgt voor aantrekking van jagers-verzamelaars (paleo- en mesolithicum) terwijl de
vruchtbare gronden een extra facet zijn om een kans te hebben op het aantreffen van sporensites
sinds het neolithicum. Vanaf de volle en late middeleeuwen ontwikkelen de bewoningskernen gestaag
en is het rurale landschap dun bebouwd. Wel weten we dat er vanaf de 19de eeuw een stenen molen
in het plangebied aanwezig was met bijhorende gebouwen. Ondanks de schade die het op bepaalde
momenten leed bleef de molen tot 1954 centraal in het plangebied aanwezig ook al werd het bedrijf
in 1928 en rond 1950 omgevormd. Later werden de huidige gebouwen op het plangebied gebouwd.

Figuur 28: Syntheseplan.
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Afhankelijk van de mate waarin de bebouwing uit de nieuwe tijd impact heeft gehad op de ondergrond
kunnen er nog resten van oudere menselijke bebouwing aanwezig zijn. Men kan echter verwachten
dat de bebouwing uit de 19de en vervolgens uit de 20ste eeuw reeds grote verstoring aan de
ondergrond heeft aangebracht. Echter zekerheid is er hier niet over.
Op basis van de verzamelde gegevens kan men stellen dat er archeologisch potentieel aanwezig is voor
het terrein.

2.2.5. AFWEGING NOODZAAK VERDER ONDERZOEK
-

In welke zones is verder vervolgonderzoek noodzakelijk indien archeologisch erfgoed
potentieel aanwezig is en bedreigd wordt ten gevolge van de geplande ingrepen?

Op basis van het bureauonderzoek kan niet aangetoond worden of een archeologische site aanwezig
is of niet. Gezien de landschappelijke ligging is er een potentie op het aantreffen van archeologische
resten en sporen vanaf de steentijd tot recente tijden. Het is echter niet bekend in welke mate de 19de
en vooral de 20ste eeuwse bebouwing impact heeft gehad op de ondergrond.
Binnen het plangebied (24.234 m²) zal een deel van de bestaande bebouwing afgebroken worden
waarna een nieuwe loods en parking zullen aangelegd worden. Ter hoogte van de weg worden twee
totems geplaatst evenals een HS-cabine.
Een deel van de huidige loods zal worden afgebroken. Het gaat daarbij om een oppervlakte van ca.
4.107,5 m². De wijze en diepte van de funderingen is niet bekend. Deze zullen mee uitgebroken
worden.
Ter hoogte van de afgebroken loods zal een nieuwbouw loods worden aangelegd. Deze zal een
oppervlakte hebben van ca. 4.527 m². Ter hoogte van de laad- en loszone, in het zuiden van het
gebouw, zal het terrein 60 cm dieper liggen. Het gebouw wordt op funderingspalen aangelegd waarvan
de diepte nog niet bekend is.
De verharding die in het oosten wordt aangelegd zal een oppervlakte hebben van ca. 4.000m². Deze
wordt in bufferklinkers uitgevoerd die worden aangelegd op waterdoorlatend zandcement op
waterdoorlatend geotextiel. De aanleg zal een diepte hebben van ca. 52 cm-mv.
In het westen van het plangebied zal ook een nieuwbouw loods worden aangelegd. Deze wordt
aangelegd op een oppervlakte van 418 m². De diepte van de funderingspalen is momenteel nog niet
bekend.
Aan de straatzijde worden twee totems aangelegd. Deze zullen een oppervlakte hebben van 58,5 m².
De wijze en diepte van fundering is bij het moment van schrijven nog niet bekend.
De verstoring zal dus op een grote oppervlakte plaatsvinden met een diepte tot minstens 52 cm-mv.
Hierbij is de kans groot dat er onder de ploeglaag zal gegraven worden en dat er ook sporen en
vondsten in situ kunnen verstoord worden.
Op basis van het assessment blijkt dat er in het plangebied een kans is op het aantreffen van
archeologische resten vanaf het paleolithicum tot recente tijden. Met name vanaf de 19de eeuw was
er met zekerheid bebouwing aanwezig die door de huidige bebouwing is overbouwd. Het is momenteel
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niet duidelijk of, en in welke mate de oudere bebouwing nog bewaard is en in welke mate er nog
sporen en vondsten uit oudere perioden kunnen bewaard zijn.
Om dit na te gaan wordt geadviseerd om een verder onderzoek uit te voeren. Dit zal in het programma
van maatregelen verder besproken worden.
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3.

SAMENVATTING

Het bureauonderzoek heeft tot doel om zonder ingreep in de bodem maar op basis van de bestaande
informatie (landschappelijk, historisch, archeologisch) na te gaan in hoeverre er archeologische resten
aanwezig kunnen zijn binnen de grenzen van het projectgebied. Er wordt een beschrijving gemaakt
van de geplande werken, van de uitvoeringswijze ervan en van de impact op het bodemarchief
waarvoor een vergunning wordt aangevraagd.
Volgende onderzoeksvragen werden in dit bureauonderzoek (Verslag van Resultaten) behandeld:
-

Welke aanwijzingen bevatten de bestaande bronnen (landschappelijke, historisch,
archeologisch) over het archeologische potentieel van het terrein?
In welke zones is verder vervolgonderzoek noodzakelijk indien archeologisch erfgoed
potentieel aanwezig is en bedreigd wordt ten gevolge van de geplande ingrepen?

Het projectgebied is gelegen aan de Diksmuidesteenweg 17, op ca. 2 km ten zuiden van Hooglede.
Landschappelijk gezien is het terrein gelegen op een hoogte tussen ca. 24 en 25 m +TAW waarbij het
terrein afhelt van het westen naar het oosten. Het plangebied is gelegen in een regio met een aantal
plateaus, waaronder het plateau van Lichtervelde–Hooglede (49 m +TAW) en de heuvelrij van Klerken–
Staden en Geluveld (45 m +TAW). Deze kam vormt de grens tussen het IJzer- en het Leiebekken. Het
plangebied hoort daarbij bij het Leiebekken met nabij gelegen de Mandel en de Duivelsbeek. De
bodem van het plangebied bestaat uit lemig zand dat is ontwikkeld in de eolische afzettingen van het
weichseliaan. Enkel langsheen de noordelijke rand van het plangebied komen ook fluviatiele
afzettingen van het weichseliaan onder de eolische afzettingen voor.
Deze landschappelijke kenmerken geven aan dat er een kans bestaat op het aantreffen van resten
vanaf de steentijd tot en met de middeleeuwen. De ligging tussen hogere delen in het landschap en
nabij waterlopen zorgt voor aantrekking van jagers-verzamelaars (paleo- en mesolithicum) terwijl de
vruchtbare gronden een extra facet zijn om kans te hebben op het aantreffen van sporensites sinds
het neolithicum. Vanaf de volle en late middeleeuwen ontwikkelen de bewoningskernen gestaag en is
het rurale landschap dun bebouwd. Wel weten we dat er vanaf de 19de eeuw een stenen molen in het
plangebied aanwezig was met bijhorende gebouwen. Ondanks de schade die het op bepaalde
momenten leed bleef de molen tot 1954 centraal in het plangebied aanwezig ook al werd het bedrijf
in 1928 en rond 1950 omgevormd. Later werden de huidige gebouwen op het plangebied gebouwd.
Afhankelijk van de mate waarin de bebouwing uit de nieuwe tijd impact heeft gehad op de ondergrond
kunnen er nog resten van oudere menselijke bebouwing aanwezig zijn. Men kan echter verwachten
dat de bebouwing uit de 19de en vervolgens uit de 20ste eeuw reeds grote verstoring aan de
ondergrond heeft aangebracht. Echter zekerheid is er hier niet over.
Binnen het plangebied (24.234 m²) zal een deel van de bestaande bebouwing afgebroken worden
waarna een nieuwe loods en parking zullen aangelegd worden. Ter hoogte van de weg worden twee
totems geplaatst evenals een HS-cabine.
De verstoring zal op een grote oppervlakte plaatsvinden met een diepte tot minstens 52 cm-mv. Hierbij
is de kans groot dat er onder de ploeglaag zal gegraven worden en dat er bijgevolg ook sporen en
vondsten in situ kunnen verstoord worden.
Op basis van het assessment blijkt dat er in het plangebied een kans is op het aantreffen van
archeologische resten vanaf het paleolithicum tot recente tijden. Met name vanaf de 19de eeuw was
er met zekerheid bebouwing aanwezig die door de huidige bebouwing is overbouwd. Het is momenteel
niet duidelijk of, en in welke mate de oudere bebouwing nog bewaard is en in welke mate er nog
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sporen en vondsten uit oudere perioden kunnen bewaard zijn. Daarom wordt nog een
vervolgonderzoek aanbevolen.
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INPLANTINGSPLAN 1 / 400
Nieuwe toestand
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: BPA nr 1/6 Steenoven nv dd. 25 maart 2004
: gemeentebaan in asfalt

plandatum 04/04/2019
schaal

1/100

Fundering en constructie te berekenen door bevoegd bouwkundig ingenieur op last en
initiatief van de uitvoerder.
Alle maten worden door de uitvoerder gecontroleerd.
De plannen zijn bedoeld om gebruikt te worden geplot op papier op de bij de planopmaak
voorziene schaal. Ze worden eventueel digitaal doorgegeven om derden de mogelijkheid te
geven om er de door hen uit te voeren werken op in te tekenen, zonder dat er enige garantie
is omtrent de maten. Inzoomen op de tekening kan alleen tot fouten leiden.
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plan 2/2 PLANNEN LOODS

Omgevingsvergunningsaanvraag 01

Fundering en constructie te berekenen door bevoegd bouwkundig ingenieur op last en
initiatief van de uitvoerder.
Alle maten worden door de uitvoerder gecontroleerd.
De plannen zijn bedoeld om gebruikt te worden geplot op papier op de bij de planopmaak
voorziene schaal. Ze worden eventueel digitaal doorgegeven om derden de mogelijkheid te
geven om er de door hen uit te voeren werken op in te tekenen, zonder dat er enige garantie
is omtrent de maten. Inzoomen op de tekening kan alleen tot fouten leiden.
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