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BESCHRIJVEND GEDEELTE

2.1 Wettelijk kader
De archeologienota kadert in het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013. Naar aanleiding
van een geplande omgevingsvergunningaanvraag voor stedenbouwkundige handelingen te
Ingelmunster, Meulebekestraat zn, waarbij de totale oppervlakte van de ingreep in de bodem
1000m² of meer beslaat en de totale oppervlakte van de kadastrale percelen waarop de
aanvraag betrekking heeft 3000m² of meer bedraagt, dient de initiatiefnemer een
archeologienota toe te voegen aan de vergunningsaanvraag. De archeologienota dient
opgemaakt te worden onder supervisie van een erkend archeoloog.

2.2 Onderzoeksopdracht
2.2.1 Vraagstelling
•

Zijn er archeologische of historische gegevens gekend over de site?

•
•

Zijn er indicaties dat de bodem (deels) verstoord is?
Zijn er landschappelijke factoren die invloed kunnen hebben op de gaafheid van
eventuele archeologische sporen?
Wat is de impact van de geplande werken op het bodemarchief?
Is er een archeologische site aanwezig? Zo ja, wat zijn de karakteristieken en de
bewaringstoestand ervan? Wat is de relatie met het landschap? Welke waarde heeft
de site?
Wat is de te volgen strategie tijdens een eventueel verder onderzoek en welke
bijkomende onderzoeksvragen moeten daarbij beantwoord worden?

•
•

•

2.2.2 Randvoorwaarden
Niet van toepassing.

2.2.3 Huidige toestand
Het onderzoeksgebied is gelegen aan de Meulebekestraat zn (perceel 1143C) te
Ingelmunster. Het gebied heeft een oppervlakte van ongeveer 28.381m². Het terrein is thans
volledig in gebruik als akker. Aan de noordzijde grenst de Meulebekestraat terwijl de
Kerkwegel de oostelijke grens uitmaakt.
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Figuur 1: GRB met aanduiding van het plangebied (zie bijlage 1).

2.2.4 Geplande werken
Binnen de geplande werken zal er een champignonloods van 2119,35 m² aangelegd worden.
Ten zuiden daarvan sluit een sorteerloods aan met een oppervlakte van 511,50m². Er loopt
nog een onderzoek om de diepte voor de funderingen vast te stellen, maar vermoedelijk zal
het gaan om een zoolfundering op een diepte van 1m.
Verspreid in het plangebied zal verharding in steenslag worden aangelegd op een oppervlakte
van 1583,50 m². De betonverharding zal 40 cm diep zijn. Die bestaat uit 25cm steenpuin en
15cm betonverharding.
In het zuiden wordt op een diepte van 45 cm -mv nog een infiltratiebekken aangelegd met een
oppervlakte van 633 m².
Aan de zuidelijke kant van de champignonloods wordt ook een afvoerkanaal met een
oppervlakte van 87m² aangelegd. De diepte van het afvoerkanaal bedraagt 2,1m.
In totaal hebben deze ingrepen een oppervlakte van ca. 4934,35 m².
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Figuur 2: Plan met aanduiding van de toekomstige werken (zie bijlage 2).
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Figuur 3: Luchtfoto uit 2018 met aanduiding van de toekomstige werken (zie bijlage 3).

2.3 Werkwijze en strategie
2.3.1 Motivering onderzoeksstrategie
In dit bureauonderzoek wordt getracht een zo duidelijk mogelijk beeld te vormen van de huidige
archeologische, historische en landschappelijke kennis van het projectgebied en de omgeving.
Dit wordt vervolgens getoetst aan de geplande verstoring van de bodem. Het doel hiervan is
te kunnen bepalen of verder archeologisch onderzoek aangewezen is. Om een antwoord te
kunnen formuleren op de onderzoeksvragen werden verschillende bronnen geraadpleegd.
Informatie over de afbakening van het plangebied en de geplande werkzaamheden werd
aangeleverd via de initiatiefnemer. Om een zicht te krijgen op de huidige archeologische
kennis van het plangebied en de gemeente Ingelmunster in het algemeen werd de online
databank van de CAI (Centraal Archeologische Inventaris) geraadpleegd.1 Ook werd
bijkomende informatie ingewonnen bij Erfgoed RADAR (de intergemeentelijke onroerend
erfgoeddienst waarbij Ingelmunster aangesloten is). Als aanvulling hierop werden

1

https://cai.onroerenderfgoed.be/
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verschillende historische kaarten geraadpleegd via Geopunt2, de centrale toegangspoort tot
geografische overheidsinformatie, en via Cartesius3, een databank die kaarten bundelt van
het NGI (Nationaal Geografisch Instituut), de Koninklijke Bibliotheek, het Rijksarchief en het
Koninklijk Museum voor Midden-Afrika. Langs deze weg werden ook verschillende luchtfoto’s
bekeken die genomen zijn sinds de jaren ’70 van de 20ste eeuw. Op alle kaarten en luchtfoto’s
werd het plangebied geprojecteerd, om zo tot een duidelijk beeld te komen van het landgebruik
gedurende de laatste eeuwen. Geopunt leverde ook verschillende kaarten op die betrekking
hebben tot de landschappelijke en bodemkundige ligging van het gebied. Een kadasterplan
dat beschikbaar is via de GRB-kaart op Geopunt werd vergeleken met hetgeen beschikbaar
is via de CadGIS Viewer van de Federale Overheid.4 Een topografische kaart werd verkregen
via het NGI.5

2.3.2 Gebruikt materiaal
Alle nodige informatie werd geraadpleegd via het internet of werd digitaal aangeleverd door
de initiatiefnemer. De kaarten die toegevoegd zijn als bijlage werden vervaardigd met behulp
van QGIS, een geografisch informatiesysteem.

2.3.3 Motivering eventueel afwijkende methodiek
Niet van toepassing.

2.3.4 Inbreng specialisten
Niet van toepassing.

2.3.5 Algemene wetenschappelijke advisering
Aangezien informatie over recent archeologisch onderzoek nog niet terug te vinden is op de
Centraal Archeologische Inventaris werd hiervoor beroep gedaan op de regiokennis van
Erfgoed RADAR.

2

http://www.geopunt.be/kaart
http://www.cartesius.be/CartesiusPortal/
4 http://ccff02.minfin.fgov.be/cadgisweb/
5 http://www.ngi.be/topomapviewer/
3
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3 ASSESSMENTRAPPORT
3.1 Landschappelijke ligging
3.1.1 Topografische situering
Ingelmunster is centraal gelegen in de provincie West-Vlaanderen en is nooit gefuseerd met
een andere gemeente. De gemeente situeert zich tussen de steden Roeselare (in het westen),
Tielt (in het noordoosten) en Kortrijk (in het zuiden). In het noordoosten grenst Ingelmunster
aan de gemeente Meulebeke, in het zuidoosten aan de stad Harelbeke en de gemeente
Oostrozebeke, in het zuiden aan de gemeente Lendelede en in het westen aan de stad
Izegem.
Het plangebied bevindt zich op ca. 1,6km ten noordoosten van het centrum van Ingelmunster
en 2,4km ten zuidwesten van het centrum van Meulebeke. Het terrein is gelegen aan de
oostelijke zijde van de Meulebekestraat en is omgeven door akkers. Aan de overzijde van de
weg is een industriegebied gelegen. Het plangebied bestaat uit perceel 1143C. Het gebied
heeft een oppervlakte van 28.381 m² en is volledig in gebruik als akker.

Figuur 4: Projectgebied aangeduid op topografische kaart (zie bijlage 4) (bron: www.geopunt.be)..
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Figuur 5: Projectgebied aangeduid op de luchtfoto uit 2018 (zie bijlage 5) (bron: www.geopunt.be)..

3.1.2 Landschappelijke situering
Ingelmunster behoort tot zandlemig Vlaanderen. De gemeente heeft een vlak reliëf, dat in
oostwestelijke richting gesneden wordt door het kanaal Roeselare-Leie. Deze werd
uitgegraven in de Mandelvallei. De hoogste punten situeren zich rond de Hoge Doorn in
het zuiden van de gemeente (+38m TAW) en Leestje (+30m) in het noorden. De dorpel
van de kerk, die zich centraal in de gemeente en ten noorden van de Mandel bevindt, is
gelegen op een hoogte van +17,64m TAW.
Het projectgebied behoort, in tegenstelling tot het grootste gedeelte van de gemeente,
tot zandig vlaanderen, en bevindt zich op de overgang tussen een lichte verhevenheid in
het landschap ten westen (toponiem De Hoogte, 23 m +TAW) en de Devebeek in het
noorden en oosten (15 m +TAW). De afstand tot deze waterloop bedraagt respectievelijk
750 en 900 (ten noorden en ten oosten). Het plangebied helt licht af in zuidoostelijke
richting van 21 m tot 17,5 m +TAW. De bodemerosiekaart uit 2019 geeft aan dat de
potentiële bodemerosie op de site zeer laag is (niet afgebeeld). Deze kaart houdt onder
meer rekening met het bodemtype, de hellingslengte en de hellingsgraad.

Archeologienota Ingelmunster Meulebekestraat zn
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Figuur 6: Projectgebied aangeduid op het Digitale Terreinmodel van Vlaanderen (zie bijlage 6).
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Figuur 7: Projectgebied op het Digitale Terreinmodel van Vlaanderen met hoogteverloop (zie bijlage 7).

3.1.3 Geologische situering
De tertiaire ondergrond ter hoogte van het plangebied bestaat uit afzettingen van het Lid van
Aalbeke.6 Deze eenheid bestaat uit donkergrijze tot blauwe klei en bevat glimmers. Het Lid
van Aalbeke is een onderdeel van de Formatie van Kortrijk en bevindt zich op ca. 3 tot 5 m
onder het maaiveld.
De Quartair geologische kaart geeft aan dat de ondergrond ter hoogte van het plangebied
bestaat uit eolische afzettingen van het Weichseliaan (laat-Pleistoceen) (code ELPw) en/of
hellingsafzettingen van het Quartair (code HQ) (Figuur 9).7 De dikte van het quartair pakket
bedraagt op deze plaats 3 tot 5m. Op basis van de landschappelijke ligging en de bodemkaart
kan colluvium voorkomen in het plangebied.
De geomorfologische kaart voor deze streek is niet voorhanden maar er kan wel gesteld
worden dat het plangebied gelegen is aan de oostelijke zijde van een cuestalandschap en ten
westen van het Leidedal. Het interfluviale heuvelland ten westen van het Leiedal (ook

6
7

http://www.geopunt.be/
http://www.geopunt.be/
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cuestalandschap van Centraal West-Vlaanderen genoemd), waar de hoogte tot boven de +50
m kan rijzen bestaat uit brede WNW-OZO georiënteerde cuestaruggen. Op de oostkant van
dit interfluvium kan men vanaf Meulebeke tot Lotenhulle de geïnverseerde en versneden
resten van het oorspronkelijke dalwandterras van het midden-pleistocene Leiedal herkennen
(Terras van Meulebeke). Dit is dan ook de zone waar het plangebied zich bevindt, alwaar de
Devebeek voor de versnijding in het landschap zorgde.

Figuur 8: Projectgebied aangeduid op een Tertiair geologische kaart (zie bijlage 8).
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Figuur 9: Projectgebied aangeduid op een Quartair geologische kaart (zie bijlage 9).

3.1.4 Bodemkundige situering
In de geologische sedimenten uit het quartair zijn verschillende bodemtypes ontwikkeld.
Binnen het plangebied gaat het om volgende types:
Pcc(h): Matig droge licht zandleembodem met sterk gevlekte, verbrokkelde textuur B horizont:
De humeuze bovengrond van deze bodems is 25-30 cm dik en grijsbruin. Bij Pcc is deze sterk
gevlekte textuur B verbrokkeld, discontinu met helbruine vlekken en lichtere kleuren; veelal
komen er ijzerconcreties in voor. De roestverschijnselen beginnen in de textuur B tussen 60
en 90 cm diepte. Deze bodems genieten een gunstige waterhuishouding.
Pep(o): Natte licht zandleembodem zonder profiel:
Deze hydromorfe bodems hebben een reductiehorizont op licht zandleem. De bouwvoor, 20 30 cm dik, vertoont reeds roestvlekken in een donker grijsbruine matrix. Tussen de humeuze
bovengrond en het zand, leem, klei, klei-zand, mergel of veensubstraat komt doorgaans een
niet humeuze zandiger laag voor. De roestverschijnselen beginnen intens onder de bouwvoor
en de reductiehorizont begint tussen 100 en 120 cm.
Pdc: Matig natte licht zandleembodem met sterk gevlekte, verbrokkelde textuur B horizont:

Archeologienota Ingelmunster Meulebekestraat zn
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De bouwlaag van deze gronden is zeer donker grijsbruin en humusrijk. Vanaf 30 cm diepte is
het materiaal bruin tot bleekbruin, meestal komen in deze horizont roestverschijnselen voor
vanaf 40-60 cm. De sterk verbrokkelde en gevlekte textuur B begint tussen 60 en 80 cm. In
vele gevallen is de klei aanrijkingshorizont bijna verdwenen en worden ijzerconcreties
aangetroffen. Soms komt een zand- of leemsubstraat voor, in andere golvende gebieden waar
Tertiair binnen boorbereik voorkomt is het een klei, of klei-zandsubstraat. De bodems lijden
aan waterlast gedurende de natte seizoenen vooral bij leem, klei of klei-zandsubstraat. De
waterhuishouding is gunstig in de zomer.
Sbc: Droge lemig zandbodem met sterk gevlekte, verbrokkelde textuur B horizont:
De drie series Sbb, Sba en Sbc, gekenmerkt door droge lemige zandgronden vormen een
evolutiesequentie van bruine bodem tot bodems met verbrokkeld textuur B horizont welke
domineren in het kaartpatroon. De bouwvoor is uniform ongeveer 25 cm dik en donker
grijsbruin. Bij Sbc is deze textuur B gedeeltelijk opgelost en komen veelal ijzerconcreties voor
(Prepodzol). De roestverschijnselen beginnen tussen 90 en 120 cm. De bodems zijn te droog
in de zomer en gevoelig voor verstuiving.

Figuur 10: Projectgebied aangeduid op de bodemkaart (zie bijlage 10).
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3.2 Historische beschrijving8
3.2.1 Algemene historische beschrijving
Ingelmunster zou ontstaan zijn uit de vestiging van een klooster in de 7de eeuw. De eerste
vermelding gebeurt in 1099 als “Ingelmoenstre”, wat etymologische verklaarbaar is als Engels
Klooster of klooster op de hoek van de heerlijkheid. In 822 wordt dit klooster geplunderd en in
brand gestoken. Tussen 1071 en 1093 bouwt Robrecht de Fries, Graaf van Vlaanderen, op de
ruïnes een kasteel. Vanwege de strategische ligging op de kruising van de Mandel en de weg
Kortrijk-Brugge wordt deze ook wel de “Sleutel van Vlaanderen” genoemd.
Het kasteel speelt een belangrijke rol in de geschiedenis van het dorp, daar de meeste grond
eigendom van de kasteelheren was. Het kasteel en de omringende heerlijkheden zijn
achtereenvolgens eigendom van de familie van Rodhes (13de eeuw); de huizen van Gistel
(14de eeuw) en van Bourgondië (15de eeuw); vanaf 1583 is de Saksische familie de Plotho
eigenaar, die in 1643 de baronstitel verwerft. In 1825 erft de Franse graaf de Montblanc het
kasteel en de gronden. Het wapenschild van de familie de Plotho werd later overgenomen
door de familie de Montblanc. Dit wapenschild, met centraal een hertenkop, lelies en
moriaantjes, soms gehouden door twee leeuwen is onder meer terug te vinden op het kasteel,
in de kerk en de grafkapel. In 1986 gaat het kasteel over in handen van de plaatselijke
brouwerij Van Honsebrouck.
Op religieus vlak behoort Ingelmunster achtereenvolgens tot het bisdom Doornik (tot 1801),
Gent (tot 1834) en Brugge. In 1165 wordt het patronaatsrecht van de kerk door de bisschop
van Doornik aan het kapittel van Harelbeke geschonken.
In 1452 wordt het dorp platgebrand als opstandige Gentenaren het kasteel tevergeefs
aanvallen. In 16de en de 17de eeuw heeft Ingelmunster sterk te lijden onder de politieke en
religieus-politieke conflicten, die noch het dorp, noch het kasteel sparen. Zo staan in 1580, bij
de "Slag van Ingelmunster”, de Spaanse troepen en die van Willem van Oranje tegenover
elkaar.
In de 18de eeuw bestond er nog steeds een grote verwevenheid tussen het omwald kasteel
en het dorpscentrum. Ten oosten van kerk en kasteel bevond zich tot 1980 de kasteelhoeve,
met een schuur uit 1755 en een duiventoren uit 1634. Deze zijn allen zichtbaar op de kaart
van het Landboek “den Heirwegh van Brugghe” (niet afgebeeld). Op deze kaart staat ook een
deel van de huidige Oostrozebekestraat afgebeeld, met een tamelijk geconcentreerde
bebouwing. De Baronie, een aparte kapel van de Sint-Amanduskerk, waar de heren mis
hoorden, wijst op de nauwe band tussen de kerk en de kasteelheren.

8

AGENTSCHAP
ONROEREND
ERFGOED
2019:
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/121356 (geraadpleegd op 2 mei 2019).
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Twee dreven verbonden in L-vorm de belangrijke eigendommen zoals het "Ingelmunsterbos"
in het noorden en de "Ermitage" in het westen van de gemeente met het kasteelpark. Het
Ingelmunsterbos werd volledig gekapt in 19de en 20ste eeuw.
De verdere evolutie van de gemeente werd bepaald door de ontwikkeling van het wegennet.
In 1752 wordt Ingelmunster van zuid naar noord doorsneden door de nieuwe steenweg
Kortrijk-Brugge. Het kanaal Roeselare-Leie, dat Ingelmunster van west naar oost doorsnijdt,
werd tussen 1863 en 1872 met een brede bocht omheen het kasteelpark aangelegd. Deze
werd weggewerkt bij de verbredingen tussen 1956 en 1974, wat wijst op de tanende macht
van de kasteelheren. In de 19de eeuw vestigen een aantal weverijen zich aan de uitvalswegen.
Het restauratiebedrijf Vandekerckhove, nu Monument Vandekerckhove nv aan de
Oostrozebekestraat, werd in 1885 gesticht. De nijverheid in de gemeente blijft voornamelijk
landbouwgebonden. Zo telde Ingelmunster in 1875 een elftal molens.
Tijdens de beide wereldoorlogen fungeert Ingelmunster als een belangrijk spoorwegknooppunt
en lokaal bevoorradingscentrum voor de Duitse bezetter. Tijdens de Eerste Wereldoorlog deed
het dienst als vestiging van het hoofdkwartier van de Noordelijke legers. Deze waren
gekazerneerd in het kasteel. Ook werden er in deze periode twee vliegpleinen aangelegd, één
daarvan was gelegen net ten noorden van het plangebied en werd in juni 1917 aangelegd.
Tegen het einde van de Eerste Wereldoorlog vonden er enkele gevechten plaats. In
tegenstelling tot de Eerste Wereldoorlog kende Ingelmunster tijdens de Tweede Wereldoorlog
grote schade. Dit vooral door het Duitse bombardement in mei 1940.
Over de geschiedenis van het plangebied is weinig geweten. Wel kunnen historische kaarten
meer info aanleveren over het gebruik tijdens de laatste eeuwen.

3.2.2 Cartografische beschrijving projectgebied
Op de Ferrariskaart (1770-1778) is de site aangeduid als akker en onbebouwd. De straat was
op dat moment nog niet doorgetrokken. In de omgeving zijn de gronden met name in gebruik
als akker. Er is verder een verspreide bebouwing te zien. De letters ter hoogte van het
plangebied maken deel uit van de benoeming “châtellenie de Courtrai” of kasselrij van Kortrijk
waartoe ook Ingelmunster behoorde.
Op de Atlas der Buurtwegen is te zien dat het terrein nog steeds onbebouwd is. Vermoedelijk
was het nog steeds in gebruik als akker. In het zuidwesten is een poel aanwezig die er vandaag
nog steeds aanwezig is. De straat is ondertussen reeds doorgetrokken in vergelijking met de
vorige kaart.
Op de kaart van Popp (1842-1879) is te zien dat het terrein onbebouwd is. Vermoedelijk nog
steeds als akker in gebruik is. De Meulebekestraat is aangeduid als de weg tussen Tielt en
Ingelmunster.
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Op de kaart van Vandermaelen (1846-1854) is een algemener beeld te zien. Er kan vanuit
gegaan worden dat het terrein nog steeds onbebouwd was en in gebruik als akker.
Op de site Cartesius.be staan verschillende kaarten die de periode ca. 1850-1980
overbruggen maar deze geven onvoldoende bijkomende informatie over de bebouwing. Wel
staat het toponiem Ezelshoek aangeduid ter hoogte van het plangebied.
Voor een duidelijk beeld dient men de luchtfoto uit 1990 te raadplegen. Hierop is te zien dat
de situatie in vergelijking met de 19de eeuw eigenlijk niet veranderd is. Het terrein is
onbebouwd en als akker in gebruik.
Wat betreft de huidige situatie is te zien dat het plangebied ook sinds 1990 niet veranderd is
(zie bijlage 5).

Figuur 11: Projectgebied aangeduid op de Ferrariskaart (1771-1778) (zie bijlage 11).
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Figuur 12: Projectgebied aangeduid op de Atlas der Buurtwegen (1841) (zie bijlage 12).
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Figuur 13: Projectgebied aangeduid op de Kaart van Popp (1842-1879) (zie bijlage 13).
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Figuur 14: Projectgebied aangeduid op de Kaart van Vandermaelen (1846-1854) (zie bijlage 14).
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Figuur 15: Projectgebied aangeduid op een luchtfoto uit 1990 (zie bijlage 15).

3.3 Archeologisch kader
Op archeologisch vlak is er informatie uit de Centrale Archeologische Inventaris (CAI)
beschikbaar in de omgeving van het onderzoeksgebied. In de omgeving van het
onderzoeksgebied zijn met name laatmiddeleeuwse archeologische sites en sporen bekend
het gaat daarbij steeds om sites met walgracht, waarvan hoeve Deefakker, net ten noorden
van het plangebied als monument beschermd9 is (zie: CAI ID 74760, 74762, 74776, 74777,
74763, 74773, 74770, 74768 en 74764). In de ruimere omgeving zijn ook prehistorische resten
bekend. De grotere variatie en aantal archeologische locaties zijn met name te zien ten zuiden
van het kanaal. Dit heeft te maken met een intensief onderzoek uit de jaren 1980. Het
ontbreken van dit aantal en variatie aan vondsten ten noorden van het kanaal heeft dus met
name te maken met een ontbreken van intensief onderzoek in deze regio. De locaties van de
CAI-sites zijn te zien op Figuur 16/bijlage 16. Deze informatie werd verder aangevuld met
recente en minder bekende onderzoeken door Willem Hantson (RADAR).

9

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/51231
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In 2010 werd een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd onder de naam Ingelmunster
Groenstraat-Voetweg (CAI ID 151566). Ze staat ook onder deze naam gekend in de CAI. In
2012 werd ze echter opgegraven onder de naam Ingelmunster Zandberg. Het
proefsleuvenonderzoek gaf aanleiding tot een opgraving. Die gebeurde door Monument
Vandekerckhove nv. Tijdens deze opgraving werden er sporen van Romeinse aanwezigheid
en middeleeuwse bebouwing aangetroffen. Acht rechthoekige, houtskoolrijke kuilen werden
geïnterpreteerd als Romeinse houtskoolmeilers. De gebouwplattegrond die uit de aanwezige
paalsporen naar voren kwam, was middeleeuws. Gelijkaardige plattegronden zijn gekend in
andere delen van Vlaanderen. In de onmiddellijke omgeving zijn echter geen parallellen
gekend. Dit heeft volgens Eggermont te maken met een gebrek aan onderzoek. Op basis van
de vondsten valt het gebouw te dateren in de 12de eeuw en lijkt het een korte
bewoningsgeschiedenis te hebben gehad. De 14C-analyses plaatsen het echter wat vroeger,
in de 10de tot 11de eeuw. De aangesneden grachten op deze site maken mogelijk deel uit van
de erfafbakening. In de late middeleeuwen lijkt het terrein niet meer bewoond te zijn tot op
heden. Deze site bevind zich op 1400 m ten westen van het projectgebied.
De tweede site staat gekend onder de naam Ingelmunster Korenbloemstraat, is gelegen op
2,4 km ten zuidwesten van het plangebied, en werd aangesneden tijdens een
proefsleuvenonderzoek in 2015. Deze opgraving staat nog niet vermeld op de CAI, maar heeft
plaatsgevonden ter hoogte van de Doelstraat 52, waar volgens de CIA een site met walgracht
bekend is (CAI ID 74765). Hier werden enkele verspreide middeleeuwse en
postmiddeleeuwse sporen aangetroffen, waaronder enkele greppels en kuilen. Ook werden er
mogelijke sporen van de site met walgracht aangetroffen, te dateren in de 13de tot de 16de
eeuw.
Een derde site bevindt zich op 1,7km ten zuiden van het projectgebied, tussen het kanaal
Roeselare-Leie en de Oostrozebekestraat. De site staat bekend als Ingelmunster
Nijverheidstraat (CIA ID 163368). Hier werden in 2012 een aantal booronderzoeken en een
proefputtenonderzoek uitgevoerd door Monument Vandekerckhove nv en Gate bvba. In 2013
werden deze onderzoeken gevolgd door een proefsleuvenonderzoek en opgraving, uitgevoerd
door Monument Vandekerckhove nv onder leiding van Tina Bruyninckx. Er werden zowel
bewoningssporen als de mogelijke resten van een landelijk heiligdom uit de late ijzertijd tot
vroeg-Romeinse periode aangetroffen. Daarnaast werd er ook een laatmiddeleeuwse «
landweer » aangetroffen. Deze verdedigingstructuur uit de 14de tot 15de eeuw was deels
opgebouwd uit een centrale wal, geflankeerd door droge grachten, en deels door een droge
gracht met palissade ervoor. Ten slotte werden een aantal schuttersputten en andere kuilen
uit het begin van de Tweede Wereldoorlog aangetroffen.
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Net ten noordwesten van het plangebied werd een archeologienota (ID976) uitgeschreven. De
nota werd uitgevoerd door Monument Vandekerckhove. De werken betroffen enkel werken
aan de nutsinfrastructuur. Er werd dan ook geen verder onderzoek geadviseerd.10
Aan het kruispunt van de Kruisstraat en de Bruggestraat werd een archeologienota (ID9294)
uitgewerkt. Het terrein was in het verleden in gebruik als dierenpark Aviflora. De toekomstige
werken zouden met name in reeds verstoorde zones plaatsvinden. Er werd daarom geen
verder onderzoek geadviseerd.11
In Meulebeke werd aan de Kapellehoek een archeologienota uitgeschreven (ID3360). Het gaat
daarbij om een verkaveling waar een archeologische potentie geldt vanaf de steentijd. Voor
dit gebied werden dan ook proefsleuven aanbevolen om de aan-of afwezigheid van
archeologische resten vast te stellen.12

Figuur 16: CAI-sites aangeduid op het kadasterplan (zie bijlage 16).

https://loket.onroerenderfgoed.be/archeologie/notas/archeologienotas/976
11 https://loket.onroerenderfgoed.be/archeologie/notas/archeologienotas/9294
12 https://loket.onroerenderfgoed.be/archeologie/notas/archeologienotas/3360
10
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3.4 Synthese
3.4.1 Verwachtingspatroon
Op basis van het voorgaande assessment kan volgend verwachtingspatroon naar voor
geschoven worden:
-

-

-

Het plangebied bestaat uit een onbebouwde akker in ruraal gebied tussen Ingelmunster
en Meulebeke.
Het plangebied is gelegen tussen de hoger gelegen delen in het landschap die boven
de 30 m reiken en de Devebeek (ca. 15 m +TAW). Het plangebied helt licht af in
zuidoostelijke richting van 21 m tot 17,5 m +TAW. De bodem binnen het plangebied is
ontwikkeld in eolische afzettingen van de laatste ijstijd en bestaat uit natte tot droge
zandleembodems. Deze gegevens zijn interessant voor oude bewoningsresten uit het
paleo- en mesolithicum omdat het plangebied op een gradiëntsituatie gelegen is
(tussen hoge/droge en lagere/natte delen in het landschap) al zijn er geen aanwijzingen
van een afgedekte bodem (vb colluvium of podsol) wat dan weer de kans op het
aantreffen van dergelijke resten verkleint. Verder is de bodem ook aantrekkelijk voor
landbouw wat dan weer interessant is voor sporensites vanaf het neolithicum. Sporen
en resten uit de perioden voor de middeleeuwen zijn zelden bekend maar het ontbreekt
ook aan uitgebreid onderzoek in deze regio.
Uit cartografische bronnen blijkt dat het terrein steeds onbebouwd was en als akker in
gebruik was. Voor de nieuwe en moderne tijd worden dan ook geen resten of sporen
verwacht.
Op basis van de geologische, bodemkundige, archeologische, cartografische en
historische gegevens kan er een archeologisch potentieel vooropgesteld worden voor
de perioden vanaf de steentijd (met name het neolithicum) tot en met de middeleeuwen.

3.4.2 Afweging verder vooronderzoek
In eerste instantie wordt nagegaan of een verder vooronderzoek zonder ingreep in de bodem
noodzakelijk is, omdat de opsporing van archeologische sites bij voorkeur gebeurt via een zo
miniem mogelijke verstoring van de bodem. Indien het vooronderzoek zonder ingreep in de
bodem de afwezigheid van een archeologische site niet kan staven, wordt overgegaan naar
een vooronderzoek met ingreep in de bodem. In geval de aanwezigheid van een
archeologische site wordt bevestigd, dient men te proberen die in situ te bewaren. Indien dit
niet mogelijk is, dient men over te gaan tot een opgraving.
Het uitgevoerde bureauonderzoek kan geen uitsluitsel bieden omtrent de eigenlijke
bodemopbouw: de bodem is gekarteerd als een droge tot natte zandleembodem. Op basis
van het bureauonderzoek zijn er geen aanwijzingen dat er een begraven bodem aanwezig is.
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Dit zijn belangrijke factoren om in te schatten of er goede bewaring kan zijn van bvb.
steentijdsites, wat de eventuele graad van verstoring is en of er al dan niet een archeologische
site aanwezig is binnen het projectgebied. Om deze vragen te kunnen beantwoorden, dient in
eerste instantie gebruik gemaakt te worden van bijkomend vooronderzoek zonder ingreep in
de bodem, eventueel gevolgd door vooronderzoek(en) met ingreep in de bodem.
De geplande bebouwing zal voor een bodemverstoring zorgen van nog ongekende diepte. Of
dit een impact heeft op eventueel bewaard archeologisch erfgoed is op basis van het
bureauonderzoek niet uit te maken. Aan de hand van het bureauonderzoek blijkt dat de kans
op de aanwezigheid van een archeologische site reëel is. Hiervoor dient verder vooronderzoek
op het terrein te gebeuren.

3.4.3 Verder vooronderzoek zonder ingreep in de bodem
Onder vooronderzoek zonder ingreep in de bodem wordt verstaan: landschappelijk
bodemonderzoek, geofysisch onderzoek en veldkartering. Hieronder worden deze drie
technieken besproken en geëvalueerd naar hun relevantie in het kader van dit onderzoek.

3.4.3.1 Landschappelijk bodemonderzoek
Dit type onderzoek heeft tot doel de aardkundige opbouw en ontstaansgeschiedenis van de
ondergrond en het landschap te kennen door middel van boringen of profielputten. Met deze
methode kan met een minimale impact in de bodem toch heel wat informatie verkregen
worden. De methode wordt binnen de archeologie vooral aangewend om het bodemkundig
potentieel na te gaan voor de aanwezigheid van goed bewaarde steentijdsites. Op basis van
de bodemkaart zijn er geen indicaties dat er binnen het projectgebied een begraven bodem
(vb. door colluvium) te verwachten zou kunnen zijn waaronder de kans op het aantreffen van
een steentijdsite eerder beperkt is. Vandaar dat dit landschappelijk bodemonderzoek hier niet
wordt geadviseerd. Daarenboven kunnen deze zaken ook door middel van een
proefsleuvenonderzoek onderzocht worden.

3.4.3.2 Geofysisch onderzoek
Geofysisch onderzoek heeft tot doel om antropogene fenomenen te onderscheiden van
natuurlijk sediment of om een morfologische reconstructie van het natuurlijke landschap te
maken, door contrasten in elektrische, elektromagnetische en magnetische kenmerken van de
ondergrond te meten. Ook kent deze methode haar nut bij het opsporen van explosieven.
Onder dit type onderzoek vallen verschillende opsporingstechnieken: magnetometrie,
weerstandsmetingen, grondradar enz.
Dit type onderzoek wordt voor deze site echter niet weerhouden. Hoewel mogelijk en niet
schadelijk, is dit onderzoek niet noodzakelijk en niet optimaal bruikbaar om de huidige
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vraagstellingen te kunnen beantwoorden. Het is bijvoorbeeld met dit onderzoek niet mogelijk
om de eventuele aanwezigheid van colluvium binnen het projectgebied te detecteren.

3.4.3.3 Veldkartering
Veldkartering heeft tot doel om relevante archeologische indicatoren te zoeken door middel
van een visuele inspectie van het terrein. Het terrein is dan wel in gebruik als akker waardoor
deze methode toepasbaar is. Echter kan hierbij geen inzicht verkregen worden in de ruimtelijke
relatie tussen verschillende vondsten en sporen die in de bodem bevinden. Deze methode
wordt daarom niet toegepast.

3.4.4 Verder vooronderzoek met ingreep in de bodem
3.4.4.1 Verkennend en waarderend archeologisch booronderzoek
Dit type onderzoek heeft tot doel archeologische sites op te sporen door middel van boringen.
Op basis van de bodemkaart zijn er geen indicaties dat er binnen het projectgebied een
begraven bodem (vb. colluvium) te verwachten zou zijn waarin een steentijdsite zou kunnen
bewaard zijn. Het potentieel voor deze sites is dan ook klein. Bijgevolg wordt geen
archeologisch booronderzoek geadviseerd. Echter, indien bij het proefsleuvenonderzoek
(wordt wel geadviseerd) toch lokaal enig potentieel aan steentijd naar boven komt, dan dient
dit verder onderzocht en kan men indien nodig lokaal overgaan tot archeologische boringen.
Dergelijk onderzoek dient dan te gebeuren conform de Code van Goede Praktijk.

3.4.4.2 Proefsleuven en proefputten
Het doel van proefsleuven en proefputten is uitspraken te doen over de archeologische waarde
van de totaliteit van een terrein door een beperkt maar statistisch representatief deel van dat
terrein op te graven. Op die manier kan er een optimale inschatting gemaakt worden van het
kennispotentieel aangezien deze methode informatie verschaft omtrent verspreiding,
bewaring, aard en datering van de aangetroffen archeologische sporen.13 Daarnaast is er ook
direct een duidelijk zicht op de bodemopbouw en kan, indien nodig, alsnog bijkomend
steentijdonderzoek uitgevoerd worden.
Er wordt geadviseerd om de zone die bedreigt wordt door de geplande werken verder te
onderzoeken aan de hand van proefsleuven. De periodes vanaf ca. het neolithicum kenmerken
zich namelijk door de aanwezigheid van grondsporen die optimaal worden gedetecteerd met
deze prospectiemethode.

13

HANECA K., DEBRUYNE S., VANHOUTTE S. en ERVYNCK A. juli 2016, p. 55.
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Ook deze fase in het onderzoek kan nog niet worden aangevat en dient meegenomen in het
traject van uitgesteld vooronderzoek met ingreep in de bodem.

3.4.5 Beantwoording van de onderzoeksvragen
Op basis van het bureauonderzoek kunnen de onderzoeksvragen als volgt beantwoord
worden:
•

Zijn er archeologische of historische gegevens gekend over de site?
Neen er zijn geen dergelijke gegevens bekend over het plangebied zelf.

•

Zijn er indicaties dat de bodem (deels) verstoord is?
De enige indicatie dat de bodem mogelijk (deels) verstoord is het gebruik als akker
waardoor de ploeglaag per definitie verstoord is. Al kunnen ook in deze laag vondsten
voorkomen.

•

Zijn er landschappelijke factoren die invloed kunnen hebben op de gaafheid van
eventuele archeologische sporen?
Hiervoor zijn geen duidelijke aanwijzingen. De bewaring van het bodemarchief dient
daarom voorwerp uit te maken van verder onderzoek.

•

Wat is de impact van de geplande werken op het bodemarchief?
Op het terrein worden twee loodsen gebouwd, verder zal er verharding en een
infiltratiegracht aangelegd worden. De diepte van deze werken is op het moment van
schrijven echter nog niet bekend.

•

Is er een archeologische site aanwezig? Zo ja, wat zijn de karakteristieken en de
bewaringstoestand ervan? Wat is de relatie met het landschap? Welke waarde heeft
de site?
Op basis van enkel het bureauonderzoek kunnen deze vragen niet beantwoord
worden.

•

Wat is de te volgen strategie tijdens een eventueel verder onderzoek en welke
bijkomende onderzoeksvragen moeten daarbij beantwoord worden?
Het is duidelijk dat de vooropgestelde onderzoeksvragen enkel en alleen op basis van
het bureauonderzoek niet kunnen worden beantwoord. De hoogstwaarschijnlijke aan-
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of afwezigheid van een archeologische site kan namelijk niet voldoende worden
gestaafd waardoor ook geen gemotiveerde uitspraak mogelijk is omtrent de verder te
nemen maatregelen. Bijgevolg is het noodzakelijk bijkomende onderzoeksfases voor
te stellen. Zoals hierboven geëvalueerd wordt voorgesteld om over te gaan tot een
vooronderzoek aan de hand van proefsleuven.
De modaliteiten van de voorgestelde onderzoeksmethoden worden besproken in het
programma van maatregelen. De vraagstellingen worden eveneens behandeld in het
programma van maatregelen. Het proefsleuvenonderzoek is succesvol beëindigd
wanneer haar vraagstellingen succesvol kunnen worden beantwoord.
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4 Samenvatting
Het plangebied bestaat uit een onbebouwde akker in ruraal gebied tussen Ingelmunster en
Meulebeke. Landschappelijk gezien is het plangebied gelegen tussen de hoger gelegen delen
in het landschap die boven de 30 m reiken en de Devebeek (ca. 15 m +TAW). Het plangebied
helt licht af in zuidoostelijke richting. De bodem binnen het plangebied bestaat uit natte tot
droge zandleembodems. Deze gegevens zijn interessant voor oude bewoningsresten uit het
paleo- en mesolithicum omdat het plangebied op een gradiëntsituatie gelegen is al zijn er geen
aanwijzingen van een afgedekte bodem (vb colluvium of podsol) wat dan weer de kans op het
aantreffen van dergelijke resten verkleint. Verder is de bodem ook aantrekkelijk voor landbouw
wat dan weer interessant is voor sporensites vanaf het neolithicum. Sporen en resten uit de
perioden voor de middeleeuwen zijn zelden bekend maar het ontbreekt ook aan uitgebreid
onderzoek in deze regio. Uit cartografische bronnen blijkt dat het terrein steeds onbebouwd
was en als akker in gebruik was. Voor de nieuwe en moderne tijd worden dan ook geen resten
of sporen verwacht. Op basis van de geologische, bodemkundige, archeologische,
cartografische en historische gegevens kan er een archeologisch potentieel vooropgesteld
worden voor de perioden vanaf de steentijd (met name het neolithicum) tot en met de
middeleeuwen. Gezien de toekomstige werken impact zullen hebben op de bodem bestaat de
kans dat eventueel aanwezige archeologische waarden vernietigd zullen worden. Om deze
redenen wordt er een vervolgonderzoek geadviseerd in de vorm van proefsleuven.
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