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1. BESCHRIJVEND GEDEELTE
1.1. Wettelijk kader

De archeologienota kadert in het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013. Naar aanleiding
van een geplande aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het verkavelen van
gronden te Kortrijk Kleine Leiestraat, gelegen in een vastgestelde archeologische zone
waarbij de totale oppervlakte van de kadastrale percelen waarop de aanvraag betrekking
heeft 300m² 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.
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1.2. Onderzoeksopdracht
1.2.1. 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?

•
•

•

1.2.2. Randvoorwaarden
Niet van toepassing.

1.2.3. Huidige toestand
Het projectgebied bevindt zich in het historisch centrum van Kortrijk en heeft een oppervlakte
van 73a 23 ca of 7323 m².
Gezien haar ligging in de historische stadskern van Kortrijk maakt het projectgebied deel uit
van een vastgestelde archeologische zone. De geschiedenis van de stadskern zal verder in
deze archeologienota uitgebreid aan bod komen.
Binnen haar contouren bevindt zich nog bestaande bebouwing en verharding. Het gaat
hierbij om twee hoofdgebouwen en twee bijgebouwen. (Figuur 1)
Het eerste hoofdgebouw bevindt zich op het perceel 718l2 en heeft een oppervlakte van
ongeveer 592,32 m². Het gebouw is voorzien van een volledige kelder ter hoogte van de
keuken waar zich onder meer de technische ruimte voor de centrale verwarming bevindt. De
bovenkant van de vloerplaat bevindt zich hier op 2,2 m onder het vloerpeil. Vanuit deze
kelder is er toegang naar een kruipkelder die zich onder het gehele gebouw verspreidt. De
bovenkant van de vloerplaat bevindt zich op 1,35 m onder het vloerpeil. Dit hoofdgebouw is
een villa voor de zustergemeenschap van de Zusters van Liefde. (Figuur 2, Figuur 3,

Figuur 4)
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Op ditzelfde perceel bevinden zich ook twee bijgebouwen: ten noorden en ten zuiden van het
hoofdgebouw. Respectievelijk hebben deze constructies een oppervlakte van 38,7 m² en
18,94 m².
Het tweede hoofdgebouw bevindt zich op het perceel 720h en bedraagt zo’n 1319,19 m² en
is voorzien van een kruipkelder. De driehoekige uitbouw in het zuidoosten bevindt zich op
zo’n 1,53 m onder de vloerpas. Deze ruimte geeft toegang tot een kruipkelder hoewel dit niet
lijkt weergegeven op de doorsnedes. De centrale polyvalente ruimte is een verlaagd niveau
en ligt ongeveer 1,05 m onder de vloerpas. Dit gebouw deed dienst als een scholencomplex
en was eveneens in eigendom van de Zusters van Liefde. Het funderingsplan laat ook toe de
aanwezigheid van paalfunderingen te verwachten. (Figuur 5, Figuur 6, Figuur 7, Figuur 8)
Binnen de contouren van het projectgebied zijn verschillende types verharding aanwezig.
Een groot deel wordt ingenomen door asfaltverharding in de vorm van een wegenis die de
percelen ontsluit met de Kleine Leiestraat en het Guido Gezellepad. Deze verhardingen
zullen een verstoring van maximaal 60 cm onder het maaiveld inhouden.
Steenslagverharding is terug te vinden in het noordwestelijke deel van het projectgebied –
tussen de groenstrook aan het Guido Gezellepad en de geasfalteerde toegangswegen.
Eveneens is steenslagverharding vlak ten zuiden van het tweede hoofdgebouw te vinden. Dit
type verharding zal een verstoring van ongeveer 20 cm onder het maaiveld hebben
veroorzaakt.
Beperkte zones binnen het projectgebied werden ook verhard met grote betontegels – ten
westen van het eerste hoofdgebouw -, gewone betontegels – ten zuiden van het eerste
hoofdgebouw – en betonstraatstenen – aan de bijgebouwen. Dit type verharding zal een
verstoring van ongeveer 30 cm hebben veroorzaakt. (Figuur 9)
De overige zones van het projectgebied worden ingenomen door groen- en graszones.
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Figuur 1: Bestaande toestand van het projectgebied op luchtfoto 2019 (bron: geopunt) (bijlage 19)
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Figuur 2: Funderings- en rioleringsplan bestaande villa (bron: initiatiefnemer)
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Figuur 3: Inplantingsplan gelijkvloers bestaande villa (bron: initiatiefnemer)
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Figuur 4: Doorsnedes bestaande villa (bron: initiatiefnemer)

10

Archeologienota KORTRIJK – KLEINE LEIESTRAAT
Projectcode: 2020B284
Verslag van resultaten bureauonderzoek

Figuur 5: Funderings- en rioleringsplan bestaand schoolcomplex (bron: initiatiefnemer)
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Figuur 6: Inplantingsplan gelijkvloers bestaand schoolcomplex (bron: initiatiefnemer)
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Figuur 7: Doorsnede ‘AB en ‘CD bestaande schoolcomplex (bron: initiatiefnemer)
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Figuur 8: Doorsnede ‘GH en ‘ EF bestaande schoolcomplex (bron: initiatiefnemer)
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Figuur 9: Inplantingsplan bestaande toestand projectgebied (bron: initiatiefnemer)
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1.2.4. Geplande werken
De initiatiefnemer plant de verkaveling van het projectgebied. Het project omvat slechts 1 lot
dat het volledige plangebied omvat (7323 m²).
Hierbij wordt de inplanting van drie gebouwen voorzien waar meersgezinswoningen zullen
worden ondergebracht. (Figuur 9, Figuur 11)
Gebouw A bevindt zich in het noorden van het projectgebied en zal uit vier bouwlagen met
dakverdiep bestaan met een grondoppervlakte van ongeveer 1222 m².
Gebouw B bevindt zich in het zuidoosten van het projectgebied en zal net als gebouw A uit
vier bouwlagen met dakverdiep bestaan met een grondoppervlakte van ongeveer 885 m².
Gebouw C bevindt zich in het zuidwesten van het projectgebied. Ook hier zullen vier
bouwlagen worden voorzien met dakverdiep. De footprint van dit gebouw omvat 385 m².
De grootste ingreep betreft de aanleg van een ondergrondse parkeergarage dat zich over
een groot deel van het projectgebied zal uitstrekken (5218 m²). Hierbij mogen we dus
uitgaan van een maximale verstoring. (Figuur 11)
De overige zones van het projectgebied staan aangeduid als private tuinzone. Overige
informatie betreffende omgevingsaanleg is nog niet voorhanden. Gezien definitieve plannen
nog niet voorhanden zijn, wordt uitgegaan van een maximale bodemverstoring. De geplande
werken zullen gepaard gaan met de plaatsing van een secanspalenwand opdat
bronbemaling op de betrokken percelen kan plaatsvinden alvorens de ondergrondse kelder
te plaatsen.
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Figuur 10: Projectgebied met aanduiding van geplande verkaveling (bron: initiatiefnemer) (bijlage 4)
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Figuur 11: Projectgebied met aanduiding van geplande werken in zones (bron: initiatiefnemer) (bijlage 4b)
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Figuur 12: Verkavelingsplan voor projectgebied (bron: initiatiefnemer)
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1.3. Werkwijze en strategie
1.3.1. 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 in het algemeen werd de online databank van de CAI (Centraal
Archeologische Inventaris) geraadpleegd.1 Als aanvulling hierop werden 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 hetgene dat
beschikbaar is via de CadGIS Viewer van de Federale Overheid.4 Een topografische kaart
werd verkregen via het NGI. 5

1

https://cai.onroerenderfgoed.be/
http://www.geopunt.be/kaart
3 http://www.cartesius.be/CartesiusPortal/
4 http://ccff02.minfin.fgov.be/cadgisweb/
5 http://www.ngi.be/topomapviewer/
2
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1.3.3. 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.

1.3.4. Motivering eventueel afwijkende methodiek
Niet van toepassing.

1.3.5. Inbreng specialisten
Niet van toepassing.

1.3.6. Algemene wetenschappelijke advisering
Niet van toepassing.
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2. ASSESSMENTRAPPORT
2.1. Landschappelijke ligging 6
2.1.1. Topografische situering
Kortrijk is gelegen in het zuiden van de provincie West-Vlaanderen, nabij de Franse grens.
Het is een fusiegemeente van de stad Kortrijk en de gemeentes Aalbeke, Bellegem,
Bissegem, Heule, Kooigem, Marke en Rollegem. Ten noorden van de stad Kortrijk bevinden
zich de gemeentes Lendelede, Ledegem en Kuurne. In het oosten grenst de stad aan
Harelbeke en Zwevegem, in het zuiden aan Spiere-Helkijn. Ten zuidwesten bevinden zich
Moeskroen en Luigne die beiden gelegen zijn in de provincie Henegouwen. Ten westen van
de stad bevinden zich de gemeentes Wevelgem en Menen. (Figuur 13)

Figuur 13: Projectgebied aangeduid op topografische kaart (bron: geopunt) (bijlage 1)

De stad Kortrijk bevindt zich in het noordoosten van de gelijknamige gemeente. Het
historische centrum van de stad wordt vooral gekenmerkt door de loop van de Leie die zich

6

http://www.geopunt.be/
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dwars door de kern begeeft van het zuidwesten naar het noordoosten. Te midden van het
centrum zorgt een tijdelijke opsplitsing in de Leie en de Leiearm voor de creatie van het
eiland Buda. Het projectgebied grenst ten zuiden van Leie en het Guido Gezellepad. Ten
westen wordt het afgelijnd door de Kleine Leiestraat. Ten zuiden en den oosten sluit het
projectgebied aan bij de overige bebouwing van het centrumdeel. (Figuur 14)

Figuur 14: Projectgebied aangeduid op topografische kaart – detail (bron: geopunt- (bijlage 2)

Kadastraal zijn de percelen terug te vinden onder Kortrijk, Afdeling 3, sectie H,
perceelnummers 718l2 en delen van 720h en 718p2. (Figuur 15)
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Figuur 15: Projectgebied aangeduid op kadasterkaart (bron: geopunt) (bijlage 3)

Op de bodemgebruikskaart uit 2001 staat het nagenoeg het gehele projectgebied aangeduid
als ‘andere bebouwing’. Een klein deel in het noorden staat als ‘waterloop’ aangeduid.
(Figuur 16)
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Figuur 16: Projectgebied aangeduid op bodemgebruikskaart (bron: geopunt) (bijlage 5)

2.1.2. Landschappelijke situering
Kortrijk behoort tot zandlemig Vlaanderen en bevindt zich direct aan de Leie in de brede
Leievallei. Zowel noordelijk als zuidelijk gaat de vallei over in een zacht oplopend terrein. In
de directe omgeving van de rivier schommelt de hoogte tussen +10m en +16m TAW. Ten
zuiden van de stad loopt het landschap op tot ca. +75m TAW. (Figuur 17)
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Figuur 17: Projectgebied aangeduid op DTM Vlaanderen (bron: geopunt) (bijlage 6)

Het projectgebied bevindt zich vlak ten zuiden van de zuidelijke Leiearm en wordt
gekenmerkt door een stijgend hoogteprofiel in zuidoostelijke richting. Het projectgebied kent
een stijging van ongeveer 2 m en varieert tussen +13 m TAW en +15 m TAW. Met
uitzondering van de uiterste noordelijke hoek waar het ongeveer + 14,6 m TAW bereikt.
(Figuur 18, Figuur 19, Figuur 20)
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Figuur 18: Projectgebied aangeduid op DTM Vlaanderen detail (bron: geopunt) (bijlage 7)

Figuur 19: Hoogteprofiel 1 noord-zuid (bron: geopunt)
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Figuur 20: Hoogteprofiel 2 noordoost -zuidwest (bron: geopunt)

Het projectgebied staat, net zoals de stadskern van Kortrijk, niet gekarteerd op de potentiële
bodemerosiekaart uit 2016. Deze kaart houdt onder meer rekening met het bodemtype, de
hellingslengte en de hellingsgraad. (Figuur 21)

Figuur 21: Projectgebied aangeduid op potentiële bodemerosiekaart (bron: geopunt) (bijlage 11)
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2.1.3. Geologische situering
De tertiaire ondergrond ter hoogte van het projectgebied bestaat uit afzettingen van het Lid
van Moen, een eenheid van de Formatie van Kortrijk. Deze eenheid bestaat uit mariene
grijze klei tot kleihoudende silt met kleilagen uit het Ieperiaan (Vroeg-Eoceen). Volgens
boringen uitgevoerd in of in de dichte omgeving van het projectgebied blijkt dat de top van
het tertiair in deze omgeving op een diepte van ca. 20,5m zit.7 (Figuur 22)

Figuur 22: Projectgebied aangeduid op tertiair geologische kaart (bron: geopunt) (bijlage 8)

Op de Quartair geologische kaart staat het projectgebied gekarteerd als type 3a. De dikte
van het quartair pakket bedraagt in het Leiebekken bij Kortrijk rond de 20m.8 Dit pakket
bestaat voornamelijk uit fluviatiele afzettingen. Het is een complex van een meanderende
rivierafzetting mogelijk afgedekt met grofkorrelige vlechtende rivierafzettingen, die dan weer
afgedekt zijn met zandig vlechtende rivierafzettingen of lemige tot zandlemige lagen. Hierop
bevinden zich zandige tot zandlemige eolische afzettingen. Door rivierafzettingen en –erosie
kunnen extra rivierafzettingen bovenop zitten en/of andere weggeërodeerd zijn. (Figuur 23)
7
8

www.geopunt.be
BOGEMANS F. 2007, p. 11-13.
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Figuur 23: Projectgebied aangeduid op quartair geologische kaart (bron: geopunt) (bijlage 9)

2.1.4. Bodemkundige situering
Het projectgebied staat op de bodemkaart gekarteerd als OB: bebouwde zone, net als
nagenoeg de hele binnenstad van Kortrijk. Dit betekent dat de bodem verstoord of vernield
kan zijn door menselijke activiteiten.
In een straal van ca. 2km rond het projectgebied worden andere bodemtypes dan
antropogeen aangeduid. De belangrijkste worden hier besproken. Pcc, ten noorden van het
projectgebied, kenmerkt zich door een matig droge zandleembodem met sterk gevlekte,
verbrokkelde textuur B horizont. De bouwvoor is grijsbruin, 25-30cm dik en goed humeus.
Sbc is een droge, lemige zandbodem met sterk gevlekte, verbrokkelde textuur B horizont.
Deze modale droge lemige zandgronden hebben een bouwvoor van 20-30cm dik; de
bouwvoor heeft een grijsbruine kleur. Roestverschijnselen beginnen tussen 90 en 120cm.
Ten noordoosten van het projectgebied wordt het bodemtype Ufp aangeduid. Het gaat om
een zeer sterk geleyige zware kleibodem zonder profiel. Het gaat om zeer natte
grondwatergronden op alluviale humeuze bovengrond. De reductiehorizont begint ondieper
dan 80cm. Het type Eep, ten zuidwesten van het projectgebied, kent gelijkenissen met het
bodemtype Ufp. Bij Eep is de humeuze bovengrond donker grijsbruin en sterk humeus met
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veel roest. De blauwgrijze reductiehorizont begint vanaf de diepte van 100cm. Ten oosten
van het projectgebied wordt het bodemtype Zdp aangeduid. Het is een matig natte
zandbodem zonder profiel. De Zdp serie omvat jong overstoven gronden die dikwijls een
oorspronkelijk nat profiel overdekken. Roetverschijnselen beginnen tussen 40 en 60cm.
(Figuur 24)

Figuur 24: Projectgebied aangeduid op bodemtypekaart (bron: geopunt) (bijlage 10)

Binnen het projectgebied werd in 2019 een oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek
uitgevoerd door Envirosol nv. Dit onderzoek had tot doel mogelijke bodemverontreinigingen
op te sporen en de risico’s ervan in kaart te brengen. Tijdens een bodemonderzoek in het
verleden (1999) werden de vastgelegde waarden van bepaalde schadelijke stoffen namelijk
overschreden. Voor het perceel 720h besluit het onderzoek dat het vaste deel van de aarde
verontreinigd is en er dus geen verdere maatregelen dienen genomen te worden. (Figuur

26, Figuur 27)
Voor het perceel 718p2 werden wel concentraties boven de bodemsaneringsnormen
vastgesteld voor minerale olie in het vaste deel van de aarde en het grondwater ter hoogte
van een ondergrondse mazouttank T7 (zone 5). Ook werden in het verleden ter hoogte van
deze zone de bodemsaneringsnormen voor arseen overschreden. In het OBO van 2001
werd ook de richtwaarde voor benzeen overschreden. Ter hoogte van peilbuis 13 werd
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eveneens een verontreiniging met minerale olie vastgesteld. Hier werd een sanering
uitgevoerd.
Voor de bovenstaande verontreinigingen dient men enkel voor zone 5 over te gaan tot een
beschrijvend bodemonderzoek (BBO). Hierin besluit men dat de verontreiniging minerale olie
werd veroorzaakt door de ondergrondse mazouttank die rond 1980 in gebruik zou zijn
genomen en in 1999 werd vastgesteld. De hoeveelheid verontreinigde vaste aarde wordt
geschat op 80m² en grondwater op 35m². Een evaluatie van de verontreiniging toont echter
geen ernstige bedreiging en wijst er op dat een sanering niet noodzakelijk is. Echter dient bij
het graven in de gronden of bij het onttrekken en/of gebruik van grondwater rekening te
houden met gebruiksadvies GA1a. (Figuur 28, Figuur 25)

Figuur 25: Gebruiksadvies GA1a (bron: Envirosol, Oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek Plein 14 te
8500 Kortrijk, p. 58)
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Figuur 26: Aanduiding oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek perceel 718p2 (bron: Envirosol,
Oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek Plein 14 te 8500 Kortrijk, bijlage 1)
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Figuur 27: Aanduiding oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek perceel 718p2 (bron: Envirosol,
Oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek Plein 14 te 8500 Kortrijk, bijlage 2)
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Figuur 28: Projectgebied met aanduiding van verontreinigde zone waarop gebruiksadvies GA1a van
toepassing is (bron: geopunt)
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2.2. Historische beschrijving
2.2.1. Algemene historische beschrijving9
Het gebied rond Kortrijk werd enkele decennia voor Christus bewoond door de Menapii. Door
zich terug te trekken in de bossen en moerassen ontsnapten zij aanvankelijk de
veroveringsdrang van de Romeinen. In 53 voor Christus slaagde Julius Caesar er in het volk
te onderwerpen. 10
Kortrijk is een van de oudste steden van België. Reeds in de eerste eeuw na Christus
ontstond de Gallo-Romeinse vicus Cortoriacum op de oevers van de Leie. Deze nederzetting
lag aan het kruispunt van de wegen Boulogne-Tongeren en Doornik-Oudenburg, op de
plaats waar de Leie een bocht maakt met oversteekmogelijkheid. De oudste vermelding van
de stad dateert uit de 4e of 5e eeuw na Christus wanneer er melding werd gemaakt van een
ruitereenheid (Milites Cortoracenses). 11
Door Germaanse invallen werd de vicus ca. 250 na Christus gedeeltelijk verlaten.
Onder Merovingische vorsten ontwikkelde Kortrijk zich tot een municipium, een soort
administratief centrum van een gouw. Tijdens de 7e eeuw kwamen zendelingen uit Frankrijk
en Engeland om het gebied te christianiseren.12 Sint Elooi stichtte ca. 650 een kapel ter ere
van Sint Maarten op de plaats waar de Sint-Maartenskerk zich zal vestigen. Sint Amandus
zou een kapel ter ere van Onze-Lieve-Vrouw gesticht hebben. Hier rond ontstond de proosdij
van Sint-Amand.13
De Kortrijkse gouw strekte zich in het begin van de 8ste eeuw uit tussen de Leie en de
Schelde. Rond 880 zouden Noormannen in Kortrijk overwinterd hebben. Hun kamp zou
begrensd worden door de Leiestraat, de boogvormige zijde van de Grote Markt en de
zuidelijke begrenzing van het Begijnhof.14 (Figuur 29)

9

AGENTSCHAP ONROEREND ERFGOED 2020: Historische stadskern Kortrijk. In Inventaris
Onroerend Erfgoed. Opgehaald van https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/140006
op 28-04-2020
10

BARTHOLOMIEUX B., BOT B., MARECHAL S., 2016
11 BARTHOLOMIEUX B., BOT B., MARECHAL S., 2016
12 BARTHOLOMIEUX B., BOT B., MARECHAL S., 2016
13 DE GRYSE J., THYS C., DE TOLLENAERE J., WILLAERT A., 2017
14

DESPRIET PH. 2008
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Figuur 29: Kortrijk met aanduiding 9de eeuws winterkamp van de Noormannen (groen) (bron: DESPRIET PH.
2008)

Als reactie op de Noorse invallen versterkte Boudewijn II de Kale, graaf van Vlaanderen,
deze plaats in de 9de eeuw tegen deze Vikingen. Omstreeks 1000 werd het graafschap
Vlaanderen door Boudewijn IV verdeeld in kasselrijen: militaire, bestuurlijke, gerechtelijke en
later ook fiscale districten met een burcht als centrum. Aanvankelijk was Kortrijk nog
afhankelijk van Doornik, maar vanaf 1071 werd het een onafhankelijke kasselrij.
Het ‘Oppidum Cortracense’ (hoger gelegen plaats waarvan de natuurlijke verdediging
versterkt is door de mens) of het castrum werd gevormd door een motte (in de Nedervijver –
ter hoogte van de huidige OLV-straat en Groeningestraat) met een neerhof waarop de kapel
en grafelijke administratie ondergebracht waren. Het grondgebied van deze wordt in het
noorden begrensd door de Leie, in het zuiden door een arm van de Klakkaardsbeek en in het
westen door een gracht. Dit grafelijke domein had naast het castrum en het neerhof ook een
boomgaard en magazijnen. De Onze-Lieve-Vrouwekerk werd in 1199 gebouwd in de
boomgaard van dit domein. Het burgerlijk centrum van de middeleeuwse stadskern situeerde
zich op en rond de Grote Markt.15 Het geheel was vermoedelijk gedeeltelijk omheind. De
zuidelijke Broeltoren was vermoedelijk de hoektoren van de verdedigingsmuur.16 (Figuur 30)

15
16

DE GRYSE J., THYS C., DE TOLLENAERE J., WILLAERT A., 2017
BARTHOLOMIEUX B., BOT B., MARECHAL S., 2016
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Kortrijk strekte zich toen uit rond de Leie en twee Romeinse heirwegen die er samenkomen.
De heirwegen komen respectievelijke overeen met de huidige Rijsel- en Kapittelstraat en van
de Doornik-, Leie-, Buda- en Overleiestraat.17

Figuur 30: Situering middeleeuwse stadskern met grafelijk domein ca. 1350 (bron: DESPRIET PH. 2008)

In deze periode wonnen de steden aan belang en kregen ze allerlei voorrechten. Zo kreeg
de stad in april 1190 privileges toegekend door Filips van de Elzas via een bewaarde keure:
Kortrijk werd uit de kasselrij geheven en kreeg een eigen bestuur. Lijfeigenen konden zich
als vrije burgers (poorters) in de stad vestigen. Het wapenschild van de stad Kortrijk gaat
terug op het familiewapen van de 12de eeuwse Kortrijkse burggraven en bestaat uit een rode
keper op een witte achtergrond.
Gravin Johanna kocht in 1242 het huis waar de begijnen in woonden en schonk het hen. Dit
is niet het huidige begijnhof, dat dateert uit 1280. Tijdens de 13e eeuw bevond het burgerlijk17

BARTHOLOMIEUX B., BOT B., MARECHAL S., 2016
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en handelscentrum zich op en rond de Grote Markt. De Halle wordt het eerst vermeld in de
eerste helft van de 13e eeuw. 18
In de 13de eeuw kreeg Ferrand van Portugal tegenwind van de steden in Vlaanderen toen de
Franse koning August hem tot graaf van Vlaanderen wilde benoemen. Ferrand verschanste
zich in Kortrijk waarop de stad werd geplunderd door troepen uit Gavere en Oudenaarde.
Beide partijen verzoenden zich, maar Filips August was niet akkoord met de getroffen
regeling. Zijn zoon Lodewijk (die later koning Lodewijk VIII van Frankrijk werd) viel daarop
vanuit Rijsel Kortrijk binnen en liet de stad verwoesten. De graven van Vlaanderen lieten ze
later weer opbouwen vanwege haar opbrengsten voor de schatkist. Kortrijk won in de 13de
eeuw aan belang door de lakenindustrie. De kwaliteit die hier werd gefabriceerd was wel
lager (kleine draperie) dan die van de grotere Vlaamse steden.
In de 13e eeuw kreeg Kortrijk haar eigen omwalling. Aanvankelijk waren er slechts drie
poortgebouwen die toegang verleenden tot de stad, nl. de Rijselpoort, de Steenpoort en de
Doornikpoort. Later werden er nog vier poorten toegevoegd, nl. de Oude Leiepoort, de SintJanspoort, de Waterpoort en Kanunnikenpoort of Gruzenbergpoort. De kernomwalling blijft
ongewijzigd tot en met ca. 1338. 19
Kortrijk groeide voornamelijk op de zuidelijke oever van de Leie. Toch werd ook de
noordelijke oever bewoond. Al in de 11de eeuw (vermoedelijk vroeger) bevond de SintAmandsproosdij zich op deze noordelijke oever, Eind 12de – begin 13de eeuw werd ook het
Onze-Lieve-Vrouw hospitaal op deze oever gebouwd. In de omgeving hiervan ontwikkelde
zich in de 14de eeuw een nieuwe woonkern.20 Nijverheidsactiviteiten als het hangen en
spannen van gevolde lakens en leerlooierij zorgden voor de bloei van een agglomeratie,
zonder enige vorm van omgrachting of versterking.21
De conflicten tussen de Franse koning en Vlaanderen deden de economie in Kortrijk
stagneren. Kortrijk werd door Franse troepen bezet. De Franse koning Filips IV, bijgenaamd
de Schone liet een dwangburcht bouwen in de stad. De burcht situeerde zich ten
noordoosten van het huidige stadcentrum, omgeven door de huidige Leie-, Handboog-,
Guido Gezellestraat en het Deken Zegerplein. Het vierhoekig complex was voorzien van vier
hoektorens en zware muren. In 1302 verslaan de Vlamingen de Franse bezetting tijdens de
Guldensporenslag dat plaatsvond op het Groeningeveld op 11 juli 1302. 22 23

18

BARTHOLOMIEUX B., BOT B., MARECHAL S., 2016
19 BARTHOLOMIEUX B., BOT B., MARECHAL S., 2016
AGENTSCHAP ONROEREND ERFGOED 2017: Overleiestraat. In Inventaris Onroerend Erfgoed. Opgehaald
van https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/geheel/108684 op 17-05-2017.
21 DESPRIET PH. 2013, p. 18-19.
22 ACKE B, et al. 2016, p. 23-26
20
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In 1323 revolteerden de Kortrijkzanen tegen hun graaf, Lodewijk II van Nevers, die, als inner
van Franse boetes die opgelegd waren via de Vrede van Athis, steeds meer van zijn volk
vervreemd raakte. De graaf bezette de wijk Overleie. De inwoners namen dit niet en zetten
de graaf gevangen. Daarop volgde een nieuwe Franse bezetting. Uiteindelijk mondde die
periode uit in de slag bij Kassel van 1328 waarbij de Vlamingen onder Nicolaas Zannekin
werden verslagen. In 1331 vond in Kortrijk een grote stadsbrand plaats. 24 25
Lodewijk II van Male veroverde Kortrijk in mei 1381. Na de slag bij Westrozebeke op 27
november 1382 kregen de Bretoense huurlingen Kortrijk als premie waarbij de stad werd
geplunderd en verwoest.26 Dit resulteerde in een enorme stadsbrand waarbij o.m. het
kasteel, het begijnhof, de Sint-Maartenskerk en vele woonhuizen beschadigd raakten. De
Halle en de OLV-kern werden geplunderd.27
In 1385 kreeg de stad haar oude vrijheden terug.28 Filips de Stoute, hertog van Bourgondië,
luidde een periode van vrede en heropbouw in die zeventig jaar duurde. Een nieuw kasteel
werd opgetrokken, ter hoogte van de Kasteelkaai en Kasteelstraat. In het midden van de 14e
eeuw liet hij Kortrijk opnieuw versterken. De oude versterking werd hersteld en uitgebreid
met een deel van de Overleie. De Bourgondische bakstenen omwalling, waarvan de
welbekende Broeltorens onderdeel zijn, werd gebouwd tussen 1354-1454. De ommuring was
2,3km lang en telde 31 poorten en torens.
Gedurende deze periode werden diverse herstellings- en uitbreidingswerken in de stad
uitgevoerd. Op de noordelijke Leieoever ontwikkelde zich een nieuwe bewoningskern. Het
stadhuis werd vernieuwd. De Halle werd hersteld en uitgebreid. De Sint-Maartenskerk, OLVkerk en de Gravenkapel werden hersteld. In 1411 werden de gronden en de ruïnes van de
oude burcht aan de kanunniken geschonken. Op deze plaats werden nieuwe straten
gebouwd en verkaveld (huidige OLV-straat, de Handboogstraat en de Guido Gezellestraat).
De kasteelgracht werd gedempt. Alle huizen waren tot in de 14e eeuw vervaardigd uit hout,
met uitzondering van de aanstaande gebouwen. Op het einde van de 14e eeuw werden de
hoofdstraten voorzien van bestrating en riolering. Vanaf de 15e eeuw trad de verstening van
de houten woningen in. Onder Filips de Goede, hertog van Bourgondië, werd de
stadsomwalling tussen 1450 en 1455 verder uitgebreid zodat ook de wijk Overbeke werd
geïncorporeerd. Tevens startte tijdens deze periode de aanleg van de haven29.
De stadseconomie van Kortrijk kenmerkte zich door wolbewerking en lakennijverheid. De
Kortrijkse draperie bereikte haar hoogtepunt tijdens het eerste kwart van de 15e eeuw,
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ACKE B, et al. 2016, p. 23-26
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gevolgd door een zware depressie in 1472. Op het einde van de 15e eeuw duiken de eerste
sporen van damastweverij op.30
Sociale spanningen en de pest die een vlot handelsverkeer verhinderde, zorgden ervoor dat
de lakennijverheid veel aan belang verloor. Na de dood van Maria van Bourgondië in 1482
raakte Kortrijk opnieuw in een oorlog tegen de Franse betrokken.

Figuur 31: Grafelijk domein Kortrijk anno 12e-15e eeuw. In het groen zijn wegen, het grafveld rond de OLVkerk en stenen herenhuizen weergegeven (bron: Despriet 2014, plan 8)

De Spaanse koning Filips II liet tijdens de tweede helft van de 16e eeuw de zwakkere wijken
Overleie en Overbeke versterken. Door de nieuwe vesting kwamen deze binnen de grenzen
van de stad te liggen. De aanleiding van deze versterking was de Beeldenstorm.
Gedurende deze periode was er een strijd tussen malcontenten en calvinisten, waarbij de
calvinisten in 1580 het onderspit delfden. Tijdens dit conflict werden de Groeningeabdij, de
Sint-Joriskapel en een deel van het kasteel verwoest. Deze werden, tijdens de opleving in
1590, hersteld en uitgebreid. Daarnaast werd de Grote Halle opgericht.31

30
31
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Figuur 32: Kortrijk omstreeks 1580 ten tijde van de inname van de stad door de Malcontenten door Pierre Le
Poivre (bron: www.beeldbank.kortrijk.be)

De aanspraken van Lodewijk XIV van Frankrijk op Vlaanderen resulteerden in vijf Franse
bezettingen tussen 1646 en 1706 en de aanleg van versterkingen alsook de bouw van de
citadel van Kortrijk. De citadel werd gebouwd ter hoogte van de huidige Vestingsstraat,
Gentsestraat, Harelbekestraat, Gentsesteenweg, Stasegemstraat, Veldstraat, Vaartstraat,
Groeningelaan en Jacok van Arteveldelaan. De Vrede van Aken in 1668 maakt Kortrijk Frans
grondgebied. Dit is echter van korte duur aangezien de Vrede van Nijmegen (1678) Kortrijk
onderdeel liet uitmaken van Spaans grondgebied. Onder dit bewind werden alle
stadversterkingen afgebroken, inclusief het kasteel en de citadel. Enkel de Broeltorens
werden bewaard.
In 1689, op het einde van de negenjarige oorlog, wordt de stad opnieuw ingenomen door de
Fransen. Zij starten opnieuw met verdedigingswerken. In 1697 maakt de Vrede van Rijkswijk
een einde aan de oorlog. De Fransen moeten hun verdedigingswerken afbreken en de stad
verlaten. 32
De Spaanse Successieoorlog in 1702 werd in 1713 beëindigd door de Vrede van Utrecht.
Door dit verdrag komen de Zuidelijke Nederlanden onder het bewind van de Oostenrijkers.
Dit was een bloeiperiode voor de stad. Straten worden aangelegd, houten huizen worden
32
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vervangen door stenen woningen en de economie kon terug herleven. De linnenindustrie
ontwikkelde zich tot een luxe-industrie. Vlas werd in het water van de Leie geroot.
Tussen 1740-1748 was er de Oostenrijkse Successieoorlog. Deze werd beëindigd door de
Vrede Van Aken. Opnieuw is er een periode van voorspoed, onder het bewind van Maria
Theresia. Het uitzicht van de stad werd verfraaid. Oude vestingen werden gesloopt. De oude
hoofdgrachten en vijf van de zes stadspoorten werden bewaard om de stad afgesloten te
houden van het omliggende platteland.33
Na de Brabantse revolutie, als gevolg op de hervormingen van Jozef II, kwam Kortrijk terug
in Franse handen. In 1795 worden onze gewesten annexeert door de Fransen.34
Een gunstige periode voor Kortrijk brak aan met de komst van het Koninkrijk der
Nederlanden (1815-1830). Het bevolkingsaantal stijgt en de stad wordt gepromoveerd tot
arrondissementshoofdstad. 35
Frankrijk en het Koninkrijk der Nederlanden (onder leiding van koning Willem I)
ondertekenden op 28 maart 1820 het Verdrag van Kortrijk in het huidige Broelmuseum. Met
dit verdrag werd de grens tussen het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden (met het latere
België) en Frankrijk vastgelegd.
De industrialisatie van de textielsector, in de tweede helft van de 19de eeuw, bracht één en
ander op gang. Grote textielfabrieken werden op verschillende locaties in en rond de stad
gebouwd en het Kanaal Bossuit-Kortrijk verbond de stad rechtstreeks met de Schelde. In
1850 werd de eerste vlasspinnerij in Kortrijk opgetrokken. In 1880 verschenen de eerste
mechanische industriele zwingelbedrijven. Daarnaast waren meerdere bedrijven actief in het
bleken en verven van lijnwaad. Rond deze tijd ontstonden ook vele arbeidersbuurten met de
vele beluiken. De industrialisatie bracht tevens een sterke bevolkingsgroei tot stand door de
trek van het platteland naar de stad. In de tweede helft van de 19de eeuw werd de stad onder
impuls van burgemeester Auguste Reynaert grondig gesaneerd terwijl het historisch erfgoed
gerestaureerd en verfraaid werd (o.a. het belfort, het centrale postkantoor, de lakenhallen).
Vanaf het einde van de 19e eeuw deed de katoennijverheid haar intrede. De heropleving van
de economie was mede te danken aan de aanleg van de spoorwegverbindingen en de
kaaiwerken in de Leie. 36
Tegen 1889 werden zo goed als alle stadsgrachten gedempt. Hierop werden meerdere
straten aangelegd bij de uitbreiding van de stadskern. Tijdens de 20e eeuw werd het
rioleringsnetwerk aangelegd.37
33
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Tijdens de Eerste Wereldoorlog richtten bombardementen in de nazomer van 1917 veel
schade aan. Het gebied was gelegen in het Duitse Etappengebied, waardoor veel gebouwen
door de Duitsers werden ingenomen. In de Tweede Wereldoorlog kreeg de stad opnieuw te
maken met bombardementen. Na de oorlog werd de stad heropgebouwd.
In de tweede helft van de 20ste eeuw kende de stad een sterke uitbouw als centrumstad van
Zuid-West-Vlaanderen, onder meer door de oprichting van de Kortrijkse universiteit KULAK,
de bouw van diverse nieuwe ziekenhuizen, de aanleg van de eerste verkeersvrije winkelwandelstraat van België en de bouw van een beurzencomplex ‘de hallen van Kortrijk’ (later
herdoopt tot Kortrijk Xpo). Aan het eind van de 20ste eeuw en begin van de 21ste eeuw is er
een sterkte heropleving doordat talrijke ingrijpende stadsvernieuwingsprojecten het licht
zagen zoals de Leiewerken (waarbij de rivier verbreed en uitgediept werd en er zeven
nieuwe bruggen gebouwd werden), de bouw van het woon- en winkelcentrum K in Kortrijk en
de heraanleg van de openbare ruimte, zowel in de binnenstad als in diverse stadswijken. 38 39
40

2.2.2. Historische beschrijving projectgebied
De oudste kaart waarop het plangebied en de stad Kortrijk worden afgebeeld is de
Deventerkaart dateert van circa 1555. (Figuur 33, Figuur 34, Figuur 35) De kaart toont de
middeleeuwse ommuring die onder Filips de Goede (1450-1455) verder werd uitgebreid.
Enkele jaren later (1572) zou ze onder Filips II opnieuw een uitbreiding kennen de zwakkere
wijken Overleie en Overbeke te omvatten. Op de kaart worden beide wijken nog door een
eenvoudig verdedigingssysteem.
Het projectgebied bevindt zich in de wijk Overbeke en valt momenteel nog buiten de
eigenlijke omwalde stadskern. Op de kaart is het projectgebied te lokaliseren aan de straat
die uitkomt op de Leie en waar langs beide zijden van de straat het woord ‘Tichelen’ te lezen
valt. Aangezien verder ten zuiden ook melding wordt gemaakt van ‘bleycken’ kan men
vermoeden dat Deventer hier de grotere onbebouwde zones binnen de stad wou aanduiden.
Hier gaat het meer bepaald om industriële activiteiten in de stad. ‘Tichelen’ verwijst
waarschijnlijk naar de aanwezigheid van ovens waar tegels werden gebakken. Hun locatie
net buiten de eigenlijke omwalde stadskern en aan de rivier, ondersteunen deze aanname.
Het projectgebied lijkt deel uit te maken van deze industriële zone.

AGENTSCHAP ONROEREND ERFGOED 2020: Kortrijk. In Inventaris Onroerend Erfgoed. Opgehaald van
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/geheel/121715 op 28-04-2020.
39 ACKE B, et al. 2016, p. 23-26
40 HEYVAERT B, 2015, p. 9-11.
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Figuur 33: Deventerkaart stad Kortrijk circa 1555 (bron: www.erfgoedinzicht.be)
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Figuur 34: Deventerkaart stad Kortrijk – detail circa 1555 (bron: www.erfgoedinzicht.be)
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Figuur 35: Deventerkaart van stad Kortrijk – detail met aanduiding van projectgebied bij benadering circa
1555 (bron: www.erfgoedinzicht.be)

De volgende historische kaart is de stadsplattegrond gepubliceerd in het werk van Sanderus
‘Flandria Illustrata’ (ca. 1658) (Figuur 36, Figuur 37) en is overgenomen van Lowys de
Bersaques. Het beeld geeft de stad Kortrijk weer omtrent 1641. Hier is de transformatie te
bemerken van de stad tot een zwaar versterkte stad. Zoals eerder vermeld, werden de
stadsversterkingen onder Filips II uitgebreid. Ook de wijk Overbeke bevindt zich nu binnen
de stadsversterkingen. Net als op de Deventerkaart wordt het industriële karakter van de
stad duidelijk aangeduid door de weergave van rokende kalkovens. Ten zuiden van het
projectgebied wordt het Kapucinessenklooster aangeduid. Langsheen de straatzijde wordt
bebouwing aangeduid.
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Figuur 36: Flandria Illustrata weergave van stad Kortrijk circa 1641 (bron: www.lib.ugent.be)
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Figuur 37: Flandria Ilustrata weergave van stad Kortrijk – detail met aanduiding van projectgebied bij
benadering circa 1658 (bron: www.lib.ugent.be)

De Villaretkaart (1745-1748) toont het projectgebied nog steeds binnen de stadsmuren
(Figuur 38). Deze kaart toont eveneens de sterke ontwikkeling die de stadsversterkingen
kenden omstreeks de helft van de 17de eeuw onder Louis XIV. De stad transformeerde tot
een ware citadel met hoornwerken en ravelijnen. Het projectgebied wordt minder
gedetailleerd weergegeven. We zien het projectgebied deels gelegen in de Leie hoewel men
hier moet rekening houden met een bepaalde foutenmarge inherent aan het georefereren
van historisch kaartmateriaal. Het projectgebied mag meer naar het zuiden worden gezien.
Hier lijkt het plangebied voorzien te zijn van bebouwing – langsheen de straatzijde en ook in
het achterliggende gedeelte. Het uiterst oostelijke gedeelte lijkt zich deels op de
stadsversterkingen te bevinden. Het betreft het westelijke uiteinde van een bastion dat deel
uitmaakt van de eerste verdedigingslijn. In het westen sluit dit verdedigingsonderdeel meteen
aan bij de Leie, in het zuidoosten loopt deze over in een hoornwerk. Het bestaat uit een
binnengracht – muur – binnenwerk van het bastion – buitenmuur en buitengracht. Net buiten
het projectgebied valt een demi-lune en buitenglacis. Het Kapucinessenklooster is
verdwenen. Het werd rond 1667 afgebroken om plaats te maken voor een Frans oefenplein.
Bij de uitbouw van de versterkingen kwam ook een versterking te liggen tussen het
oefenplein en de Leie, genaamd ‘het Fort’.
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Figuur 38: Projectgebied aangeduid op Villaretkaart (1745-1748) (bron: geopunt) (bijlage 12)

De Ferrariskaart (1771-1778) toont een gelijkaardig beeld aan de Villaretkaart waarbij het
projectgebied zich net ten zuiden van de Leie bevindt (Figuur 39). Grenzend aan de
straatzijde lijkt zich een deel van de weergegeven bebouwing zich binnen de contouren van
het projectgebied af te tekenen. Het grootste deel van het projectgebied wordt echter
ingenomen door een deel van de vestingen. Het gaat hier om een wal dat zich naar het
zuiden met kenmerkende scherpe hoeken verderzet. De westelijke helft wordt ingenomen
door een breed gedeelte van de vestingwerken. Ook hier moet echter rekening worden
gehouden met de foutenmarge inherent aan het georefereren van historische kaarten en
dient het projectgebied als grenzend aan de Leie te worden gesitueerd.
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Figuur 39: Projectgebied aangeduid op Ferrariskaart (1771-1778) (bron: geopunt) (bijlage 13)

Een stadsplan van de Kortrijk en omstreken (1828) (Figuur 40, Figuur 41) samen met de
Atlas der Buurtwegen (1841) (Figuur 42) toont de stad zonder versterkingen. Deze werden
aan het einde van de 18de eeuw afgebroken. Het projectgebied kent verspreide bebouwing
maar blijft voor het grootste deel onbebouwd.
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Figuur 40: Stadsplan Kortrijk en omstreken rond 1828 (bron: cartesius)
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Figuur 41: Stadsplan Kortrijk en omstreken rond 1828 – detail met aanduiding van projectgebied bij
benadering (bron: cartesius)

Figuur 42: Projectgebied aangeduid op Atlas der Buurtwegen (1840) (bron: geopunt) (bijlage 14)
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Zowel de Vandermaelenkaart (1846-1854) (Figuur 43)

als de Poppkaart (1842-1879)

(Figuur 44) tonen een gelijkaardig beeld aan dat van de Atlas der Buurtwegen. Ten zuiden –
op de plaats waar zich voordien de scherpe hoeken van de versterking voordeden - zien we
een gebouw zich aftekenen genaamd Het Fort. Het betreft een klooster met
meisjespensionaat dat zich noemt naar de eerdere functie van de locatie. De zusters van
Liefde van Jezus en Maria kochten in 1840 namelijk de gronden waar zich voorheen de
stadsversterking bevond en in een nog verder verleden het Kapucinessenklooster. . Er doet
zich nog steeds bebouwing voor binnen de contouren van het projectgebied maar het blijft
grotendeels onbebouwd. Centraal wordt een vierkante zone afgebakend waarbinnen een
georganiseerd groenzone zich lijkt af te tekenen. Tevens is in het noordoostelijke gedeelte
een weg te zien die het pensionaat met de Leie verbindt.

Figuur 43: Projectgebied aangeduid op Vandermaelenkaart (1846-1854) (bron: geopunt) (bijlage 15)
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Figuur 44: Projectgebied aangeduid op Poppkaart (1842-1879) (bron: geopunt) (bijlage 16)

Een stafkaart daterend uit 1944 (Figuur 45) toont het projectgebied als grotendeels
onbebouwd. Tevens wordt het ‘Oude Fort’ meegegeven op de kaart als duidelijk marker in
de stadskern.
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Figuur 45: Projectgebied bij benadering aangeduid op stafkaart daterend uit 1944 (bron: cartesius)

De topografische kaart daterend uit 1959-1960 (Figuur 46) toont het projectgebied nog
steeds vrij van bebouwing.
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Figuur 46: Projectgebied bij benadering aangeduid op topografische kaart daterend uit 1959-1960 (bron:
cartesius)

Een luchtfoto daterend uit 1971 (Figuur 47) toont voor het eerst het onbebouwde karakter
van het projectgebied. Het wordt ingenomen door bomen en groenzones. In het zuidoosten
lijken verharde zones zich af te tekenen. Een weg van de Leie in zuidelijke richting tekent
zich nog steeds af in het noordelijke deel van het projectgebied.
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Figuur 47: Projectgebied aangeduid op luchtfoto uit 1971 (bron: geopunt) (bjilage 15)

Een luchtfoto daterend uit 1990 (Figuur 48) toont voor het eerst de huidige bewoning binnen
de contouren van het projectgebied bevindt. Het gaat om een villa in het zuidwesten voor de
zustergemeenschap en in het noorden een schoolcomplex. Deze gebouwen kwamen tot
stand gedurende de tweede helft van de jaren 70 van vorige eeuw. De situatie blijft tot op
vandaag onveranderd. (Figuur 49)
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Figuur 48: Projectgebied aangeduid op luchtfoto 1990 (bron: geopunt) (bijlage 18)
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Figuur 49: Projectgebied aangeduid op luchtfoto 2019 (bron: geopunt) (bijlage 19)
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2.3. Archeologisch kader 41
Zoals reeds eerder vermeld, bevindt het projectgebied zich in een archeologisch
vastgestelde zone, namelijk ‘historische stadskern van Kortrijk’42. (Figuur 50)

Figuur 50: Kaart met aanduiding beschermd onroerend erfgoed, vastgestelde inventaris, gebieden geen
archeologie (bron: geoportaal) met aanduiding projectgebied bij benadering

41
42

Geoportaal
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/aanduidingsobjecten/11899
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2.3.1. CAI

CAI ID

158462

Periode
Nieuwe Tijd: 16de
eeuw
Romeinse Tijd

155703

Late middeleeuwen

76523

Romeinse tijd
Late middeleeuwen

70727
76437
210833

Late middeleeuwen
Romeinse tijd
17e eeuw
19e eeuw

211660

Late middeleeuwen

156725

16e eeuw
158567
221189

Late middeleeuwen
Laat Romeinse tijd

75087

Middeleeuwen
Laat Romeinse tijd

Beschrijving
Korenmolen op de stadswallen. Ongeveer halfweg de
huidige Gentsestraat.
Bewoningssporen in de vorm van een vierkante houten
waterput, waarschijnlijk met hoekstijlen
Vondstenconcentratie bestaande uit aardewerk met
onder meer terra sigillata
Losse vondsten in de vorm van munten (Nero), een
fibula in swastika-vorm
Ter hoogte van de OLV-straat zou de zuidelijke
burchtgracht van de stadsomwalling aangesneden zijn.
In de vulling zat 15e eeuws aardewerk. Daarnaast trof
men hier de oostelijke stadspoort en vergraven
Romeinse vondsten.
In vulling: dakpannen, vloerbeton en mortelresten
Verdedigingsgracht tussen de stad en de Koninklijke
burcht. In de 15e eeuw werd de gracht genivelleerd en
op de plaats daarvan kwamen woningen met bakstenen
funderingen.
Fundamenten van twee torens.
Aardewerk en afval.
Oudste gevangenis van Kortrijk dateert uit de 14e eeuw.
Losse vondst: aardewerk
Muurwerk en kelder met tongewelf
Restanten van magazijnen. Aandammingslagen van
baksteenpuin.
Fundering van 14e eeuwse stadsmuur in baksteen met
ernaast een greppel.
Motte met 15e-16e eeuws huis van de heren van Vichte
en refuge van Wevelgem. 2 grote bouwfasen.
Onderdeel van de stadsmuur (1353-1454).
Ter hoogte van Deken Zegerplein. Losse vondst:
aardewerk
Losse vondst: aardewerk, glas, metaal, bot
Ter hoogte van OLV-kerk.
Aan de noordzijde van de kerk trof men twee afvalkuilen
aan met vergraven bodem.
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Volle middeleeuwen
Late middeleeuwen

16e eeuw
76698

Romeinse tijd
Late middeleeuwen

158512
75088

Late middeleeuwen
17e eeuw
Laat Romeinse tijd
Volle middeleeuwen
Late middeleeuwen

Romeins badgebouw onder de kapel.
Munten, aardewerk, bouwmaterialen
Een opgraving in de kooromgang en de zijbeuken
bracht twee laat-romaanse zijabdissen aan het licht.
Aan de noordzijde van het kerk (onder het koor,
kruisbeuk en schip) was een grafveld gelegen voor het
OLV-kapittel en de administratie van het grafelijk
domein en kasselrij. 121 graven.
Tegen de noordzijde van de kerk, tegen de resten van
een Romeins badhuis, werd een grote afvalput
aangetroffen met een vulling (post)middeleeuws
materiaal.
Watercisterne (ca. 1250)
Noordelijke steunbeer van kruisbeuk (ca. 1250) – OLVkapel
13e eeuws koorpartij
Afvalputten met aardewerk, tegels en brons
Aan de noordzijde van de kerk werden resten van een
bakstenen gebouw aangetroffen.
Ter hoogte van Deken Zegerplein.
Losse vondst: bouwmateriaal en aardewerk
Muurrest burcht of gebouw binnen omheining van het
kasteel.
Aardewerk
Beerput met aardewerk
Langs de Kapittelstraat. Latijnse kapittelschool.
Pijp, aardewerk, glas, steengoed, bouwmaterialen, …
Verplaatst Romeins materiaal in de moestuin:
aardewerk
Losse vondst: aardewerk
Begijnhof.
In de moestuin: aardewerk, munten en tal van objecten.
Resten van de Sint-Annazaal. Deze werd o.a. gebruikt
als lijnwaadhandel, soldatenhospitaal, stromagazijn en
meisjesschool.
Resten Groothuis (1560)
Resten gracht
14e eeuwse vestingstoren
Beerputten, waterputten, haarden, aardewerk, vloeren
13e eeuws bakstenen huis dat in de 14e eeuw
afbrandde, met muntschat onder brandlaag.
Sint-Mattheuskapel
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70454
76941

150439

150437

156081
75089

Resten stadsmuur met errond een wal
3 torens van de stadsverdediging
e
16 eeuw
Losse vondst: aardewerk
e
17 eew
6 vervallen huizen
Nieuwe tijd
grafstenen
Late middeleeuwen
Vondstenconcentratie bouwmateriaal
Laat Romeinse tijd
Opgraving in Begijnhofpark.
Losse vondst: aardewerk en bouwmateriaal
e
e
16 -18 eeuw
Resten Abdij van Groeninge
Romeinse tijd
Losse vondst: aardewerk, natuursteen, glas, metaal
Late middeleeuwen
Zandwinningskuilen en aardewerk
e
16 eeuw
Bakstenen kelder van de Groeningeabdij
e
19 eeuw
Bakstenen waterput
Romeinse tijd
Waterput, afval/beerputten en aardewerk
Late middeleeuwen
Zandwinningskuilen
e
16 eeuw
2 mestputten, abdijkerk, abdij
Late middeleeuwen
Stadhuis
Romeinse tijd
Resten zuilenmonument, aardewerk, bouwmateriaal,
slijpsteen, metaal, dierlijk bot
Vroege middeleeuwen Losse vondst: aardewerk
Late middeleeuwen
Afval/beerput,
waterputten,
aardewerk,
metaal,
bouwmateriaal
16e eeuw
Vondstenconcentratie: munten en loden zegels

Uit bovenstaande tabel komt het archeologisch potentieel van de omgeving waar het
projectgebied zich bevindt, duidelijk naar boven. De nadruk ligt hier voornamelijk op de late
middeleeuwen en de nieuwe tijd. Echter kan ook een verhoogde trefkans worden
meegegeven voor de Romeinse periode door de aanwezigheid van niet minder dan 10
meldingen in de omgeving. (Figuur 51)
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Figuur 51: Projectgebied aangeduid op kadasterkaart met weergave van CAI-meldingen (bron: geoportaal)
(bijlage 20)

2.3.2. Archeologienota’s
Kortrijk Begijnhof:43
Naar aanleiding van een restauratie werd in 2015 een archeologienota opgemaakt door
Ruben Willaert bvba. In het verleden werden al meerdere opgravingscampagnes uitgevoerd.
Uit deze blijkt dat zelfs een kleine ingreep veel archeologische informatie kan opleveren. Hier
wordt een werfbegeleiding aangeraden bij het uitbreken van de vloerplaten en het plaatsen
van nieuwe rioleringen.
Kortrijk Broelkant:44
Naar aanleiding van de geplande werken werd in 2016 een archeologienota opgemaakt door
Monument Vandekerckhove nv. Tijdens een archeologische prosepectie in 2015 werden
resten van de 14e eeuwse stadsverdediging aangesneden. Er is dus een archeologische site
aanwezig, waardoor verder archeologisch onderzoek geadviseerd werd. De opgraving wordt
momenteel uitgevoerd door Monument Vandekerckhove.

43
44

DE GRYSE J., THYS C., DE TOLLENAERE J., WILLAERT A., 2015
BARTHOLOMIEUX B., MARECHAL SADI, 2015
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Kortrijk Hotel Broel45
In 2016 voerde Ruben Willaert bvba een bureaustudie naar het archeologisch potentieel van
de site waar zich het Hotel Broel bevond. Het hotel zou gesloopt worden om plaats te maken
voor een nieuwe meergezinswoning. Het onderzoek leverde een verwachting voor de
Bourgondische stadsomwalling gebouwd tussen 1354 en 1454 waarbij specifiek volgende
elementen in het verwachtingspatroon werden opgenomen: stadsgracht (eind 14de eeuw),
stadmuur (1453/1454 – 1682) en Trompetterstoren (1451-19de eeuw). Meer recente
verwachtingen betrof bewoning (gesloopt in 1926), kalkovens (18de eeuw) en Tayaerts Gat (=
opening in de stadsmuur) (medio 17de eeuw). Verder onderzoek werd geadviseerd in de
vorm van proefsleuven.
In 2019 voerde BAAC het verder onderzoek uit in de vorm van vier verschillende werkputten.
Tijdens de uitvoering kwamen resten van de 14de-15de eeuwse stadsversterking aan het licht
(wallichaam, stadsmuur en gracht). De wal was maximum 2,4 dik bewaard gebleven. De
opvullingspakketten van de gracht leverden voornamelijk 17de-18de eeuws vondstmateriaal
op.
Na de opgave van de stadswal (1682) toonde het bodemarchief de lokale afgraving van de
wal en het opwerpen van stabilisatielagen om de 17de eeuwse bewoning te construeren.
Van de verwachte kalkoven werden geen sporen teruggevonden maar wel indirecte
vondsten, namelijk het afval van een dergelijke oven, kwamen aan het licht.
Overigens kwamen 19de en 20ste eeuwse muren en pakketten aangesneden die de
bebouwing in het projectgebied tijdens deze periode aantonen.
Op basis van de resultaten werd verder onderzoek in de vorm van een opgraving
geadviseerd over het gehele projectgebied (1572 m²). Er worden voornamelijk sporen
verwacht van de laatmiddeleeuwse stadsversterking en vroegere sporen. Sporen van na de
opgave van de stadsmuur kunnen worden aangetroffen.
Kortrijk Plein 1346
Naar aanleiding van een geplande sloop en een nieuw woonproject voorzien van
wooneenheden, kantoorruimte en ondergrondse parkeergarage alsook de renovatie van een
bestaande burgerwoning voerde Ruben Willaert in 2020 een bureauonderzoek naar het
archeologisch potentieel van de site. Hieruit bleek de grote trefkans op sporen behorend tot
laatmiddeleeuwse bewoning en vroegmoderne militaire infrastructuur. Er werden
landschappelijke boringen en een proefsleuvenonderzoek geadviseerd.
DE GRYSE J., THYS C., DE TOLLENAERE J., WILLAERT A., 2016. ; JANSSENS N.,
2019.
46 WILLAERT A;, VAN GOIDSENHOVEN W., THYS C., 2020
45
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Kortrijk Plein 1447
In 2018 voerde Ruben Willaert bvba een bureaustudie uit naar het archeologisch potentieel
voor een projectgebied te Plein 14. Het onderzoek kwam er naar aanleiding van de geplande
aanleg van een speelplaats, van riolering- en nutsleidingen en van een uitgraving voor een
nieuwe keldertrap. Ondanks de archeologische verwachting werd gezien de huidige toestand
van het plangebied, de bodemopbouw en de aard van de geplande werken geen verder
onderzoek geadviseerd.
Kortrijk Damkaai48
In 2019 voerde Frederik Roelens een bureaustudie uit naar het archeologisch potentieel voor
een site aan de Damkaai naar aanleiding van de geplande bouw van een gemengd
woonproject.
Twee controleboringen werden uitgevoerd in de tuinzone. De eerste bodem toont een sterk
vergraven bodemopbouw met exogeen materiaal en baksteenbrokjes. Vanaf 115 cm onder
het maaiveld vertoont de boring een blauwgrijs, sterk gereduceerd zandig pakket met weinig
houtskoolspikkels. Het gaat waarschijnlijk niet om de top van de C-horizont.
De tweede boring toont een intact bodemprofiel bestaand uit een A-horizont van ca. 20 cm
dik dat onmiddellijk door de C-horizont wordt gevolgd. Een profielontwikkeling werd niet
vastgesteld.
Het betreft met andere woorden een gedeeltelijk intact bodemopbouw waarbij de
oorspronkelijk A-horizont slechts een beperkte dikte had (20 cm). Lokaal bevindt het zich
onder een ophogingspakket van ongeveer 60 cm.
Gezien de archeologische sporen zich op geringe diepte bevinden, concludeerde het
onderzoek dat deze door werken in het verleden reeds grotendeels verdwenen zijn. Gezien
de lage archeologische verwachting gecombineerd met de wellicht sterke aantasting van het
bodemarchief, werd verder onderzoek niet geadviseerd.

47
48

DE GRYSE J., THYS C., VAN GOIDSHOVEN W., DE TOLLENAERE J., WILLAERT A., 2018.
ROELENS F., 2019.
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2.4. Synthese
2.4.1. Verwachtingspatroon
Op basis van het voorgaande assessment kan volgend verwachtingspatroon naar voor
geschoven worden:
-

-

-

-

De onmiddellijke nabijheid van de Leie biedt positieve condities voor de bewaring van
mogelijke archeologische sites uit de vroegste periodes zoals de steentijden. Echter
moet rekening worden gehouden met de complexe verticale stratigrafie die in de
historische stadskern van Kortrijk te verwachten valt. Dit kan een sterk negatieve
impact hebben op de bewaring van mogelijke steentijdsites. Mogelijke
steentijdvondsten kunnen zich uit context bevinden nadat ze door de Leie werden
meegesleurd en afgezet.
Voor de periodes ouder dan de middeleeuwen bestaat er voor het projectgebied een
reële trefkans, met name voor de Romeinse periode. In de nabije omgeving van het
projectgebied werden reeds verschillende sporen en artefacten daterend uit deze
periode aangetroffen. Onderzoek bracht de rijke geschiedenis van de stad reeds aan
het licht met een kern daterend uit de Romeinse periode die zich verder ontwikkelde
tijdens de vroege middeleeuwen en tot volle bloei kwam tijdens de volle en late
middeleeuwen. Het is bijgevolg heel waarschijnlijk dat er middeleeuwse sporen
worden aangetroffen binnen het plangebied.
Voor de periode na de late middeleeuwen beschikt men over enig kaartmateriaal dat
er op wijst dat dit gebied gedurende de nieuwe tijd en later steeds akkerland betrof.
De kans om bewoningssporen aan te treffen uit de nieuwe tijd of later is bijgevolg
miniem. De Deventerkaart (+/- 1555) en de kaart van L. de Bersaques (ca. 1640)
(Flandria Illustrata) tonen de gedeeltelijke bewoning van het projectgebied en haar
gebruik voor industriële activiteiten aangeduid als ‘tichelen’. Mogelijk gaat het hier om
het gebruik van kalkovens voor de productie van tegels. De Villaretkaart (1745-1748)
toont de nieuwe versterkingen die onder Louis XIV werden aangelegd. Vanaf dan
kom het projectgebied gedeeltelijk op de stadsvestingen te liggen. Het betreft het
noordwestelijk deel van een bastion dat meteen aansluit op de Leie en in het
zuidoosten op een hoornwerk. Aan het einde van de 18de eeuw werden de
versterkingen afgebroken maar bleef het projectgebied voorzien van bebouwing in
het zuidwestelijke gedeelte, met name langsheen de huidige Kleine Leiestraat en het
Guido Gezellepad.
Ten laatste vanaf 1959-1960 lijkt het projectgebied vrij te zijn van bebouwing. Dit blijft
zo tot ongeveer 1975. Vanaf dan verschijnt de huidige bebouwing. Deze blijft tot op
de dag van vandaag ongewijzigd. Welke de weerslag is van deze bebouwing –
voorzien van (kruip)kelders op het bodemarchief, is niet duidelijk op basis van de
gegevens uit het bureauonderzoek.
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Besluitend kan gesteld dat er voor de periodes vroeger dan ca. 1555 (Deventerkaart) geen
gegevens beschikbaar zijn uit het bureauonderzoek om de aan- of afwezigheid van een site
binnen het projectgebied te kunnen bevestigen. De ligging van het projectgebied aan de
zuidelijke Leieoever, in het historische stadscentrum van Kortrijk en meer specifiek in de wijk
Overbeke, de mogelijke aanwezigheid van industriële activiteiten zoals weergegeven op de
Deventerkaart (1555) en de kaart van de Bersaques (1641), de aanduiding van bewoning en
een deel van de stadsversterkingen binnen de contouren van het projectgebied, maken dat
de aanwezigheid van een archeologische site niet onwaarschijnlijk is. De enige manier om
concrete informatie in te winnen over de al dan niet aanwezigheid van een archeologische
site(s) uit de Steentijden, Romeinse tijd, de middeleeuwen en de nieuwe tijd is
veldonderzoek.

2.4.2. 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: aangezien het projectgebied zich in de historische stadskern van Kortrijk
bevindt wordt een complexe verticale stratigrafie verwacht. Echter wordt het projectgebied op
de bodemtypekaart aangeduid als een OB-bodem, zijnde een bodemarchief dat verstoord of
vernield werd door bebouwing. Daarnaast is er ook geen duidelijkheid over wat de impact is
van de huidige, af te breken bebouwing op de bodem. Dit zijn belangrijke factoren om in te
schatten of er goede bewaring kan zijn van de archeologische niveaus, 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 verkaveling voorziet de inplanting van drie meersgezinswoningen en de
inplanting van een ondergrondse kelder over een groot deel van het projectgebied (5218 m²).
Gezien de plannen hiervoor nog niet definitief zijn, gaan we dus uit van een maximale
verstoring. Of dit een impact heeft op eventueel bewaard archeologisch erfgoed is op basis
van het bureauonderzoek niet uit te maken. Het bureauonderzoek kan namelijk de aan- of
afwezigheid van een archeologische site niet staven. Hiervoor dient verder vooronderzoek
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op het terrein te gebeuren, maar gezien dit op dit moment niet mogelijk is (grotendeels
bebouwd) is dit niet opgenomen in deze archeologienota.

2.4.3. 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.

2.4.3.1. 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. In dit
geval lijkt het opportuun om op dit terrein verspreid een aantal landschappelijke boringen te
plaatsen. Met deze methode kan met een minimale impact in de bodem toch heel wat
informatie verkregen worden:
- Hoe is de bodemopbouw?
- Is er sprake van een intacte bodemopbouw (A-B-C horizont)? Dit is van belang
voor het inschatten van enig potentieel op de aanwezigheid van een steentijdsite
binnen het projectgebied.
- Is er een archeologisch niveau aanwezig, en op welke diepte bevindt zich dit?
- Is er sprake van meerdere archeologische niveaus?
- Wat was de impact in de bodem van de bestaande bebouwing?
Er wordt geadviseerd om dit booronderzoek uit te voeren om bovenstaande vraagstellingen
(bodemopbouw, verstoringsgraad, aan- of afwezigheid van één of meerdere archeologische
niveaus) te kunnen beantwoorden. Gezien de huidige situatie op het terrein, waarbij het
grootste deel van het projectgebied bebouwd en verhard is, is het echter niet mogelijk om dit
onderzoek uit te voeren vóór de sloop van de gebouwen (gebeurt pas na verkrijgen van de
stedenbouwkundige vergunning). Het zal dus noodzakelijk zijn dit uit te voeren als een
uitgesteld vooronderzoek zonder ingreep in de bodem.

2.4.3.2. 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.
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Dit type onderzoek wordt voor deze site echter niet weerhouden. Het onderzoek is gezien de
bebouwde en verharde toestand van het terrein niet mogelijk.

2.4.3.3. Veldkartering
Veldkartering heeft tot doel om relevante archeologische indicatoren te zoeken door middel
van een visuele inspectie van het terrein. Aangezien het terrein grotendeels
bebouwd/verhard en niet geschikt voor dit type onderzoek, ook niet na de sloop van de
gebouwen.

2.4.4. Verder vooronderzoek met ingreep in de bodem
2.4.4.1. Verkennend en waarderend archeologisch booronderzoek
Dit type onderzoek heeft tot doel archeologische sites op te sporen door middel van
boringen. Deze methode is vooral nuttig om steentijdsites te detecteren aangezien dergelijke
sites quasi steeds enkel bestaan uit een losse vondstenspreiding van voornamelijk lithisch
materiaal. Grondsporen, zeker voor de vroege prehistorie, komen zelden of nooit voor
waardoor een proefsleuvenonderzoek hier geen betrouwbare optie is.
Dit verkennend archeologisch booronderzoek dient enkel uitgevoerd indien de
landschappelijke boringen aantonen dat er bodemkundig gezien potentieel is op de
aanwezigheid van steentijd.
Indien dit verkennend archeologisch booronderzoek effectief zones kan aantonen die
mogelijk wijzen op een steentijdsite, dan dient dit verder onderzocht te worden. Indien het
relatief grote zones betreft kan geopteerd worden voor een verdichting van het boorgrid (=
waarderend archeologisch booronderzoek). Bij relatief kleine zones is het zinvoller om te
werken met proefputten in functie van een steentijd artefactensite van 1m2. Aantal en grid
zijn te bepalen in functie van de resultaten uit het booronderzoek.
Na afloop van deze verschillende prospectiefasen wordt op basis van de resultaten advies
gegeven over eventueel verder onderzoek van de steentijdlocaties.

2.4.4.2. 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,
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bewaring, aard en datering van de aangetroffen archeologische sporen. Daarnaast is er ook
een duidelijk zicht op de bodemopbouw. 49
Er wordt geadviseerd om die zones binnen het projectgebied, waar de landschappelijke
boringen aantonen dat het bodemprofiel volledig is bewaard 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.
Ook deze fase in het onderzoek kan, gezien de huidige staat van het terrein (grotendeels
bebouwd en verhard), nog niet worden aangevat en dient meegenomen in het traject van
uitgesteld vooronderzoek met ingreep in de bodem.

2.4.5. 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?
Er zijn geen archeologische gegevens gekend over de site zelf. De gekende
historische gegevens worden besproken in hoofdstuk 2.2.

•

Zijn er indicaties dat de bodem (deels) verstoord is?
De enige indicatie dat de bodem mogelijk (deels) verstoord is, is de aanwezigheid
van de huidige bebouwing op het projectgebied. De plannen van bestaande
gebouwen tonen de aanwezigheid van (kruip)kelders en het gebruik van
paalfunderingen. Echter de precieze mate van verstoring is niet duidelijk en dient
voorwerp uit te maken van verder onderzoek.

•

Zijn er landschappelijke factoren die invloed kunnen hebben op de gaafheid
van eventuele archeologische sporen?
Het terrein staat niet gekarteerd op de potentiële bodemerosiekaart. De bewaring van
het bodemarchief dient voorwerp uit te maken van verder onderzoek.

•

49

Wat is de impact van de geplande werken op het bodemarchief?

HANECA K., DEBRUYNE S., VANHOUTTE S. en ERVYNCK A. juli 2016, p. 55.
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De initiatiefnemer voorziet de verkaveling van het projectgebied voor de inplanting
van drie meersgezinswoningen en ondergrondse parkeerkelder. Gezien de plannen
voor deze constructies nog niet beschikbaar zijn, wordt uitgegaan van een maximale
bodemverstoring. Een deel van het terrein zal als groenzone ingericht. Het volledige
projectgebied komt echter in aanmerking voor verder onderzoek.
•

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 aan- of afwezigheid
van een archeologische site kan namelijk niet afdoende 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, na de sloop van de
huidige gebouwen, over te gaan tot een landschappelijk booronderzoek dat een licht
moet werpen op de gaafheid van de bodem, de bodemopbouw en de eventuele
aanwezigheid van één of meerdere archeologische niveaus en een intacte
bodemopbouw. Dit laatste is van belang voor de eventuele aanwezigheid van
steentijdsites.
Indien de resultaten van dit landschappelijk booronderzoek de intactheid van de
bodem bevestigen, dient de mogelijke aanwezigheid van steentijdsites te worden
gecontroleerd aan de hand van een verkennend archeologisch booronderzoek dat,
indien positief, wordt aangevuld met een waarderend archeologisch booronderzoek of
proefputten in functie van artefacten steentijdsites.
Na deze onderzoeken, die zich toespitsen op de bewaring van de bodem en het al
dan niet aanwezig zijn van een steentijdsite, dient het projectgebied nog onderzocht
te worden via proefsleuven indien de landschappelijke boringen de aanwezigheid
aantonen van een of meerdere archeologisch niveaus.
De modaliteiten van de voorgestelde onderzoeksmethoden worden besproken in het
programma van maatregelen. De vraagstellingen per onderzoeksmethode worden
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eveneens behandeld in het programma van maatregelen. Elke onderzoeksmethode is
succesvol beëindigd wanneer haar vraagstellingen succesvol kunnen worden
beantwoord. Zolang niet alle onderzoeksvragen succesvol kunnen worden
beantwoord, dient men over te gaan op de volgende onderzoeksmethode zoals
hierboven besproken.
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3. Samenvatting
Het plangebied situeert zich in de historische stadskern van Kortrijk, meer specifiek ten
zuiden van de Leie ten zuidoosten van het eiland Buda. Het plangebied wordt ten noorden
begrensd door het Guido Gezellepad met aansluitend de Leie. Ten westen gebeurt de
ontsluiting via de Kleine Leiestraat. Ten zuiden en ten oosten sluit het projectgebied zich aan
bij de bebouwde percelen. Gezien haar ligging in het stadscentrum geeft de bodemtypekaart
een OB-bodemtype weer voor het projectgebied. Een oriënterend en beschrijvend
bodemonderzoek uitgevoerd in 2019 duidt op de nood voor een zone op het perceel 718p2
om rekening te houden met gebruiksadvies GA1a als gevolg van een verontreiniging door
minerale olie. Op de bodemerosiekaart wordt het projectgebied niet gekarteerd. De percelen
bevinden zich in de riviervallei van de Leie en kennen een hoogte variërend tussen +13m
TAW +15m TAW. Verder ten zuiden stijgt het reliëf naar hoogtes van +20m TAW en meer.
Op het plangebied zelf is nog geen archeologisch onderzoek uitgevoerd. Op basis van
archeologisch onderzoek in de nabijheid van het projectgebied werden verschillende sporen
en artefacten voor de oudere periode geattesteerd – met name de Romeinse periode.
Gezien de grote groei en bloei van de stadskern tijdens de middeleeuwen wordt de kans op
het aantreffen van sporen uit deze periode als heel reëel beschouwd.
Historisch kaartmateriaal laat toe een beeld te krijgen van het projectgebied vanaf ca. 1555
(Deventerkaart). Samen met de kaart van L. de Bersaques (ca. 1640) wordt het plangebied
gedeeltelijk ingenomen door bebouwing en industriële activiteiten. Mogelijk gaat het om de
productie van tegels door gebruik te maken van kalkovens.
De Villaretkaart (1745-1748) toont de gedeeltelijke inname van het plangebied door de
stadsversterkingen. Het gaat om het noordwestelijk deel van een bastion dat meteen aansluit
op de Leie en in het zuidoosten op een hoornwerk.
Vanaf het einde van de 18de eeuw verdwijnen de stadsversterkingen en resteert enkel nog
de bebouwing in het zuidwestelijke gedeelte van het projectgebied.
Ten laatste vanaf 1959-1960 is het projectgebied volledig vrij van bebouwing. Dit beeld blijft
behouden tot ongeveer 1975. Vanaf dan verschijnt de villa en het schoolcomplex dat tot op
de dag van vandaag behouden blijft.
Het terrein zal verkaveld worden voor de inplanting van drie meersgezinswoningen. Een
groot deel van het terrein (5218 m²) zal worden ingenomen door een ondergrondse
parkeergarage. Gezien de plannen voor deze constructies nog niet beschikbaar zijn, wordt
uitgegaan van een maximale bodemverstoring. Hierdoor zal mogelijk een aanzienlijk deel
van het potentieel aanwezige archeologische bodemarchief vernietigd worden. Voor de
uitvoering van de werken zal een secanspalenwand geplaatst worden en grondbemaling
plaatsvinden.
Al deze elementen samen maken dat het plangebied een zekere archeologische waarde kan
hebben en dat de gegevens van een archeologisch onderzoek kunnen leiden tot een
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kennisvermeerdering over de al dan niet aanwezige menselijke activiteiten op het terrein en
de omliggende gebieden in het verleden. Zeker gezien de ligging van het projectgebied in de
historische stadskern van Kortrijk. Om het archeologisch potentieel te kunnen inschatten,
wordt voorgesteld om een aantal vooronderzoeken zonder en met ingreep in de bodem uit te
voeren. Het betreft in de eerste plaats een landschappelijk bodemonderzoek door middel van
boringen, om de precieze bodemopbouw te achterhalen. Indien nodig om de aan- of
afwezigheid van een archeologische site te staven of een opgraving op te stellen, wordt het
landschappelijk bodemonderzoek gevolgd door een vooronderzoek met ingreep in de bodem
door middel van archeologische boringen en/of proefsleuven. Gezien de huidige staat van
het terrein, waarbij het grootste deel is bebouwd en verhard, dienen deze onderzoeken in
een uitgesteld traject te gebeuren (na de sloop van de huidige gebouwen).
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HOOFDSTUK 4:
4.1.

Oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek
Plein 14 te 8500 KORTRIJK

RESULTATEN TERREIN- EN LABORATORIUM ONDERZOEK

VERSLAG MONSTERNEMING EN TERREINONDERZOEK

Op de boorprofielen in Bijlage 6 zijn de naamgeving van de boorpunten, de Lambert-coördinaten, de totale
diepte van de boringen, het type, de uitvoerder en de datum van plaatsing terug te vinden. Op de boorprofielen
zijn tevens de organoleptische waarnemingen en de boormethode aangeduid. Voor peilbuizen wordt eveneens
de grondwaterstand en de peilbuisconstructie weergegeven. De boorpunten werden uitgevoerd volgens de
bepalingen van het CMA.
Volgende boortechnieken werden aangewend:
☒ Edelmanboor
☐ Ramguts
☐ Pulsboor
☐ Verloren casing
☒ Geoprobe direct push (liners)
☐ Manuele steekbus
☐ Andere: …
De staalnamedatum en de in-situ metingen van de grondwaterstalen zijn gerapporteerd in de toetsingstabellen
in 4.4. De peilbuizen werden bemonsterd volgens de bepalingen van het CMA.
Tijdens het veldwerk werd een verhoogde geleidbaarheid vastgesteld ter hoogte van peilbuis PB18 en PB507.
Gezien deze verhoging niet gelinkt kan worden aan de huidige of voorgaande activiteiten op het terrein wordt
dit als een van nature uit verhoogde waarde beschouwd en verder niet besproken.
Alle genomen bodem- en grondwaterstalen werden geconserveerd volgens de bepalingen van het CMA.
Er zijn geen afwijkingen opgetreden ten opzichte van het veldwerk dat voorzien was op basis van de
bemonsteringsstrategie.
Er werden geen boringen gestaakt.

4.2.

VERSLAG LABORATORIUMONDERZOEK

Het laboratorium, de datum van aankomst van de monsters, de termijn van analyse en de resultaten zijn
weergegeven in de analysecertificaten in Bijlage 7. Het laboratorium is erkend voor de uitgevoerde analyses zoals
vermeld in het VLAREL, en de toegepaste analysemethoden zijn in overeenstemming met deze vastgesteld in de
CMA’s.
Onderstaande opmerking is opgenomen op de analysecertificaten.
Op certificaat 2019019390/1 wordt volgende opmerking vermeld wat betreft het bodemstaal van PB600 van 3,6
– 4,1 m-mv: betreft vluchtige stoffen: geen juiste emballage aangeleverd. Op de meeste bodemstalen in dit
certificaat werd minerale olie en BTEX geanalyseerd. Alle stalen werden genomen en aangeleverd in liners. Er
werd dus geen verkeerde emballage aangeleverd.
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4.3.

Oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek
Plein 14 te 8500 KORTRIJK

SAMENVATTENDE TABELLEN

Tabel III-19: Overzicht organoleptische waarnemingen tijdens het veldwerk (bodem)
Datum
Boorpunt
Traject
Groep
Parameter
staalname
OBO
2,5 – 3,5 m-mv
18/12/2017
Geur
Brandstofgeur
B502
3,5 – 4,0 m-mv
18/12/2017
Geur
Brandstofgeur
BBO FASE 1
Tabel III-20: Overzicht veldmetingen en waarnemingen (grondwater)
Datum
Stijghoogte
Boorpunt
Traject
staalname
(cm-mv)
OBO
PB18
2,14 - 4,14 m-mv
19/12/2018
368
PB504
2,99 - 3,99 m-mv
19/12/2018
287
PB507
3,9 - 4,9 m-mv
19/12/2018
362
PB4bis
1,99 - 3,99 m-mv
19/12/2018
274
PB7
2,11 - 4,11 m-mv
19/12/2018
273
BBO FASE 1
PB600
4,61 - 5,61 m-mv
13/03/2019
264
PB601
2,9 - 3,9 m-mv
13/03/2019
269
PB602
3,02 - 4,02 m-mv
13/03/2019
280
PB603
3,03 - 4,03 m-mv
13/03/2019
267
PB4bis
1,99 - 3,99 m-mv
13/03/2019
240
PB604
3,01 - 4,01 m-mv
13/03/2019
273
Tabel III-21: Overzicht geanalyseerde bodemmonsters
Datum
Toetsing
Toetsing
Boorpunt
Analysestaal
staalname
% klei
% OM *
OBO
B501
2 - 2,5 m-mv
18/12/2017
8,10
0,75
B502
3 - 3,5 m-mv
18/12/2017
8,10
0,75
B503
2 - 2,5 m-mv
18/12/2017
8,10
0,75
PB504
1,5 - 2 m-mv
18/12/2017
8,10
0,75
B506
1,5 - 2 m-mv
11/12/2018
8,10
0,75
PB507
1,5 - 2 m-mv
11/12/2018
8,10
0,75
BBO FASE 1
0 - 0,5 m-mv
11/02/2019
8,10
0,75

PB600

PB601
PB602
PB603
PB604

1,9 - 2,4 m-mv

11/02/2019

8,10

0,75

3,1 - 3,6 m-mv

11/02/2019

8,10

0,75

3,6 - 4,1 m-mv

11/02/2019

8,10

0,75

1,9 - 2,4 m-mv
3,1 - 3,6 m-mv
1,9 - 2,4 m-mv
3,1 - 3,6 m-mv
1,9 - 2,4 m-mv
3,1 - 3,6 m-mv
1,9 - 2,4 m-mv
3,1 - 3,6 m-mv

11/02/2019
11/02/2019
11/02/2019
11/02/2019
11/02/2019
11/02/2019
11/02/2019
11/02/2019

8,10
8,10
8,10
8,10
8,10
8,10
8,10
8,10

0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75

* OM: organisch materiaal
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Waarde

Opm.

Matig
Zwak

-

-

-

pH

Ec (µS/cm)

Opm.

7,2
7,1
6,84
6,73
6,89

2040
375
1906
910
492

-

7
7,1
6,86
6,91
6,87
6,97

764
725
606
752
1184
1026

-

Parameters

Opm.

Structuurpakket, MO
DS, MO
DS, MO
Structuurpakket, MO
DS, MO
DS, MO

-

DS, MO, BTEX
DS, klei, MO, BTEX,
korrelgrootteverdeling
DS, klei, MO,
korrelgrootteverdeling,
EPK-VPK analyse
DS, klei, MO, BTEX,
korrelgrootteverdeling
DS, MO, BTEX
DS, MO, BTEX
DS, MO, BTEX
DS, MO, BTEX
DS, MO, BTEX
DS, MO, BTEX
DS, MO, BTEX
DS, MO, BTEX

-
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Oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek
Plein 14 te 8500 KORTRIJK

Tabel III-22: Overzicht geanalyseerde grondwaterstalen
Datum
Boorpunt
Analysestaal
staalname
PB18
PB504
PB507
PB4bis
PB7

2,14 - 4,14 m-mv
2,99 - 3,99 m-mv
3,9 - 4,9 m-mv
1,99 - 3,99 m-mv
2,11 - 4,11 m-mv

19/12/2018
19/12/2018
19/12/2018
19/12/2018
19/12/2018

PB600
PB601
PB602
PB603
PB4bis
PB604

4,61 - 5,61 m-mv
2,9 - 3,9 m-mv
3,02 - 4,02 m-mv
3,03 - 4,03 m-mv
1,99 - 3,99 m-mv
3,01 - 4,01 m-mv

13/03/2019
13/03/2019
13/03/2019
13/03/2019
13/03/2019
13/03/2019

Parameters

OBO
MO
MO
MO
MO
MO
BBO FASE 1
MO, BTEX
MO, BTEX
MO, BTEX
MO, BTEX
MO, EPK-VPK analyse
MO, BTEX
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Opm.
-

Envirosoil nv
EB1711/043, EB1901/058

4.4.

Oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek
Plein 14 te 8500 KORTRIJK

OVERZICHT RESULTATEN

In de onderstaande tabellen wordt een overzicht gegeven van de resultaten. Een kaart met weergave van de
analyseresultaten is toegevoegd in Bijlage 20. Alle geanalyseerde parameters zijn genormeerd in het VLAREBO.
Het wordt als niet relevant beschouwd de resultaten van het BBO te hertoetsen gezien de verontreiniging
waarvoor het BBO werd uitgevoerd reeds werd gesaneerd.
Analyseresultaten VBO 1999
0718_P2
III
5
B6
7/04/1999
lichte dieselgeur
2,0 - 3,0 m-mv

1,0 - 1,5

1,0 - 1,5

2,0 - 2,5

1,5 - 2,0

1,5 - 2,0

% (m/m)

83,3

mg/kg DS

90,6

<10

86,3

84,1

84,4

MINERALE OLIE
21
8709

58

<10

Gehanteerd kleigehalte (%)
Gehanteerd organisch materiaal (%)
Gehanteerde pH
Legende
Cursief = overschrijdt de streefwaarde
Onderstreept = overschrijdt de richtwaarde
Vet = overschrijdt de bodemsaneringsnorm

Toetsingswaarden volgens
type

III

Hoogste overschrijdingsfactor BSN

0718_P2
III
B19
7/04/1999
-

Bodemsaneringsnorm

0718_P2
III
PB13
7/04/1999
lichte tot sterke
dieselgeur 0,1 4,0 m-mv

Richtwaarde

50,00

300,00

500,00

17,42 x

8,10
1,00
7,00
Wettelijk kader
Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van
het Vlaams reglement betreffende de bodemsanering en de
bodembescherming (Vlarebo 2008) (B.S. 21 september 2018)

0718_P2
III
1
PB14
7/04/1999
-

0718_P2
III
1
B15
7/04/1999
-

0
III
2
PB18
7/04/1999
-

0718_N2
III
2
B20
7/04/1999
-

0718_P2
III
3
PB10
7/04/1999
-

1,5 - 2,0

1,5 - 2,0

1,5 - 2,0

1,5 - 2,0

1,5 - 2,0

Diepte staal voor analyse in m-mv
Droge stof

% (m/m)

88,4

88,3

83,7

83,2

82,9

Minerale olie C10 - C40

mg/kg DS

63

109

MINERALE OLIE
51

129

547

Gehanteerd kleigehalte (%)
Gehanteerd organisch materiaal (%)
Gehanteerde pH
Legende
Cursief = overschrijdt de streefwaarde
Onderstreept = overschrijdt de richtwaarde
Vet = overschrijdt de bodemsaneringsnorm

Toetsingswaarden volgens
type

III

Hoogste
overschrijdings-factor
BSN

Kadastraal perceel
Bestemmingstype
Verdachte zone - onverdachte zone
Naam meetlocatie
Datum veldwerk
Zintuiglijk waarneembare verontreiniging

Bodemsaneringsnorm

Minerale olie C10 - C40

0718_P2
III
3
B12
7/04/1999
-

Richtwaarde

Diepte staal voor analyse in m-mv
Droge stof

0718_P2
III
3
B11
7/04/1999
-

Streefwaarde

Kadastraal perceel
Bestemmingstype
Verdachte zone - onverdachte zone
Naam meetlocatie
Datum veldwerk
Zintuiglijk waarneembare verontreiniging

Streefwaarde

4.4.1.

50,00

300,00

500,00

1,09 x

8,10
1,00
7,00
Wettelijk kader
Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van
het Vlaams reglement betreffende de bodemsanering en de
bodembescherming (Vlarebo 2008) (B.S. 21 september 2018)
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1,5 - 2,0

1,5 - 2,0

0718_P2
III
4
B9
7/04/1999
-

Diepte staal voor analyse in m-mv
Droge stof

% (m/m)

84,2

84,7

Minerale olie C10 - C40

mg/kg DS

17

20

0718_P2
III
5
PB4
7/04/1999
matige
dieselgeur 2,0 3,0 m-mv
1,5 - 2,0
2,0 - 2,5
83,9
84,1

MINERALE OLIE
<10

0718_P2
III
5
B5
7/04/1999
-

1,5 - 2,0

III

50,00

300,00

500,00

1,11 x

83,9

554

Gehanteerd kleigehalte (%)
Gehanteerd organisch materiaal (%)
Gehanteerde pH
Legende
Cursief = overschrijdt de streefwaarde
Onderstreept = overschrijdt de richtwaarde
Vet = overschrijdt de bodemsaneringsnorm

Toetsingswaarden volgens
type

Hoogste
overschrijdings-factor
BSN

0718_P2
III
4
B8
7/04/1999
-

Bodemsaneringsnorm

0718_P2
III
4
PB7
7/04/1999
-

Richtwaarde

Kadastraal perceel
Bestemmingstype
Verdachte zone - onverdachte zone
Naam meetlocatie
Datum veldwerk
Zintuiglijk waarneembare verontreiniging

Streefwaarde

Envirosoil nv
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8,10
1,00
7,00
Wettelijk kader
Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van
het Vlaams reglement betreffende de bodemsanering en de
bodembescherming (Vlarebo 2008) (B.S. 21 september 2018)

Diepte staal voor analyse in m-mv
Droge stof

% (m/m)

2,0 - 2,5
83,84

2,0 - 2,5
86,01

2,0 - 2,5
84,16

Minerale olie C10 - C40

mg/kg DS

74

131

MINERALE OLIE
46

Gehanteerd kleigehalte (%)
Gehanteerd organisch materiaal (%)
Gehanteerde pH
Legende
Cursief = overschrijdt de streefwaarde
Onderstreept = overschrijdt de richtwaarde
Vet = overschrijdt de bodemsaneringsnorm

0718_P2
1
PB14
15/04/1999
-

Aanwezigheid puur product en dikte

-

-

-

-

-

2,71
0,9 - 2,9

2,45
1,0 - 3,0

2,70
2,0 - 4,0

2,87
2,0 - 4,0

Minerale olie C10 - C40

µg/l

7,09
10,6
865

1460

2,50
1,0 - 3,0
VELDANALYSES
7,62
7,9
9,9
12,4
1131
536

134

MINERALE OLIE
650

Legende
Cursief = overschrijdt de streefwaarde
Onderstreept = overschrijdt de richtwaarde
Vet = overschrijdt de bodemsaneringsnorm

6,93
11,8
1014

9,98
11,6
2080

20900

253

Hoogste overschrijdingsfactor BSN

0718_P2
PB13
15/04/1999
Stookoliegeur

Bodemsaneringsnorm

0718_P2
3
PB10
15/04/1999
-

Richtwaarde

0718_P2
4
PB7
15/04/1999
-

°C
µS/cm

500,00

Wettelijk kader
Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van
het Vlaams reglement betreffende de bodemsanering en de
bodembescherming (Vlarebo 2008) (B.S. 21 september 2018)

0718_P2
5
PB4
15/04/1999
-

pH
Temperatuur
Geleidbaarheid

300,00
8,10
1,00
7,00

Kadastraal perceel
Verdachte zone - onverdachte zone
Naam meetlocatie
Datum veldwerk
Zintuiglijk waarneembare
verontreiniging

Grondwaterstand in m-mv
Filterstelling in m-mv

50,00

III

Hoogste
overschrijdings-factor
BSN

Toetsingswaarden volgens
type

Bodemsaneringsnorm

0718_P2
III
B27
9/04/1999
-

Richtwaarde

0718_P2
III
B23
9/04/1999
-

Streefwaarde

0718_P2
III
B22
9/04/1999
-

Streefwaarde

Kadastraal perceel
Bestemmingstype
Verdachte zone - onverdachte zone
Naam meetlocatie
Datum veldwerk
Zintuiglijk waarneembare verontreiniging

100,00

300,00

500,00

41,8 x

Wettelijk kader
Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van
het Vlaams reglement betreffende de bodemsanering en de
bodembescherming (Vlarebo 2008) (B.S. 22/04/2008)
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Aanwezigheid puur product en dikte

-

Grondwaterstand in m-mv
Filterstelling in m-mv

3,00
2,0 - 4,0

Hoogste overschrijdingsfactor BSN

0
2
PB18
15/04/1999
-

Bodemsaneringsnorm

Kadastraal perceel
Verdachte zone - onverdachte zone
Naam meetlocatie
Datum veldwerk
Zintuiglijk waarneembare
verontreiniging

Richtwaarde

Oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek
Plein 14 te 8500 KORTRIJK

Streefwaarde
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100,00

300,00

500,00

3,1 x

VELDANALYSES
pH
Temperatuur
Geleidbaarheid

°C
µS/cm

6,85
10,9
1713

Minerale olie C10 - C40

µg/l

1550

MINERALE OLIE

Legende
Cursief = overschrijdt de streefwaarde
Onderstreept = overschrijdt de richtwaarde
Vet = overschrijdt de bodemsaneringsnorm

Analyseresultaten OBO 2001

0718_P2
III
3
B106
29/05/2001
-

0718_N2
III
2
B107
29/05/2001
-

0718_P2
III
1
B108
29/05/2001
-

0,5 - 1,0

1,5 - 2,0

1,5 - 2,0

0,5 - 1,0

0,5 - 1,0

Toetsingswaarden volgens
type

Diepte staal voor analyse in m-mv
Droge stof

Bodemsaneringsnorm

0720_H
III
5
B102
29/05/2001
-

Richtwaarde

0718_P2
III
4
B101
29/05/2001
-

Streefwaarde

Kadastraal perceel
Bestemmingstype
Verdachte zone - onverdachte zone
Naam meetlocatie
Datum veldwerk
Zintuiglijk waarneembare verontreiniging

% (m/m)

Arseen (As)
Cadmium (Cd)
Chroom (Cr)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)

mg/kg DS
mg/kg DS
mg/kg DS
mg/kg DS
mg/kg DS
mg/kg DS
mg/kg DS
mg/kg DS

ZWARE METALEN EN METALLOÏDEN
<10
<0,4
25
17
0,33
18
9,3
35

14,58
0,70
62,03
16,80
0,10
21,43
13,80
64,84

32,89
2,63
91,00
62,86
1,70
120,00
48,00
162,10

103,00
6,00
240,00
169,46
4,80
560,00
95,00
269,91

Naftaleen
Benzo(a)pyreen
Fenantreen
Fluoranteen
Benzo(a)antraceen
Chryseen
Benzo(b)fluoranteen
Benzo(k)fluoranteen
Benzo(ghi)peryleen
Indeno(1,2,3-c,d)pyreen

mg/kg DS
mg/kg DS
mg/kg DS
mg/kg DS
mg/kg DS
mg/kg DS
mg/kg DS
mg/kg DS
mg/kg DS
mg/kg DS

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
0,28
0,04
0,09
0,06
<0,02
0,04
0,05
<0,02
<0,02
<0,02

0,10
0,10
0,08
0,20
0,06
0,15
0,20
0,20
0,10
0,10

0,30
0,30
15,00
2,00
3,90
2,50
1,10
0,60
0,30
0,70

4,45
3,46
37,05
22,20
9,75
180,00
6,09
11,50
3920,00
20,00

Minerale olie C10 - C40

mg/kg DS

50,00

300,00

500,00

87,4

<50

83,2

<50

83,7

MINERALE OLIE
<50

Gehanteerd kleigehalte (%)
Gehanteerd organisch materiaal (%)
Gehanteerde pH
Legende
Cursief = overschrijdt de streefwaarde
Onderstreept = overschrijdt de richtwaarde
Vet = overschrijdt de bodemsaneringsnorm

85,1

<50

III

Hoogste
overschrijdings-factor
BSN

4.4.2.

Wettelijk kader
Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van
het Vlaams reglement betreffende de bodemsanering en de
bodembescherming (Vlarebo 2008) (B.S. 22/04/2008)

85,8

<50

8,10
1,00
7,00
Wettelijk kader
Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van
het Vlaams reglement betreffende de bodemsanering en de
bodembescherming (Vlarebo 2008) (B.S. 21 september 2018)
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Oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek
Plein 14 te 8500 KORTRIJK

0718_P2
3
PB10
5/06/2001
-

0718_P2
4
PB7
5/06/2001
-

0718_P2
5
PB4
5/06/2001
-

Aanwezigheid puur product en dikte

-

-

-

-

-

3,00
2,07 - 4,07

2,82
2,08 - 4,08

2,82
2,05 - 4,05

2,14
1,76 - 3,76

Grondwaterstand in m-mv
Filterstelling in m-mv
pH
Temperatuur
Geleidbaarheid

°C
µS/cm

Arseen (As)
Cadmium (Cd)
Chroom (Cr)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

Benzeen
Tolueen
Ethylbenzeen
Xylenen (som)

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

Tetrachloormethaan
Trichloormethaan
Dichloormethaan
1,1,1-trichloorethaan
1,1,2-trichloorethaan
1,1-dichloorethaan
1,2-dichloorethaan
Tetrachlooretheen
Trichlooretheen
Cis-1,2-Dichlooretheen
Trans-1,2-dichlooretheen
Cis+trans-1,2-dichlooretheen

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

Minerale olie C10 - C40

µg/l

Bodemsaneringsnorm

0718_P2
1
PB14
5/06/2001
-

Richtwaarde

0
2
PB18
5/06/2001
-

Streefwaarde

Kadastraal perceel
Verdachte zone - onverdachte zone
Naam meetlocatie
Datum veldwerk
Zintuiglijk waarneembare
verontreiniging

20
<0,8
2,4
<5
<0,05
<5
<2
<10

5,00
1,00
10,00
20,00
0,05
5,00
10,00
60,00

12,00
3,00
30,00
60,00
0,60
12,00
24,00
300,00

20,00
5,00
50,00
100,00
1,00
20,00
40,00
500,00

MONOCYLCISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
<0,2
1,1
<0,4
<0,8

6
0,28
<0,4
<0,8

0,50
0,50
0,50
0,50

2,00
20,00
20,00
20,00

10,00
700,00
300,00
500,00

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN
<0,2
<0,2
<5
<1
<1
<1
<0,6
0,36
<0,2
<1
<1
<2

<0,2
<0,2
<5
<1
<1
<1
<0,6
<0,2
<0,2
<1
<1
<2

0,50
0,50
0,50
1,00
1,00
1,00
0,50
0,50
0,50

1,20
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

20,00
200,00
20,00
500,00
12,00
330,00
30,00
40,00
70,00

1,00

5,00

50,00

<50

100,00

300,00

500,00

6,55
14,1
2880

2,11
1,0 - 3,0
VELDANALYSES
6,86
7,38
26,8
19
1178
1298

6,54
15,5
744

Hoogste overschrijdingsfactor BSN

Envirosoil nv
EB1711/043, EB1901/058

6,57
19,2
854

ZWARE METALEN EN METALLOÏDEN

<50

<50

MINERALE OLIE
<50

Legende
Cursief = overschrijdt de streefwaarde
Onderstreept = overschrijdt de richtwaarde
Vet = overschrijdt de bodemsaneringsnorm

130

1x

Wettelijk kader
Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van
het Vlaams reglement betreffende de bodemsanering en de
bodembescherming (Vlarebo 2008) (B.S. 22/04/2008)
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Envirosoil nv
EB1711/043, EB1901/058

Analyseresultaten OBO 2005

Diepte staal voor analyse in m-mv
Droge stof

% (m/m)

89,6

2,0 - 2,5
86,81

2,0 - 2,5
83,82

Minerale olie C10 - C40

mg/kg DS

<50

<50

MINERALE OLIE
<50

0718_P2
III
1
B200
9/02/2005
-

0718_N2
III
2
B201
9/02/2005
-

2,0 - 2,5
87,3

2,0 - 2,5
85,39

50

<50

Gehanteerd kleigehalte (%)
Gehanteerd organisch materiaal (%)
Gehanteerde pH
Legende
Cursief = overschrijdt de streefwaarde
Onderstreept = overschrijdt de richtwaarde
Vet = overschrijdt de bodemsaneringsnorm

50,00

300,00

500,00

III

8,10
1,00
7,00

0718_P2
5
PB4
14/02/2005
-

0718_P2
4
PB7
31/01/2005
-

0718_P2
3
PB10
31/01/2005
-

Aanwezigheid puur product en dikte

-

-

-

-

-

3,05
1,87 - 3,87

3,58
2,07 - 4,07

2,90
2,05 - 4,05

2,15
1,0 - 3,0

1,85
1,76 - 3,76
VELDANALYSES
7,15
7,13
10,4
8,5
468
624

pH
Temperatuur
Geleidbaarheid

°C
µS/cm

6,67
11,5
285

Benzeen
Tolueen
Ethylbenzeen
Ortho-xyleen
Som meta- en para-xylenen
Xylenen (som)

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

MONOCYLCISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
<0,2
<0,2
<0,4
<0,4
<0,4
<0,8

Minerale olie C10 - C40

µg/l

68

<50

MINERALE OLIE
<50

Legende
Cursief = overschrijdt de streefwaarde
Onderstreept = overschrijdt de richtwaarde
Vet = overschrijdt de bodemsaneringsnorm

7,71
8,7
735

240

0,50
0,50
0,50

2,00
20,00
20,00

10,00
700,00
300,00

0,50

20,00

500,00

100,00

300,00

500,00

Hoogste overschrijdingsfactor BSN

0
2
PB18
14/02/2005
-

Bodemsaneringsnorm

0718_P2
PB22
14/02/2005
-

Richtwaarde

Wettelijk kader
Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van
het Vlaams reglement betreffende de bodemsanering en de
bodembescherming (Vlarebo 2008) (B.S. 21 september 2018)

Kadastraal perceel
Verdachte zone - onverdachte zone
Naam meetlocatie
Datum veldwerk
Zintuiglijk waarneembare
verontreiniging

Grondwaterstand in m-mv
Filterstelling in m-mv

Toetsingswaarden volgens
type

Hoogste
overschrijdings-factor
BSN

0718_P2
III
5
B205
31/01/2005
-

Bodemsaneringsnorm

2,0 - 2,5

0718_P2
III
4
B204
31/01/2005
-

Richtwaarde

0718_P2
III
3
B202
31/01/2005
-

Streefwaarde

Kadastraal perceel
Bestemmingstype
Verdachte zone - onverdachte zone
Naam meetlocatie
Datum veldwerk
Zintuiglijk waarneembare verontreiniging

Streefwaarde

4.4.3.

Oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek
Plein 14 te 8500 KORTRIJK

7,94
10,8
409

<50

Wettelijk kader
Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van
het Vlaams reglement betreffende de bodemsanering en de
bodembescherming (Vlarebo 2008) (B.S. 22/04/2008)
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0718_P2
1
PB14
19/04/2005
-

0718_P2
5
PB4
17/02/2005
-

Aanwezigheid puur product en dikte

-

-

-

2,75
1,57 - 3,57

3,54
2,08 - 4,08

Grondwaterstand in m-mv
Filterstelling in m-mv

1,85
1,76 - 3,76
VELDANALYSES
7,12
7,13
11,3
8,5
673
624

pH
Temperatuur
Geleidbaarheid

°C
µS/cm

6,82
8,4
418

Arseen (As)
Cadmium (Cd)
Chroom (Cr)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

Benzeen
Tolueen
Ethylbenzeen
Ortho-xyleen
Som meta- en para-xylenen
Xylenen (som)

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

MONOCYLCISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
<0,2
<0,2
<0,4
<0,4
<0,4
<0,8

Minerale olie C10 - C40

µg/l

<50

ZWARE METALEN EN METALLOÏDEN
24
<1,7
<3
<8
<0,05
7,1
<6
26

5,00
1,00
10,00
20,00
0,05
5,00
10,00
60,00

12,00
3,00
30,00
60,00
0,60
12,00
24,00
300,00

20,00
5,00
50,00
100,00
1,00
20,00
40,00
500,00

0,50
0,50
0,50

2,00
20,00
20,00

10,00
700,00
300,00

0,50

20,00

500,00

100,00

300,00

500,00

Hoogste overschrijdingsfactor BSN

0718_P2
PB29
17/02/2005
-

Bodemsaneringsnorm

Kadastraal perceel
Verdachte zone - onverdachte zone
Naam meetlocatie
Datum veldwerk
Zintuiglijk waarneembare
verontreiniging

Richtwaarde

Oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek
Plein 14 te 8500 KORTRIJK

Streefwaarde

Envirosoil nv
EB1711/043, EB1901/058

1,2 x

MINERALE OLIE
<50

Legende
Cursief = overschrijdt de streefwaarde
Onderstreept = overschrijdt de richtwaarde
Vet = overschrijdt de bodemsaneringsnorm

Analyseresultaten OBO 2010

Diepte staal voor analyse in m-mv
Droge stof
Organisch materiaal
Klei
pH-KCl

% (m/m)
%
%
-

0,5 - 1,0
84

2,5 - 3,0
84

Minerale olie C10 - C40
Minerale olie C10 - C12
Minerale olie C12 - C20
Minerale olie C20 - C30
Minerale olie C30 - C40

mg/kg DS
mg/kg DS
mg/kg DS
mg/kg DS
mg/kg DS

<50
<5
<5
<5
<5

<50
<5
<5
<5
<5

0718_P2
III
3
B302
16/02/2010
-

0718_P2
III
4
B304
16/02/2010
-

0718_P2
III
5
B305
16/02/2010
-

1,5 - 2,0

1,5 - 2,0

1,5 - 2,0

Toetsingswaarden volgens
type

83
0,5
8,6
7,5

84
0,7
11
7,3

84

MINERALE OLIE
<50
<5
<5
<5
<5

<50
<5
<5
<5
<5

<50
<5
<5
<5
<5

Gehanteerd kleigehalte (%)
Gehanteerd organisch materiaal (%)
Gehanteerde pH
Legende
Cursief = overschrijdt de streefwaarde
Onderstreept = overschrijdt de richtwaarde
Vet = overschrijdt de bodemsaneringsnorm

50,00

300,00

500,00

III

Hoogste
overschrijdings-factor
BSN

0718_N2
III
2
B301
16/02/2010
-

Bodemsaneringsnorm

0718_P2
III
1
B300
16/02/2010
-

Richtwaarde

Kadastraal perceel
Bestemmingstype
Verdachte zone - onverdachte zone
Naam meetlocatie
Datum veldwerk
Zintuiglijk waarneembare verontreiniging

Streefwaarde

4.4.4.

Wettelijk kader
Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van
het Vlaams reglement betreffende de bodemsanering en de
bodembescherming (Vlarebo 2008) (B.S. 22/04/2008)

8,10
1,00
7,00
Wettelijk kader
Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van
het Vlaams reglement betreffende de bodemsanering en de
bodembescherming (Vlarebo 2008) (B.S. 21 september 2018)
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Oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek
Plein 14 te 8500 KORTRIJK

0718_P2
3
PB10
26/02/2010
-

0718_P2
1
PB14
26/02/2010
-

0
2
PB18
26/02/2010
-

Aanwezigheid puur product en dikte

-

-

-

-

-

1,90
0,9 - 2,9

3,47
2,1 - 4,1

3,27
2,0 - 4,0

3,35
2,0 - 4,0

Grondwaterstand in m-mv
Filterstelling in m-mv

2,71
0,9 - 2,9
VELDANALYSES
7,14
7,33
8,6
10,2
640
720

pH
Temperatuur
Geleidbaarheid

°C
µS/cm

6,88
7,6
1190

Benzeen
Tolueen
Ethylbenzeen
Xylenen (som)

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

MONOCYLCISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
<0,45
<0,45
<0,45
<0,45

Minerale olie C10 - C40
Minerale olie C10 - C12
Minerale olie C12 - C20
Minerale olie C20 - C30
Minerale olie C30 - C40

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

140
<20
56
65
<20

<100
<20
<20
<20
<20

MINERALE OLIE
160
<20
79
63
<20

Legende
Cursief = overschrijdt de streefwaarde
Onderstreept = overschrijdt de richtwaarde
Vet = overschrijdt de bodemsaneringsnorm

<100
<20
<20
<20
<20

<0,5
<0,5
<0,5
<0,45

0,50
0,50
0,50
0,50

2,00
20,00
20,00
20,00

10,00
700,00
300,00
500,00

<100
<20
21
30
23

100,00

300,00

500,00

7,25
10,6
1630

Wettelijk kader
Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van
het Vlaams reglement betreffende de bodemsanering en de
bodembescherming (Vlarebo 2008) (B.S. 22/04/2008)

Analyseresultaten OBO 2012

Diepte staal voor analyse in m-mv
Droge stof

% (m/m)

1,5 - 2,0
84

Minerale olie C10 - C40
Minerale olie C10 - C12
Minerale olie C12 - C20
Minerale olie C20 - C30
Minerale olie C30 - C40

mg/kg DS
mg/kg DS
mg/kg DS
mg/kg DS
mg/kg DS

<50
4,7
<15
<15
<16

50,00

300,00

500,00

III

Hoogste
overschrijdings-factor
BSN

Toetsingswaarden volgens
type

Bodemsaneringsnorm

0718_P2
III
3
PB401
17/11/2011
-

Richtwaarde

Kadastraal perceel
Bestemmingstype
Verdachte zone - onverdachte zone
Naam meetlocatie
Datum veldwerk
Zintuiglijk waarneembare verontreiniging

Streefwaarde

4.4.5.

7,25
9,9
1650

Bodemsaneringsnorm

0718_P2
4
PB7
26/02/2010
-

Richtwaarde

0718_P2
5
PB4
26/02/2010
-

Streefwaarde

Kadastraal perceel
Verdachte zone - onverdachte zone
Naam meetlocatie
Datum veldwerk
Zintuiglijk waarneembare
verontreiniging

Hoogste overschrijdingsfactor BSN

Envirosoil nv
EB1711/043, EB1901/058

MINERALE OLIE

Gehanteerd kleigehalte (%)
Gehanteerd organisch materiaal (%)
Gehanteerde pH
Legende
Cursief = overschrijdt de streefwaarde
Onderstreept = overschrijdt de richtwaarde
Vet = overschrijdt de bodemsaneringsnorm

8,10
1,00
7,00
Wettelijk kader
Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van
het Vlaams reglement betreffende de bodemsanering en de
bodembescherming (Vlarebo 2008) (B.S. 21 september 2018)
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0718_P2
4
PB7
26/09/2011
-

0718_P2
1
PB14
26/09/2011
-

0
2
PB18
26/09/2011
-

0718_P2
3
PB401
22/11/2011
-

Aanwezigheid puur product en dikte

-

-

-

-

-

1,83
1,9 - 3,9

2,77
2,1 - 4,1

3,73
2,0 - 4,0
VELDANALYSES

3,66
2,0 - 4,0

3,06
0,5 - 3,5

Grondwaterstand in m-mv
Filterstelling in m-mv
pH
Temperatuur
Geleidbaarheid

°C
µS/cm

Minerale olie C10 - C40
Minerale olie C10 - C12
Minerale olie C12 - C20
Minerale olie C20 - C30
Minerale olie C30 - C40

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

8,2
13,8
800

7,2
15,4
300

1000
120
650
190
46

<50
5,3
<15
<15
<15

Hoogste overschrijdingsfactor BSN

0718_P2
5
PB4bis
22/12/2011
-

Bodemsaneringsnorm

Kadastraal perceel
Verdachte zone - onverdachte zone
Naam meetlocatie
Datum veldwerk
Zintuiglijk waarneembare
verontreiniging

Richtwaarde

Oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek
Plein 14 te 8500 KORTRIJK

Streefwaarde

Envirosoil nv
EB1711/043, EB1901/058

100,00

300,00

500,00

2x

7,44
11,42
946
MINERALE OLIE
<50
<5
<15
<15
<15

Legende
Cursief = overschrijdt de streefwaarde
Onderstreept = overschrijdt de richtwaarde
Vet = overschrijdt de bodemsaneringsnorm

<50
<5
<15
<15
<15

<50
<5
18
15
<15

Wettelijk kader
Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van
het Vlaams reglement betreffende de bodemsanering en de
bodembescherming (Vlarebo 2008) (B.S. 22/04/2008)
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Envirosoil nv
EB1711/043, EB1901/058

Analyseresultaten huidig onderzoek OBO

1,5m - 2m
84,5

130
<4
74
38
<16

1500
79
1200
270
37

MINERALE OLIE
<50
<4
<15
<15
<16

<50
<12
<12
<12
<12

Minerale olie C10 - C40
Minerale olie C10 - C12
Minerale olie C12 - C20
Minerale olie C20 - C30
Minerale olie C30 - C40

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

<50
<4
<15
<15
<16

50,00

Wettelijk kader
Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams reglement
betreffende de bodemsanering en de bodembescherming (Vlarebo 2008) (B.S. 21
september 2018)

Toetsingswaarden volgens type

1,5m - 2m
90,3

300,00

500,00

MINERALE OLIE

Gehanteerd kleigehalte (%)
Gehanteerd gehalte organisch materiaal (%)
Gehanteerd gehalte pH
Legende
Cursief = overschrijdt de streefwaarde
Onderstreept = overschrijdt de richtwaarde
Vet lettertype = overschrijdt de bodemsaneringsnorm

3x

<50
<12
<12
<12
<12

50,00

8,10
0,75
7,89
Wettelijk kader
Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams reglement
betreffende de bodemsanering en de bodembescherming (Vlarebo 2008) (B.S. 21
september 2018)
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III

Terugsaneerwaarden

% m/m

500,00

84
0,3
1,7
8,1
7,8
21

8,10
0,75
7,89

0720_H
III
1
PB507
11/12/2018
-

Diepte staal voor analyse in m-mv
Droge stof (%)

300,00

Terugsaneerwaarden

2m - 2,5m
83,8

III

Hoogste
overschrijdingsfactor BSN

3m - 3,5m
80,8

Gehanteerd kleigehalte (%)
Gehanteerd gehalte organisch materiaal (%)
Gehanteerd gehalte pH
Legende
Cursief = overschrijdt de streefwaarde
Onderstreept = overschrijdt de richtwaarde
Vet lettertype = overschrijdt de bodemsaneringsnorm

Kadastraal perceel
Bestemmingstype
Verdachte zone – Onverdachte zone
Naam meetlocatie
Datum veldwerk
Zintuiglijk waarneembare verontreiniging +
diepte in m-mv

1,5m - 2m

2m - 2,5m
80,6
1,2
6,9
8,1
8
20

Toetsingswaarden volgens type

Hoogste
overschrijdingsfact
or BSN

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

0718_P2
III
3
PB504
18/12/2017
-

BSN

Minerale olie C10 - C40
Minerale olie C10 - C12
Minerale olie C12 - C20
Minerale olie C20 - C30
Minerale olie C30 - C40

0718_N2
III
2
B506
11/12/2018
-

BSN

% m/m
% (m/m) ds
g C/kg d
%
°C

Matige tot
zwakke
brandstofgeur
(2,5 - 4,0 m-mv)

0718_P2
III
4
B503
18/12/2017
-

Richtwaarde

Diepte staal voor analyse in m-mv
Droge stof (%)
Organisch materiaal (%)
Organische koolstof
Klei (%)
pH-KCl
Meettemperatuur pH-meting

0718_P2
III
5
B502
18/12/2017

Richtwaarde

0718_P2
III
5
B501
18/12/2017
-

Streefwaarde

Kadastraal perceel
Bestemmingstype
Verdachte zone – Onverdachte zone
Naam meetlocatie
Datum veldwerk
Zintuiglijk waarneembare verontreiniging +
diepte in m-mv

Streefwaarde

4.4.6.

Oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek
Plein 14 te 8500 KORTRIJK

Oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek
Plein 14 te 8500 KORTRIJK

0720_H
III
1
PB507
19/12/2018
3,62m
-

Aanwezigheid puur product + dikte
Diepte filter (m-mv)

2,14m - 4,14m

1,99m - 3,99m

3,9m - 4,9m

pH
Temperatuur (°C)
Geleidbaarheid (μS/cm)
Zuurstofgehalte (O2)

°C
µs/cm
mg/l

7,2
12,4
2040
2,37

6,73
12,2
910
2,45

2,99m - 3,99m
VELDANALYSES
7,1
12,8
375
1,86

Minerale olie C10 - C40
Minerale olie C10 - C12
Minerale olie C12 - C20
Minerale olie C20 - C30
Minerale olie C30 - C40

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

<100
<25
<25
30
<25

620
<25
250
250
110

MINERALE OLIE
<100
<25
<25
<25
<25

100,00

300,00

500,00

1,24 x

6,84
12,3
1906
0,51

<100
<25
<25
<25
<25

Wettelijk kader
Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams reglement
betreffende de bodemsanering en de bodembescherming (Vlarebo 2008) (B.S. 21
september 2018)

100,00

300,00

500,00

VELDANALYSES
pH
Temperatuur (°C)
Geleidbaarheid (μS/cm)
Zuurstofgehalte (O2)

°C
µs/cm
mg/l

6,89
11,7
492
2,33

Minerale olie C10 - C40
Minerale olie C10 - C12
Minerale olie C12 - C20
Minerale olie C20 - C30
Minerale olie C30 - C40

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

<100
<25
<25
<25
<25

MINERALE OLIE

Legende
Cursief = overschrijdt de streefwaarde
Onderstreept = overschrijdt de richtwaarde
Vet lettertype = overschrijdt de bodemsaneringsnorm

Wettelijk kader
Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams reglement
betreffende de bodemsanering en de bodembescherming (Vlarebo 2008) (B.S. 21
september 2018)
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Terugsaneerwaarden

2,11m - 4,11m

Hoogste
overschrijdingsfactor BSN

Aanwezigheid puur product + dikte
Diepte filter (m-mv)

Toetsingswaarden

BSN

0718_P2
III
4
PB7
19/12/2018
2,73m
-

Richtwaarde

Kadastraal perceel
Bestemmingstype
Verdachte zone – Onverdachte zone
Naam meetlocatie
Datum veldwerk
Diepte grondwater (m-mv)
Zintuiglijk waarneembare
verontreiniging

Streefwaarde

Legende
Cursief = overschrijdt de streefwaarde
Onderstreept = overschrijdt de richtwaarde
Vet lettertype = overschrijdt de bodemsaneringsnorm

Toetsingswaarden

Terugsaneerwaarden

0718_P2
III
3
PB504
19/12/2018
2,87m
-

Hoogste
overschrijdingsfactor BSN

0718_P2
III
5
PB4bis
19/12/2018
2,74m
-

BSN

0
III
2
PB18
19/12/2018
3,68m
-

Richtwaarde

Kadastraal perceel
Bestemmingstype
Verdachte zone – Onverdachte zone
Naam meetlocatie
Datum veldwerk
Diepte grondwater (m-mv)
Zintuiglijk waarneembare
verontreiniging

Streefwaarde

Envirosoil nv
EB1711/043, EB1901/058

Envirosoil nv
EB1711/043, EB1901/058

Analyseresultaten huidig onderzoek BBO

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

Minerale olie C10 - C40
Minerale olie C10 - C12
Minerale olie C12 - C20
Minerale olie C20 - C30
Minerale olie C30 - C40

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

0718_P2
III
5
PB600
11/02/2019
-

0718_P2
III
5
PB601
11/02/2019
-

0m - 0,5m
85,9

1,9m - 2,4m
83,3
11

3,1m - 3,6m
80,4
12

3,6m - 4,1m
83,3
7

1,9m - 2,4m

MONOCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,1
<0,1
<0,1
<0,25
<0,25
<0,25

Toetsingswaarden volgens type

82

<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,1
<0,25

0,10
0,10
0,10

0,30
1,60
0,80

0,50
3,50
5,00

0,10

1,20

5,50

<50
<12
<12
<12
<12

50,00

300,00

500,00

MINERALE OLIE

Alifaten groter dan EC5 tot EC6
mg/kg ds
Alifaten groter dan EC6 tot EC8
mg/kg ds
Alifaten groter dan EC8 tot EC10
mg/kg ds
Alifaten groter dan EC10 tot EC12
mg/kg ds
Alifaten groter dan EC12 tot EC16
mg/kg ds
Alifaten groter dan EC16 tot EC21
mg/kg ds
Alifaten groter dan EC21 tot EC35
mg/kg ds
Aromaten groter dan EC6 tot EC8
mg/kg ds
Aromaten groter dan EC8 tot EC10
mg/kg ds
Aromaten groter dan EC10 tot EC12
mg/kg ds
Aromaten groter dan EC12 tot EC16
mg/kg ds
Aromaten groter dan EC16 tot EC21
mg/kg ds
Aromaten groter dan EC21 tot EC35
mg/kg ds
Minerale olie totaal (TPH)
mg/kg ds
Korrelfractie < 2000 µm
% van md
Korrelfractie < 1000 µm
% van md
Korrelfractie < 500 µm
% van md
Korrelfractie < 250 µm
% van md
Korrelfractie < 125 µm
% van md
Korrelfractie < 63 µm
% van md
Korrelfractie < 50 µm
% van md
Korrelfractie < 16 µm
% van md
Korrelfractie < 2 µm
% van md
som extraheerbare alifatische koolwaterstoffen mg/kg ds
som extraheerbare aromatische koolwaterstoffenmg/kg ds
som vluchtige alifatische koolwaterstoffen
mg/kg ds
som vluchtige aromatische koolwaterstoffen
mg/kg ds
Gehanteerd kleigehalte (%)
Gehanteerd gehalte organisch materiaal (%)
Gehanteerd gehalte pH
Legende
Cursief = overschrijdt de streefwaarde
Onderstreept = overschrijdt de richtwaarde
Vet lettertype = overschrijdt de bodemsaneringsnorm

<50
<12
<12
<12
<12

65
<12
34
22
<12

<50
<12
<12
<12
<12

NIET-VLAREBO GENORMEERDE STOFFEN
<2
<2
8,9
10
77
110
62
<2
<6
<2
24
110
52
467,9
99,6
96,8
99,5
96,7
99,2
96,7
95
95,6
59,7
63,6
37,2
34,9
33,1
31,8
15,5
15,9
11
12
260
184
9,9
<8

98,4
98
95,3
86,1
27,8
11,5
11,1
9,1
7

8,10
0,75
7,89
Wettelijk kader
Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams reglement
betreffende de bodemsanering en de bodembescherming (Vlarebo 2008) (B.S. 21
september 2018)
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III
Terugsaneerwaarden

Benzeen
Tolueen
Ethylbenzeen
m+p-Xylenen
o-Xyleen
Xylenen (som)
BTEX (som)

0718_P2
III
5
PB600
11/02/2019
-

Hoogste
overschrijdingsfact
or BSN

% m/m
%

0718_P2
III
5
PB600
11/02/2019
-

BSN

Diepte staal voor analyse in m-mv
Droge stof (%)
Klei (%)

0718_P2
III
5
PB600
11/02/2019
-

Richtwaarde

Kadastraal perceel
Bestemmingstype
Verdachte zone – Onverdachte zone
Naam meetlocatie
Datum veldwerk
Zintuiglijk waarneembare verontreiniging +
diepte in m-mv

Streefwaarde

4.4.7.

Oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek
Plein 14 te 8500 KORTRIJK

Oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek
Plein 14 te 8500 KORTRIJK

3,1m - 3,6m
82,9

1,9m - 2,4m
82,9

3,1m - 3,6m
80,8

MONOCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,25
<0,25
<0,25
<0,25

<50
<12
<12
<12
<12

<50
<12
<12
<12
<12

Benzeen
Tolueen
Ethylbenzeen
m+p-Xylenen
o-Xyleen
Xylenen (som)
BTEX (som)

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

Minerale olie C10 - C40
Minerale olie C10 - C12
Minerale olie C12 - C20
Minerale olie C20 - C30
Minerale olie C30 - C40

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

0,50
3,50
5,00

0,10

1,20

5,50

<50
<12
<12
<12
<12

50,00

300,00

500,00

0718_P2
III
5
PB604
11/02/2019
-

1,9m - 2,4m
90

Toetsingswaarden volgens type

3,1m - 3,6m
82,6

MONOCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,1
<0,1
<0,25
<0,25

0,10
0,10
0,10

0,30
1,60
0,80

0,50
3,50
5,00

0,10

1,20

5,50

50,00

300,00

500,00

MINERALE OLIE

Gehanteerd kleigehalte (%)
Gehanteerd gehalte organisch materiaal (%)
Gehanteerd gehalte pH
Legende
Cursief = overschrijdt de streefwaarde
Onderstreept = overschrijdt de richtwaarde
Vet lettertype = overschrijdt de bodemsaneringsnorm

<50
<12
<12
<12
<12

<50
<12
<12
<12
<12

8,10
0,75
7,89
Wettelijk kader
Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams reglement
betreffende de bodemsanering en de bodembescherming (Vlarebo 2008) (B.S. 21
september 2018)
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III

Terugsaneerwaarden

% m/m

0,30
1,60
0,80

Wettelijk kader
Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams reglement
betreffende de bodemsanering en de bodembescherming (Vlarebo 2008) (B.S. 21
september 2018)

0718_P2
III
5
PB604
11/02/2019
-

Diepte staal voor analyse in m-mv
Droge stof (%)

<50
<12
<12
<12
<12

0,10
0,10
0,10

8,10
0,75
7,89

Gehanteerd kleigehalte (%)
Gehanteerd gehalte organisch materiaal (%)
Gehanteerd gehalte pH
Legende
Cursief = overschrijdt de streefwaarde
Onderstreept = overschrijdt de richtwaarde
Vet lettertype = overschrijdt de bodemsaneringsnorm

Kadastraal perceel
Bestemmingstype
Verdachte zone – Onverdachte zone
Naam meetlocatie
Datum veldwerk
Zintuiglijk waarneembare verontreiniging +
diepte in m-mv

MINERALE OLIE
<50
<12
13
<12
<12

<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,1
<0,25

Terugsaneerwaarden

1,9m - 2,4m
82,9

III

Hoogste
overschrijdingsfact
or BSN

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

3,1m - 3,6m
81,1

Toetsingswaarden volgens type

Hoogste
overschrijdingsfact
or BSN

Minerale olie C10 - C40
Minerale olie C10 - C12
Minerale olie C12 - C20
Minerale olie C20 - C30
Minerale olie C30 - C40

0718_P2
III
5
PB603
11/02/2019
-

BSN

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

0718_P2
III
5
PB603
11/02/2019
-

BSN

Benzeen
Tolueen
Ethylbenzeen
m+p-Xylenen
o-Xyleen
Xylenen (som)
BTEX (som)

0718_P2
III
5
PB602
11/02/2019
-

Richtwaarde

% m/m

0718_P2
III
5
PB602
11/02/2019
-

Richtwaarde

Diepte staal voor analyse in m-mv
Droge stof (%)

0718_P2
III
5
PB601
11/02/2019
-

Streefwaarde

Kadastraal perceel
Bestemmingstype
Verdachte zone – Onverdachte zone
Naam meetlocatie
Datum veldwerk
Zintuiglijk waarneembare verontreiniging +
diepte in m-mv

Streefwaarde

Envirosoil nv
EB1711/043, EB1901/058

Oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek
Plein 14 te 8500 KORTRIJK

1,99m - 3,99m

4,61m - 5,61m

pH
Temperatuur (°C)
Geleidbaarheid (μS/cm)
Zuurstofgehalte (O2)

°C
µs/cm
mg/l

Benzeen
Tolueen
Ethylbenzeen
m+p-Xylenen
o-Xyleen
Xylenen (som)
BTEX (som)

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

Minerale olie C10 - C40
Minerale olie C10 - C12
Minerale olie C12 - C20
Minerale olie C20 - C30
Minerale olie C30 - C40

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

6,87
9
1184
1,82

7
10
764
1,04

0718_P2
III
5
PB602
13/03/2019
2,8m
-

0718_P2
III
5
PB603
13/03/2019
2,67m
-

2,9m - 3,9m
3,02m - 4,02m
3,03m - 4,03m
VELDANALYSES
7,1
6,86
6,91
8,8
9,6
9,6
725
606
752
1,79
1,34
1,14

Toetsingswaarden

MONOCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
<0,2
<0,2
<0,2
<0,2
<0,2
0,23
<0,2
<0,2
<0,2
<0,2
<0,2
<0,2
<0,2
<0,2
<0,2
<0,4
<0,4
<0,4
<1
<1
<1

<0,2
0,3
<0,2
<0,2
<0,2
<0,4
<1

0,50
0,50
0,50

2,00
20,00
20,00

10,00
700,00
300,00

0,50

20,00

500,00

MINERALE OLIE
<100
<25
<25
<25
<25

<100
<25
<25
<25
<25

100,00

300,00

500,00

<100
<25
<25
<25
<25

<100
<25
<25
<25
<25

NIET-VLAREBO GENORMEERDE STOFFEN
Alifaten groter dan EC5 tot EC6
µg/l
Alifaten groter dan EC6 tot EC8
µg/l
Alifaten groter dan EC8 tot EC10
µg/l
Alifaten groter dan EC10 tot EC12
µg/l
Alifaten groter dan EC12 tot EC16
µg/l
Alifaten groter dan EC16 tot EC21
µg/l
Alifaten groter dan EC21 tot EC35
µg/l
Aromaten groter dan EC6 tot EC8
µg/l
Aromaten groter dan EC8 tot EC10
µg/l
Aromaten groter dan EC10 tot EC12
µg/l
Aromaten groter dan EC12 tot EC16
µg/l
Aromaten groter dan EC16 tot EC21
µg/l
Aromaten groter dan EC21 tot EC35
µg/l
Minerale olie totaal (Alifaten en Aromaten
µg/lC5-C35)
som extraheerbare alifatische koolwaterstoffen
µg/l
som vluchtige alifatische koolwaterstoffen
µg/l
som vluchtige aromatische koolwaterstoffen
µg/l
Legende
Cursief = overschrijdt de streefwaarde
Onderstreept = overschrijdt de richtwaarde
Vet lettertype = overschrijdt de bodemsaneringsnorm

<20
<15
<15
<25
34
130
150
<15
<15
<25
<30
130
230
834
317
<50
<30
Wettelijk kader
Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams reglement
betreffende de bodemsanering en de bodembescherming (Vlarebo 2008) (B.S. 21
september 2018)
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Terugsaneerwaarden

Aanwezigheid puur product + dikte
Diepte filter (m-mv)

0718_P2
III
5
PB601
13/03/2019
2,69m
-

Hoogste
overschrijdingsfactor BSN

0718_P2
III
5
PB600
13/03/2019
2,64m
-

BSN

0718_P2
III
5
PB4bis
13/03/2019
2,4m
-

Richtwaarde

Kadastraal perceel
Bestemmingstype
Verdachte zone – Onverdachte zone
Naam meetlocatie
Datum veldwerk
Diepte grondwater (m-mv)
Zintuiglijk waarneembare
verontreiniging

Streefwaarde

Envirosoil nv
EB1711/043, EB1901/058

Envirosoil nv
EB1711/043, EB1901/058

Oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek
Plein 14 te 8500 KORTRIJK

VELDANALYSES
pH
Temperatuur (°C)
Geleidbaarheid (μS/cm)
Zuurstofgehalte (O2)

°C
µs/cm
mg/l

6,97
9,7
1026
0,86

Benzeen
Tolueen
Ethylbenzeen
m+p-Xylenen
o-Xyleen
Xylenen (som)
BTEX (som)

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

MONOCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
<0,2
0,39
<0,2
<0,2
<0,2
<0,4
<1

Minerale olie C10 - C40
Minerale olie C10 - C12
Minerale olie C12 - C20
Minerale olie C20 - C30
Minerale olie C30 - C40

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

<100
<25
<25
<25
<25

0,50
0,50
0,50

2,00
20,00
20,00

10,00
700,00
300,00

0,50

20,00

500,00

100,00

300,00

500,00

MINERALE OLIE

Legende
Cursief = overschrijdt de streefwaarde
Onderstreept = overschrijdt de richtwaarde
Vet lettertype = overschrijdt de bodemsaneringsnorm

Wettelijk kader
Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams reglement
betreffende de bodemsanering en de bodembescherming (Vlarebo 2008) (B.S. 21
september 2018)
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Terugsaneerwaarden

Hoogste
overschrijdingsfactor BSN

3,01m - 4,01m

BSN

Aanwezigheid puur product + dikte
Diepte filter (m-mv)

Toetsingswaarden

Richtwaarde

0718_P2
III
5
PB604
13/03/2019
2,73m
-

Streefwaarde

Kadastraal perceel
Bestemmingstype
Verdachte zone – Onverdachte zone
Naam meetlocatie
Datum veldwerk
Diepte grondwater (m-mv)
Zintuiglijk waarneembare
verontreiniging

Envirosoil nv
EB1711/043, EB1901/058

HOOFDSTUK 5:
5.1.
5.1.1.

Oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek
Plein 14 te 8500 KORTRIJK

EVALUATIE VAN DE RESULTATEN

DEEL ORIËNTEREND BODEMONDERZOEK
Referentiekader, algemene bepalingen en beoordelingskader

De Vlaamse streefwaarden, richtwaarden en bodemsaneringswaarden (die in de uitvoeringsbesluiten van het
Bodemdecreet zijn verschenen) zijn als referentiewaarden gebruikt:
• Streefwaarden voor de bodemkwaliteit: deze waarden worden door de Vlaamse Regering vastgesteld
en beantwoorden aan het gehalte aan verontreinigende stoffen of organismen op of in de bodem, dat
als normale achtergrond in niet-verontreinigde bodems met vergelijkbare bodemkenmerken
teruggevonden wordt.
• Richtwaarden voor de bodemkwaliteit: deze waarden worden door de Vlaamse Regering vastgesteld en
beantwoorden aan het gehalte aan verontreinigende stoffen of organismen op of in de bodem, dat
toelaat dat de bodem al zijn functies kan vervullen zonder dat enige beperking moet worden opgelegd.
• Bodemsaneringswaarden: deze waarden beantwoorden aan een niveau van bodemverontreiniging dat
een aanmerkelijk risico inhoudt van negatieve effecten voor de mens of het milieu, gelet op de
kenmerken van de bodem en de functies die deze vervult.
Voor niet-genormeerde parameters dient de EBSD bijhorende toetsingswaarden op te stellen en uiteen te zetten
hoe deze berekend werden. De aard van de verontreiniging dient in dit geval pas bepaald te worden van zodra
de verhoogde concentraties een duidelijke aanwijzing van een ernstige bodemverontreiniging vormen.
Om bij het toetsen van de gemeten concentraties rekening te houden met de kenmerken van de bodem, worden
deze drempelwaarden voor het vaste deel van de aarde en voor bepaalde stoffen omgerekend naar het
kleigehalte, het organische stofgehalte, de pH en het bodembestemmingstype.
Overeenkomstig het gewestplan is hier voor het terrein bestemmingstype III (woongebied) van toepassing.
Volgend RUP is van kracht: RUP afbakening regionaalstedelijk gebied Kortrijk, van kracht sinds 28/02/2006. Dit
plan wijzig het bestemmingstype van de onderzoekslocatie niet.
Het organische stofgehalte, het kleigehalte en de pH werden bepaald op verschillende bodemstalen. Gemiddeld
worden 0,75 % organisch materiaal, 8,1 % klei en een pH van 7,89 vastgesteld.
Voor iedere parameter waarvoor de richtwaarde wordt overschreden, wordt nagegaan of de verontreiniging
nieuw, gemengd of historisch van aard is. De aard van de verontreiniging moet blijken uit de interpretatie van
de gegevens verzameld tijdens de voorstudie. Voor een gemengde verontreiniging stelt artikel 27 van het
Bodemdecreet het volgende:
• Bij vaststelling van een gemengde bodemverontreiniging maakt de bodemsaneringsdeskundige naar
alle redelijkheid een zo accuraat mogelijke verdeling van de bodemverontreiniging in een deel dat voor
29 oktober 1995 en een deel dat na 28 oktober 1995. Op basis van het gemotiveerd voorstel van de
bodemsaneringsdeskundige in zijn verslag van bodemonderzoek doet de OVAM uitspraak over de
verdeling. Alle belanghebbenden kunnen tegen die beslissing van de OVAM beroep indienen bij de
Vlaamse Regering conform artikel 153 tot en met 155.
• Als de OVAM op basis van de verdeling van oordeel is dat het grootste deel van de gemengde
bodemverontreiniging voor 29 oktober 1995 tot stand gekomen is, of dat het deel dat voor 29 oktober
1995 ontstaan is even groot is als het deel dat na 28 oktober 1995 tot stand is gekomen is, zijn op de
gemengde bodemverontreiniging uitsluitend de bepalingen die gelden voor historische
bodemverontreiniging, van toepassing. Als op basis van de verdeling het grootste deel van de gemengde
bodemverontreiniging na 28 oktober 1995 tot stand gekomen is, zijn op de gemengde
bodemverontreiniging uitsluitend de bepalingen die gelden voor nieuwe bodemverontreiniging, van
toepassing.
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Er wordt bij nieuwe bodemverontreiniging overgegaan tot een beschrijvend bodemonderzoek indien blijkt dat
er duidelijke aanwijzingen zijn dat de nieuwe bodemverontreiniging de bodemsaneringsnormen overschrijdt of
dreigt te overschrijden. Er zijn duidelijke aanwijzingen dat de bodemsaneringsnormen dreigen overschreden te
worden als uit het oriënterend bodemonderzoek blijkt dat voor een parameter één of meerdere concentraties
80% van de bodemsaneringsnorm voor het betreffende bestemmingstype overschrijden. Er wordt bij historische
bodemverontreiniging overgegaan tot een beschrijvend bodemonderzoek indien blijkt dat er duidelijke
aanwijzingen zijn dat de historische bodemverontreiniging een ernstige bodemverontreiniging is.
De mogelijke beoordelingen voor een kadastraal perceel zijn als volgt:
• O-zin: enerzijds wordt voor geen enkele genormeerde parameter de richtwaarde voor het vaste deel
van de aarde en/of het grondwater overschreden; anderzijds is er voor geen enkele niet-genormeerde
parameter noodzaak tot een beschrijvend bodemonderzoek.
• P-zin: de richtwaarde voor één of meerdere genormeerde parameters wordt overschreden maar er is
geen noodzaak tot beschrijvend bodemonderzoek voor het vaste deel van de aarde en/of het
grondwater.
• Q-zin: het is nodig om een beschrijvend bodemonderzoek uit te voeren.
5.1.2.

Evaluatie van de verzamelde gegevens voor de onderzoekslocatie

Op perceel 718P2 en 720H werden in onderhavig onderzoek 6 boringen uitgevoerd waarvan er 2 tot peilbuis
werden afgewerkt. Er werden 3 bestaande peilbuizen bemonsterd. Tijdens het veldwerk werd organoleptisch
verontreiniging vastgesteld. Ter hoogte van boring B502 wordt een brandstofgeur waargenomen. De
boorprofielen zijn toegevoegd in Bijlage 6. Het grondwater wordt gemiddeld vastgesteld op een diepte van 3 mmv. Tijdens het veldwerk werd een verhoogde geleidbaarheid vastgesteld ter hoogte van peilbuis PB18 en PB207.
Gezien deze verhoging niet gelinkt kan worden aan de huidige of voorgaande activiteiten op het terrein wordt
dit als een van nature uit verhoogde waarde beschouwd en verder niet besproken.
Ter hoogte van zone 1, zone 2, zone 3 en zone 4 wordt geen verontreiniging waargenomen in het vaste deel van
de aarde of in het grondwater.
Ter hoogte van zone 5 wordt in het vaste deel van de aarde en in het grondwater de bodemsaneringsnorm
overschreden voor minerale olie. Deze verontreiniging kan gelinkt worden aan de ondergrondse mazouttank van
20.000 l. In het VBO van 1999 werd hier reeds een verontreiniging vastgesteld. In latere onderzoeken werd deze
verontreiniging echter niet bevestigd waardoor geen verder onderzoek werd uitgevoerd. In het OBO van 2012
werd de verontreiniging opnieuw aangetroffen, hetzij enkel in het grondwater. Gezien in huidig onderzoek een
overschrijdingen van de norm wordt vastgesteld voor minerale olie in het grondwater en in het vaste deel van
de aarde, wordt in huidig onderzoek besloten dat een BBO noodzakelijk is. Gezien de verontreiniging werd
vastgesteld in 1999 en de tank in gebruik zou zijn van ongeveer 1980 is de verontreiniging gemengd, overwegend
historisch (80%).
In het verkennend bodemonderzoek van 1999 werd ter hoogte van zone 2 (PB18) de bodemsaneringsnorm
overschreden voor minerale olie in het grondwater. Echter, de peilbuis waar deze zone werd vastgesteld werd
in het OBO van 2001, 2005 en 2008 opnieuw bemonsterd en toen werd er geen verontreiniging meer in
vastgesteld. Bijgevolg kan besloten worden dat deze verontreiniging is weerlegd.
Ter hoogte van zone 3 (PB10) werd in het VBO van 1999 de bodemsaneringsnorm overschreden voor minerale
olie in het vaste deel van de aarde en in het grondwater. Deze peilbuis werd net zoals peilbuis PB18 opnieuw
bemonsterd in het OBO van 2001, 2005 en 2008 en toen werd er geen verontreiniging meer vastgesteld. De
verontreiniging in het grondwater werd dus weerlegd. De verontreiniging in het vaste deel van de aarde kan niet
weerlegd worden. De verontreiniging kan gelinkt worden aan de ondergrondse mazouttank T3. Gezien deze tank
vermoedelijk in gebruik is sinds 1980 en de verontreiniging werd vastgesteld in 1999, kan de verontreiniging
beschouwd worden als gemengd, overwegend historisch (80%)
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Ter hoogte van zone 5 (PB4) werd in het VBO van 1999 de bodemsaneringsnorm overschreden voor minerale
olie in het vaste deel van de aarde en in het grondwater. De peilbuis PB4 werd opnieuw bemonsterd in het OBO
van 2001, 2005 en 2010. Hier werd de verontreiniging opnieuw niet teruggevonden. In het OBO van 2001 werd
echter wel de richtwaarde overschreden voor benzeen. In het OBO van 2012 werd een nieuwe peilbuis geplaatst,
PB4bis. Hier werd opnieuw een verontreiniging met minerale olie vastgesteld in het grondwater. Er kan dus
besloten worden dat ter hoogte van zone 5 een verontreiniging aanwezig is met minerale olie in het grondwater
en het vaste deel van de aarde. Deze verontreiniging werd vastgesteld in huidig onderzoek en werd eerder
besproken.
In het OBO van 2001 werd ter hoogte van zone 5 (PB4) de bodemsaneringsnorm bereikt voor arseen. In het OBO
van 2005 werd de norm overschreden ter hoogte van deze peilbuis. De verontreiniging wordt als historisch
beschouwd omdat aangenomen wordt dat ze niet te linken is aan de huidige of voorgaande activiteiten op het
terrein.
Net zoals in huidig onderzoek werd in voorgaande onderzoeken ter hoogte van verschillende peilbuizen een
(licht) verhoogde geleidbaarheid vastgesteld. Deze verhogingen kunnen niet gelinkt worden aan de activiteiten
op het terrein.
Tot slot werd ter hoogte van peilbuis PB13 een verontreiniging vastgesteld met minerale olie in het vaste deel
van de aarde en het grondwater. Deze verontreiniging kan gelinkt worden aan de voormalige ondergrondse
mazouttank T5. Deze tank is niet gelegen binnen de huidige onderzoekslocatie, maar de verontreiniging
verspreidde zich wel tot op het perceel 718P2. De tank is voor de duidelijkheid opgenomen in Tabel III-6. Gezien
de tank buiten gebruik werd genomen rond 1991, kan de verontreiniging als historisch beschouwd worden. Voor
deze verontreiniging werd een sanering uitgevoerd. Er werd reeds een EEO opgesteld voor de sanering, er is een
restverontreiniging aanwezig.
Naast de analyseresultaten zijn er geen andere aanwijzingen voor de aanwezigheid van bodemverontreiniging.
De vooropgestelde verontreinigingshypothese wordt bevestigd aan de hand van de bekomen analyseresultaten.
Er zijn voldoende gegevens aanwezig om een eenduidige uitspraak te doen in het kader van het Bodemdecreet.
Er zijn geen hiaten in het onderzoek.
Er zijn tijdens het veldwerk geen problemen opgetreden waardoor boringen verplaatst dienden te worden.
Het is niet geweten of er een wijziging zal optreden in de bestemming van de onderzoekslocatie, waardoor het
besluit zou wijzigen.
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Evaluatie van de verzamelde gegevens per verontreiniging
Evaluatie op basis van voorgaande onderzoeken

De resultaten uit voorgaande onderzoeken werden hertoetst; deze toetsingstabellen werden opgenomen onder
4.4.
In onderstaande tabel worden de resultaten van de voorgaande onderzoeken samengevat.
Tabel III-23: Samenvatting verontreinigingstoestand per verontreiniging (voorgaande onderzoeken)
Parameters > RW
Parameters > 80 % BSN
Zone
Omschrijving
en ≤ 80 % BSN
en ≤ BSN
Vaste deel aarde: Vaste deel aarde: 1

2

3

4

5

-

Bovengrondse mazouttank
15.000 l in kelder

Bovengrondse mazouttank
15.000 l in kelder

Ondergrondse mazouttank
5.000 l

Ondergrondse mazouttank
12.000 l

Ondergrondse mazouttank
20.000 l

Voormalige ondergrondse
mazouttank T5 (PB13)

Parameters > BSN
Vaste deel aarde: -

Grondwater: -

Grondwater: -

Grondwater: -

Vaste deel aarde: -

Vaste deel aarde: -

Vaste deel aarde: -

Grondwater: -

Grondwater: -

Grondwater: -

Vaste deel aarde: -

Vaste deel aarde: -

Vaste deel aarde: MO →
Geen DAEB

Grondwater: -

Grondwater: -

Vaste deel aarde: -

Vaste deel aarde: -

Vaste deel aarde: -

Grondwater: -

Grondwater: -

Grondwater: -

Vaste deel aarde: -

Vaste deel aarde: -

Vaste deel aarde: MO →
DAEB*

Grondwater: Benzeen

Grondwater: -

Vaste deel aarde: -

Vaste deel aarde: -

Grondwater: -

Grondwater: -

*Besluit huidig onderzoek. Op basis van de resultaten in voorgaand onderzoek was geen DAEB aanwezig.
**restverontreiniging na sanering

De uitwerking van de toetsing DAEB is opgenomen in Bijlage 9.
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Evaluatie op basis van onderhavig onderzoek

Alle huidige resultaten zijn opgenomen in de toetsingstabellen onder 4.4, met aanduiding van de parameters die
de streefwaarde, richtwaarde en bodemsaneringsnorm overschrijden.
In onderstaande tabel worden de resultaten van onderhavig onderzoek samengevat.
Tabel III-24: Samenvatting verontreinigingstoestand per verontreiniging
Parameters > RW
Parameters > 80 % BSN
Zone
Omschrijving
en ≤ 80 % BSN
en ≤ BSN
Vaste deel aarde: Vaste deel aarde: 1

2

3

4

5

Bovengrondse mazouttank
15.000 l in kelder

Bovengrondse mazouttank
15.000 l in kelder

Ondergrondse mazouttank
5.000 l

Ondergrondse mazouttank
12.000 l

Ondergrondse mazouttank
20.000 l

Parameters > BSN
Vaste deel aarde: -

Grondwater: -

Grondwater: -

Grondwater: -

Vaste deel aarde: -

Vaste deel aarde: -

Vaste deel aarde: -

Grondwater: -

Grondwater: -

Grondwater: -

Vaste deel aarde: -

Vaste deel aarde: -

Vaste deel aarde: -

Grondwater: -

Grondwater: -

Grondwater: -

Vaste deel aarde: -

Vaste deel aarde: -

Vaste deel aarde: -

Grondwater: -

Grondwater: -

Grondwater: -

Vaste deel aarde: -

Vaste deel aarde: -

Vaste deel aarde: MO →
DAEB

Grondwater: -

Grondwater: -

De uitwerking van de toetsing DAEB is opgenomen in Bijlage 9.
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Evaluatie van de verzamelde gegevens per kadastraal perceel

Tabel III-25: Samenvatting verontreinigingstoestand per kadastraal perceel
Identificatienummer
Perceel
Medium
Aard
verontreiniging

718P2

720H

Beoordeling

B(ron) /
V(erspreiding)

3

Grondwater

Historisch

P-zin

B

5

Grondwater

Gemengd, overwegend
historisch

Q-zin

B

6

Vaste deel van de
aarde

Gemengd, overwegend
historisch

Q-zin

B

7

Vaste deel van de
aarde

Gemengd, overwegend
historisch

P-zin

B

8

Grondwater

Gemengd, overwegend
historisch

P-zin

B

11

Vaste deel van de
aarde

Historisch

P-zin*

V

12

Grondwater

Historisch

P-zin*

V

-

-

-

O-zin

-

*Restverontreiniging, geen EB aanwezig

De aard van de verontreiniging wordt gemotiveerd in de tabellen met de administratieve gegevens van de
verontreiniging (zie 5.1.5).
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Milieutechnische en administratieve kenmerken van de verontreiniging

Verontreinigingsnummers 1 en 2 werden in eerdere onderzoeken gedefinieerd en betreffen een verontreiniging
met minerale olie en BTEX die werd gesaneerd (EEO dd. 02/03/2012). Deze nummers worden niet meer
opgenomen in huidig onderzoek gezien ze niet meer van toepassing zijn. Gezien er een restverontreiniging
aanwezig is, werden nieuwe nummers gedefinieerd voor deze verontreiniging (ref. 11 en 12).
Referentienummer 4 gekend onder dossiernummer 9.391 betreft een verontreiniging met zware metalen in het
vaste deel van de aarde ter hoogte van het huidige perceel 718N2. Gezien dit perceel niet opgenomen is in
onderhavig onderzoek, wordt dit nummer hier niet opgenomen.

Tabel III-26: Administratieve gegevens verontreiniging 3
Administratieve gegevens
Referentienummer:
3
Nieuw (N) of bestaand (B):
B
Naam:
Arseen
Omschrijving:
Arseen in het grondwater
Bron / locatie:
peilbuis PB4
Medium:
Grondwater
Milieutechnische gegevens
Parameter(s):
Arseen
Aard:
Historisch
% overwegend deel:
Motivatie aard:
De verontreiniging kan niet gelinkt worden aan de huidige of voorgaande activiteiten op
het terrein en wordt daarom als historisch beschouwd.
Classificatie:
P-zin
Urgentieklasse:
Behandeling
Type
Omschrijving
Van
Tot
Voorzorgsmaatregelen
Veiligheidsmaatregelen
Gebruiksbeperkingen
Gebruiksadviezen
Bestemmingsbeperkingen
Ontgraving
Is de beschrijving / aanpak van de verontreiniging volledig na dit rapport:
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Tabel III-27: Administratieve gegevens verontreiniging 5
Administratieve gegevens
Referentienummer:
5
Nieuw (N) of bestaand (B):
B
Naam:
Minerale olie
Omschrijving:
Minerale olie in het grondwater
Bron / locatie:
Ondergrondse mazouttank T7, zone 5
Medium:
Grondwater
Milieutechnische gegevens
Parameter(s):
Minerale olie
Aard:
Gemengd ov. historisch
% overwegend deel:
80 % H
Motivatie aard:
De verontreiniging wordt gelinkt aan de ondergrondse mazouttank die ongeveer in
gebruik is sinds 1980. Gezien de verontreiniging werd vastgesteld in 1999, wordt de
verontreiniging als gemengd, overwegend historisch beschouwd.
Classificatie:
Q-zin
Urgentieklasse:
Behandeling
Type
Omschrijving
Van
Tot
Voorzorgsmaatregelen
Veiligheidsmaatregelen
Gebruiksbeperkingen
Gebruiksadviezen
Bestemmingsbeperkingen
Ontgraving
Is de beschrijving / aanpak van de verontreiniging volledig na dit rapport:

Nee

Tabel III-28: Administratieve gegevens verontreiniging 6
Administratieve gegevens
Referentienummer:
6
Nieuw (N) of bestaand (B):
N
Naam:
Minerale olie
Omschrijving:
Minerale olie in het vaste deel van de aarde
Bron / locatie:
Ondergrondse mazouttank T7, zone 5
Medium:
Vaste deel aarde
Milieutechnische gegevens
Parameter(s):
Minerale olie
Aard:
Gemengd ov. historisch
% overwegend deel:
80 % H
Motivatie aard:
De verontreiniging wordt gelinkt aan de ondergrondse mazouttank die ongeveer in
gebruik is sinds 1980. Gezien de verontreiniging werd vastgesteld in 1999, wordt de
verontreiniging als gemengd, overwegend historisch beschouwd.
Classificatie:
Q-zin
Urgentieklasse:
Behandeling
Type
Omschrijving
Van
Tot
Voorzorgsmaatregelen
Veiligheidsmaatregelen
Gebruiksbeperkingen
Gebruiksadviezen
Bestemmingsbeperkingen
Ontgraving
Is de beschrijving / aanpak van de verontreiniging volledig na dit rapport:
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Tabel III-29: Administratieve gegevens verontreiniging 7
Administratieve gegevens
Referentienummer:
7
Nieuw (N) of bestaand (B):
N
Naam:
Minerale olie
Omschrijving:
Minerale olie in het vaste deel van de aarde
Bron / locatie:
Ondergrondse mazouttank T3, zone 3
Medium:
Vaste deel aarde
Milieutechnische gegevens
Parameter(s):
Minerale olie
Aard:
Gemengd ov. historisch
% overwegend deel:
80 % H
Motivatie aard:
De verontreiniging wordt gelinkt aan de ondergrondse mazouttank die vermoedelijk in
gebruik was van ongeveer 1980. Gezien de verontreiniging werd vastgesteld in 1999, kan
de verontreiniging beschouwd worden als gemengd, overwegend historisch.
Classificatie:
P-zin
Urgentieklasse:
Behandeling
Type
Omschrijving
Van
Tot
Voorzorgsmaatregelen
Veiligheidsmaatregelen
Gebruiksbeperkingen
Gebruiksadviezen
Bestemmingsbeperkingen
Ontgraving
Is de beschrijving / aanpak van de verontreiniging volledig na dit rapport:

Ja

Tabel III-30: Administratieve gegevens verontreiniging 8
Administratieve gegevens
Referentienummer:
8
Nieuw (N) of bestaand (B):
N
Naam:
Benzeen
Omschrijving:
Benzeen in het grondwater
Bron / locatie:
Ondergrondse mazouttank T7, zone 5
Medium:
Grondwater
Milieutechnische gegevens
Parameter(s):
Benzeen
Aard:
Gemengd ov. historisch
% overwegend deel:
80 % H
Motivatie aard:
De verontreiniging wordt gelinkt aan de ondergrondse mazouttank die ongeveer in
gebruik is sinds 1980. Gezien de verontreiniging werd vastgesteld in 1999, wordt de
verontreiniging als gemengd, overwegend historisch beschouwd.
Classificatie:
P-zin
Urgentieklasse:
Behandeling
Type
Omschrijving
Van
Tot
Voorzorgsmaatregelen
Veiligheidsmaatregelen
Gebruiksbeperkingen
Gebruiksadviezen
Bestemmingsbeperkingen
Ontgraving
Is de beschrijving / aanpak van de verontreiniging volledig na dit rapport:
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Tabel III-31: Administratieve gegevens verontreiniging 11
Administratieve gegevens
Referentienummer:
11
Nieuw (N) of bestaand (B):
N
Naam:
Minerale olie
Omschrijving:
Minerale olie in het vaste deel van de aarde
Bron / locatie:
Voormalige ondergrondse mazouttank T5
Medium:
Vaste deel aarde
Milieutechnische gegevens
Parameter(s):
Minerale olie
Aard:
Historisch
% overwegend deel:
Motivatie aard:
De verontreiniging kan gelinkt worden aan de voormalige ondergrondse mazouttank T5.
Gezien deze niet meer in gebruik is sinds ongeveer 1991, kan de verontreiniging
beschouwd worden als historisch.
Classificatie:
P-zin
Urgentieklasse:
Behandeling
Type
Omschrijving
Van
Tot
Voorzorgsmaatregelen
Veiligheidsmaatregelen
Gebruiksbeperkingen
Gebruiksadviezen
Bestemmingsbeperkingen
Ontgraving
Is de beschrijving / aanpak van de verontreiniging volledig na dit rapport:

Ja

Tabel III-32: Administratieve gegevens verontreiniging 12
Administratieve gegevens
Referentienummer:
12
Nieuw (N) of bestaand (B):
N
Naam:
Minerale olie
Omschrijving:
Minerale olie in het grondwater
Bron / locatie:
Voormalige ondergrondse mazouttank T5
Medium:
Grondwater
Milieutechnische gegevens
Parameter(s):
Minerale olie
Aard:
Historisch
% overwegend deel:
Motivatie aard:
De verontreiniging kan gelinkt worden aan de voormalige ondergrondse mazouttank T5.
Gezien deze niet meer in gebruik is sinds ongeveer 1991, kan de verontreiniging
beschouwd worden als historisch.
Classificatie:
P-zin
Urgentieklasse:
Behandeling
Type
Omschrijving
Van
Tot
Voorzorgsmaatregelen
Veiligheidsmaatregelen
Gebruiksbeperkingen
Gebruiksadviezen
Bestemmingsbeperkingen
Ontgraving
Is de beschrijving / aanpak van de verontreiniging volledig na dit rapport:
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DEEL BESCHRIJVEND BODEMONDERZOEK
Beoordelingskader

Er wordt bij nieuwe bodemverontreiniging overgegaan tot bodemsanering indien blijkt dat er duidelijke
aanwijzingen zijn dat de nieuwe bodemverontreiniging de bodemsaneringsnormen overschrijdt of dreigt te
overschrijden. Er zijn duidelijke ernstige aanwijzingen dat de bodemsaneringsnormen dreigen overschreden te
worden als uit het beschrijvend bodemonderzoek blijkt dat voor een parameter één of meerdere concentraties
80% van de bodemsaneringsnorm voor het betreffende bestemmingstype overschrijden. Er wordt bij historische
bodemverontreiniging overgegaan tot bodemsanering indien blijkt dat de historische bodemverontreiniging een
ernstige bedreiging vormt.
De mogelijke beoordelingen voor een kadastraal perceel zijn als volgt:
• O-zin: enerzijds wordt voor geen enkele genormeerde parameter de richtwaarde voor het vaste deel
van de aarde en/of het grondwater overschreden; anderzijds is er voor geen enkele niet-genormeerde
parameter noodzaak tot een beschrijvend bodemonderzoek.
• P-zin: de richtwaarde voor één of meerdere genormeerde parameters wordt overschreden maar er is
voor het vaste deel van de aarde en/of het grondwater geen noodzaak tot bodemsanering.
• Q-zin: een bodemsanering is noodzakelijk.
5.2.2.

Evaluatie van de verzamelde gegevens voor de onderzoekslocatie

Op perceel 718P2 werden in onderhavig onderzoek 5 boringen uitgevoerd die werden afgewerkt tot peilbuis. Er
werd 1 bestaande peilbuis bemonsterd. Tijdens het veldwerk werd organoleptisch geen verontreiniging
vastgesteld. De boorprofielen zijn toegevoegd in Bijlage 6. Het grondwater wordt gemiddeld vastgesteld op een
diepte van 2,7 m-mv. Tijdens het veldwerk werd geen afwijkende pH, temperatuur of geleidbaarheid vastgesteld.
De verontreiniging met minerale olie kon in het vaste deel van de aarde en in het grondwater afgeperkt worden
in één fase. In deze fase werd één diepe peilbuis geplaatst voor de verticale afperking en vier ondiepe voor de
horizontale afperking. In de afperkende stalen werd zowel in het vaste deel van de aarde of in het grondwater
nergens de richtwaarde overschreden.
Naast de analyseresultaten zijn er geen andere aanwijzingen voor de aanwezigheid van bodemverontreiniging.
De vooropgestelde verontreinigingshypothese wordt bevestigd aan de hand van de bekomen analyseresultaten.
Er zijn voldoende gegevens aanwezig om een eenduidige uitspraak te doen in het kader van het Bodemdecreet.
Er zijn geen hiaten in het onderzoek.
Er zijn tijdens het veldwerk geen problemen opgetreden waardoor boringen verplaatst dienden te worden.
Het is niet geweten of er een wijziging zal optreden in de bestemming van de onderzoekslocatie, waardoor het
besluit zou wijzigen.
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Evaluatie van de verzamelde gegevens per verontreiniging

De algemene gegevens worden per verontreiniging samengevat in 5.2.7.
•

Verontreiniging met minerale olie in vaste deel van de aarde en het grondwater

De verontreiniging met minerale olie in het vaste deel van de aarde en het grondwater ter hoogte van de
ondergrondse stookolietank T7 kan gerelateerd worden aan de aanwezigheid van de ondergrondse mazouttank
en kan dus beschouwd worden als een gemengde verontreiniging. De tank zou namelijk reeds aanwezig geweest
zijn in 1980, en de verontreiniging werd vastgesteld in 1999.
Op grond van artikel 27 van het Bodemdecreet wordt voor de gemengde bodemverontreiniging een inschatting
gemaakt van het aandeel gemengd-historische en gemengd-nieuwe bodemverontreiniging. Zo wordt 20 %
aanzien als gemengd-nieuwe bodemverontreiniging en 80 % als gemengd-historische bodemverontreiniging, op
basis van de periode van exploitatie voor en na 1995. Deze verontreinigingen kunnen niet afzonderlijk behandeld
worden in het beschrijvend bodemonderzoek. Het overgrote deel van de verontreiniging is gemengd-historisch,
dus zal de verontreiniging behandeld worden als zijnde historische verontreiniging.
Er dient een risico-evaluatie uitgevoerd te worden voor deze verontreiniging (zie verder).
Op basis van de analyseresultaten en de organoleptische waarnemingen, kan het volume van de verontreiniging
ingeschat worden. De verticale afperking kan gebeuren aan de hand van PB600.
Tabel III-33: Volumeschatting verontreiniging met minerale olie in vaste deel van de aarde en het grondwater
Top
Basis
Oppervlakte
Drempel
Porositeit
Volume (m³)
Vuilvracht (kg)
(m-mv)
(m-mv)
contour (m²)
Vaste deel aarde
> BSN
2,5
3,5
47
45
121,5
> RW
2,5
3,5
80
80
153
Grondwater
> BSN
2,5
4
50
30
25
0,0155
> RW
2,5
4
80
30
35
0,0185

5.2.4.

Risico-evaluatie

Voor een historische bodemverontreiniging, een niet-genormeerde parameter of een bodemverontreiniging die
omwille van haar bijzondere aard niet aan bodemsaneringsnormen getoetst kan worden, moet er een risicoevaluatie uitgevoerd worden.
•

Verontreiniging met minerale olie in vaste deel van de aarde en het grondwater

In eerste instantie wordt het conceptueel site-model opgesteld per verontreinigingskern. Vervolgens wordt
nagegaan of er sprake is van een (actueel of potentieel) humaan of ecotoxicologisch risico en een
verspreidingsrisico, en of een beleidsmatige saneringsnoodzaak van toepassing is.
De verontreiniging komt voor ter hoogte van een onverhard deel van de speelplaats. In deze zone is een
ondergrondse tanks gelegen. De verontreiniging komt vrij diep voor. Op het terrein bevindt zich momenteel een
school. Deze campus maakt deel uit van een grotere scholengroep die enkele vestigingen in Kortrijk sloot. Een
deel van de school werd recentelijk gerenoveerd. Er wordt daarom aangenomen dat de activiteiten op het terrein
niet snel zullen wijzigen en dat het potentieel risico gelijk is aan het actueel risico.
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Tabel III-34: Actueel en potentieel CSM
Gebruik
☐ Bewoning met tuin
☐ Lichte industrie
☐ Bewoning zonder tuin
☐ Zware industrie
Terreinkenmerken ter hoogte van de beschouwde verontreinigingszone
☒
Onbebouwd
☐

☐

Bebouwd

Nutsleidingen

☐
☐
☐
☐
☐
☐

Woonhuis
Kantoren
Kruipruimte
Kelder
Magazijn
Andere:

☐
☐
☐

Riool
Drinkwaterleiding
Andere

☐
☒

Recreatie
Andere: School
☒

Geen verharding

☐
☐
☒
☐

Braakliggend
Onbegroeid
Begroeid
Andere:

☐

Verharding

☐
☐
☐
☐
☐

Asfalt
Beton
Klinkers
Kiezel
Andere:

☒
☒
☐
☐

Volwassenen
Kinderen
Recreanten
Arbeiders

☐
☐

Terrestrisch
Aquatisch

Bron
☐

Eerste horizont
0 – 2,5 m-mv

Transportmechanisme
☒
Geen
☐ Uitdamping
☐ Uitloging
☐ Verwaaiing
☐ Afspoeling
☐ Permeatie
☐ Andere

☒

Tweede horizont
2,5 – 4,5 m-mv

☒
☒
☐
☒
☐

Uitdamping
Uitloging
Permeatie
Transport via grondwater
Andere

☐

Derde horizont
-

☐
☐
☐
☐
☐

Uitdamping
Uitloging
Permeatie
Transport via grondwater
Andere

☐

Drijflaag

☐
☐
☐
☐

Uitdamping
Uitloging
Permeatie
Andere

☐

Zaklaag

☐
☐

Uitloging
Andere

Blootstellingsroute
☐ Ingestie en/ of inhalatie bodemdeeltjes en stof
☐ Dermaal contact bodemdeeltjes en stof
☐ Inhalatie binnenlucht
☐ Inhalatie buitenlucht
☐ Verbruik van drinkwater
☐ Inhalatie en/of dermale absorptie bij baden/douchen
☐ Verbruik vlees en/of melk
☐ Verbruik van groenten
☐ Andere
☐ Inhalatie binnenlucht
☒
Inhalatie buitenlucht
☐ Verbruik van drinkwater
☐ Inhalatie en/of dermale absorptie bij baden/douchen
☐ Verbruik vlees en/of melk
☐ Andere
☐ Inhalatie binnenlucht
☐ Inhalatie buitenlucht
☐ Verbruik van drinkwater
☐ Inhalatie en/of dermale absorptie bij baden/douchen
☐ Verbruik vlees en/of melk
☐ Andere
☐ Inhalatie binnenlucht
☐ Inhalatie buitenlucht
☐ Verbruik van drinkwater
☐ Inhalatie en/of dermale absorptie bij baden/douchen
☐ Andere
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Receptoren
☒
Mensen

☐

Biota

☒
☐
☒
☒
☐

Grondwaterwinningen
Drinkwaterwinningen
Oppervlaktewater
Grondwater
Andere:
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BLOK 1: HUMANE BLOOTSTELLING
Aan de hand van blok 1 wordt met behulp van de vastgestelde actuele en potentiële humane risico’s nagegaan
of er al dan niet sprake is van een ernstige bedreiging (EB) ten gevolg van humane blootstelling aan de
betreffende bodemverontreiniging.
De risico-evaluatie wordt uitgevoerd aan de hand van S-Risk. Als actueel bodemgebruik wordt het standaard
gebruik voor dagrecreatie (buiten) gehanteerd (zie ook Tabel III-34). Het potentieel bodemgebruik wordt gelijk
gesteld aan het actueel bodemgebruik.
Vooraleer een risico-evaluatie voor minerale olie kan uitgevoerd worden in S-Risk, dienen de afzonderlijke ECfracties eerst getoetst te worden aan de toetsingswaarden (type III). Hierbij wordt een organische stofgehalte
van 1 % gehanteerd.
Tabel III-35: Eenvoudige toetsing van de meetwaarden in het vaste deel van de aarde
Correctie naar maximaal
Resultaten TPH analyse op
vastgestelde meetwaarde van
PB600 (3,1 – 3,6 m-mv)
1.500 mg/kg DS
Alifaten
EC5 – EC6
2
6,4
EC>6 – EC8
2
6,4
EC>8 – EC10
8,9
28,5
EC>10 – EC12
10
32,1
EC>12 – EC16
77
246,8
EC>16 – EC21
110
352,6
EC>21 – EC35
62
198,8
Aromaten
EC>6 – EC8
2
6,4
EC>8 – EC10
6
19,2
EC>10 – EC12
2
6,4
EC>12 – EC16
24
76,9
EC>16 – EC21
110
352,6
EC>21 – EC35
52
166,7
Totaal
467,9
1.500
Tabel III-36: Eenvoudige toetsing van de meetwaarden in het grondwater
Correctie naar maximaal
Resultaten TPH analyse op
vastgestelde meetwaarde van
PB4bis (1,9 – 3,9 m-mv)
620 µg/l
Alifaten
EC5 – EC6
20
14,9
EC>6 – EC8
15
11,2
EC>8 – EC10
15
11,2
EC>10 – EC12
25
18,6
EC>12 – EC16
34
25,3
EC>16 – EC21
130
96,6
EC>21 – EC35
150
111,5
Aromaten
EC>6 – EC8
15
11,2
EC>8 – EC10
15
11,2
EC>10 – EC12
25
18,6
EC>12 – EC16
30
22,3
EC>16 – EC21
130
96,6
EC>21 – EC35
230
171,0
Totaal
834
620
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Toetsingswaarde type III
(mg/kg DS)
14
38
9,5
48
5,5
11
24,5
1174
7382
20.000

Toetsingswaarde (µg/l)

6.000
6.000
300
300
300
6.000
120
120
120
90
90
-
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Enkel voor de EC-fracties die de toetsingswaarde overschrijden, wordt een risico-evaluatie met S-Risk uitgevoerd.
Indien de fractie werd overschreden op basis van een waarde die de detectielimiet niet overschreed, wordt deze
fractie toch niet weerhouden voor de risico-evaluatie. Dit is het geval voor de fractie aromaten EC>8 – EC10.
Wat betreft de resultaten van de TPH analyse op grondwater wordt worstcase rekening gehouden met deze
waarden en niet met de omgerekende waarden naar de maximaal vastgestelde meetwaarde, gezien deze lagere
resultaten geven. Wat betreft de verontreiniging in het vaste deel van de aarde wordt in S-Risk enkel rekening
gehouden met de resultaten boven het grondwaterniveau. In huidig onderzoek wordt enkel verontreiniging
aangetroffen onder het grondwaterniveau (2,5 m-mv), maar in S-risk werd ervoor gekozen om toch een laag aan
te maken van 2,3 tot 2,5 m-mv waar een verontreiniging in het vaste deel van de aarde aanwezig is. Dit om in de
simulatie zeker rekening te houden met de concentraties in het vaste deel van de aarde.
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de gehanteerde concentraties. Per parameter en
bodemlaag wordt rekening gehouden met de maximaal vastgestelde concentratie in die bodemlaag.

Aromaten EC>12 – EC16

Aromaten EC>16 – EC21

Aromaten EC>21 – EC35

Vaste deel aarde (mg/kg DS)
Bodemlaag 0 – 2,3 m-mv
Bodemlaag 2,3 – 2,5 m-mv
Grondwater (µg/l)
Grondwaterconcentratie

Alifaten EC>8 – EC10

Tabel III-37: Overzicht gehanteerde concentraties S-Risk

0
28,5

0
76,9

0
352,6

0
166,7

15

30

130

230

Het S-Risk rapport is integraal opgenomen in Bijlage 15. In onderstaande tabellen worden de bevindingen
samengevat.
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Alifaten EC>8 – EC10

Aromaten EC>12 – EC16

Aromaten EC>16 – EC21

Aromaten EC>21 – EC35

Tabel III-38: Overzicht resultaten S-Risk simulatie (actueel en potentieel CSM)









































































(p)RI > 1 ?

(p)RI oraal
(p)RI inhalatie
(p)RI dermaal
(p)RI totaal
ExCR > 10-5 ?

EXCR oraal
EXCR inhalatie
EXCR dermaal
EXCR totaal
Concentratie-indices
Milieu CI > 1 ?

CI drinkwater
CI buitenlucht
CI binnenlucht
Dierproducten CI > 1 ?
Voedergewassen CI > 1 ?
Groenten CI > 1?
(p)RI: (pseudo) risk index
ExCR: excess cancer risk
: criterium niet overschreden
◼: criterium overschreden

➔ Er wordt geen humaan risico vastgesteld.
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BLOK 2: ECOLOGISCHE BLOOTSTELLING
Er moet een ecologische risico-evaluatie doorlopen te worden indien:
• Er eerder ecotoxicologische risico’s dan humaantoxicologische risico’s te verwachten zijn:
☐
Verontreiniging met Cu en Zn in de teeltlaag (in alle bodembestemmingstypes)
☐
Verontreiniging met Pb, Cr en Hg (in bodembestemmingstype V)
☐
Zichtbare milieuschade
• Het onderzoeksgebied gelegen is in een natuurgebied of eraan grenst:
☐ Vlaams Ecologisch Netwerk VEN
☐ Integraal Verwevings- en Ondersteunend Netwerk IVON
☐ Agrarisch gebied met ecologisch belang
☐ Agrarisch gebied met bijzondere waarde en natuurontwikkelingsgebied
☐ Landschappelijk waardevol agrarisch gebied
☐ Speciale beschermingszone
☐ Watergebied van internationale betekenis (RAMSAR-gebied)
☐ Duingebied / Maritieme duinstreek
☐ Vogelrichtlijngebied
☐ Habitatrichtlijngebied
☐ Aanwezigheid beschermde diersoorten
☐ Aanwezigheid vleermuizen
☐ Aanwezigheid beschermde plantensoorten
☐ Bosgebied
☐ Beschermd landschap
☐ Erfgoedlandschap
☐ Polders
☐ Bodembestemmingstype I overeenkomstig VLAREBO
☐ Andere………
Aangezien de onderzoekslocatie gelegen is in een woongebied, de verontreinigde zone een gebruik kent als
school en er geen zichtbare milieuschade werd waargenomen, kan gesteld worden dat het afleiden van
ecotoxicologische risicogrenswaarden niet relevant en noodzakelijk is.
➔ Er wordt geen actueel of potentieel ecotoxicologisch risico vastgesteld.
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BLOK 3: RISICO OP VERSPREIDING
Een bodemverontreiniging vormt een verspreidingsrisico wanneer er receptoren negatief beïnvloed kunnen
worden of er een risico bestaat dat in de toekomst receptoren negatief beïnvloed kunnen worden.
Aanwezigheid van mobiel puur product
Er werd geen mobiel puur product vastgesteld. Op basis van de metingen is er geen vermoeden dat er mobiel
puur product aanwezig is. Op basis hiervan is er dus geen verspreidingsrisico.
Beïnvloeding van receptoren
Op basis van het CSM en de kennis met betrekking tot de relevante verspreidingsroutes kan afgeleid worden
welke receptoren mogelijk beïnvloed kunnen worden.
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de dichtstbijzijnde relevante receptoren.
Tabel III-39: Overzicht van relevante receptoren
Soort receptor
Grondwaterwinningen
Oppervlaktewater
Waterlopen
Waterbodems en oevers
Stroomafwaarts gelegen woonzones
Stroomafwaarts gelegen natuurgebieden
Dieper gelegen grondwaterlagen
Fauna en flora

Gegevens
Geen aanwezig binnen een straal van 500 m
Op het terrein is een vijver aanwezig (70 m), ligt stroomopwaarts
De Leie op 75 m stroomafwaarts
Neen
Terrein gelegen in een woongebied
Geen binnen 2 km
Neen
Neen

Daarnaast kan ook het grondwater zelf als receptor beschouwd worden.
Om te kunnen bepalen of een receptor bedreigd wordt, dient de verspreidingssnelheid van de polluent berekend
te worden. Dit gebeurt op basis van de hydraulische geleidbaarheid en de retardatie.
De hydraulische geleidbaarheid 𝐾 (m/dag) kan op verschillende manieren worden berekend. In onderstaande
tabel wordt het resultaat van de verschillende berekeningswijzen vergeleken (zie ook Bijlage 25).
Tabel III-40: Bepaling hydraulische geleidbaarheid
PB600 (1,9 – 2,4 m-mv)
Percentage zand (> 63 µm)
62,7
Percentage silt (< 63 µm en > 2 µm)
26,3
Percentage klei (< 2 µm)
11
Indeling volgens korreldriehoek
Zandleem
Porositeit [%]
42
K [m/dag]
Kozeny
0,136
Hazen
Seelheim
2,67
Rawls
0,84

PB600 (3,1 – 3,6 m-mv)
63,9
23,7
12,4
Zandleem
42

PB600 (3,6 – 4,1 m-mv)
88,3
4,6
7,1
Zand
42

0,117
2,518
0,84

0,365
0,715
8,171
4,8

Bronnen:
- Kozeny, J. (1927). Ueber kapillare leitung des wassers im boden. Akad. Wiss., Wenen. 136(2a), 271.
- Hazen, A. (1892). Some physical properties of sands and gravels, with special reference to their use in filtration. 24th Annual Rep.,
Massachusetts State Board of Health, Pub. Doc. No. 34, 539-556.
- Hazen, A. (1911). Discussion of dams on san foundations by A.C. Koenig. Trans. Am. Soc. Civ. Eng., 73, 199-203.
- Seelheim, F. (1880). Methode zur bestimmung der durchlässigkeit des bodens. Z. anal. Chemie 19, 387-418.
- Rawls, W.J.; Brakensiek, D.L.; Simanton, J.R.; Kohl, K.D. (1990). Development of a crust factor for the Green-Ampt model. Trans Am. Soc.
of Agri. Eng. 33, 1224-1228.
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De formule van Kozeny is niet hanteerbaar voor sterk siltige bodems. De methode van Hazen is vooral van
toepassing voor uniforme zanden. De methode van Seelheim geeft typisch een overschatting. In dit geval zal de
meest accurate waarde ca. 0,85 m/dag zijn. Dit is lager dan wat op basis van literatuurgegevens2 te verwachten
is. Finaal wordt dus rekening gehouden met ca. 0,85 m/dag.
De hydraulische gradiënt 𝐼 (m/m) wordt bepaald aan de hand van de grafische methode.
𝑑𝐻
𝐼=
= 0,0047
𝑑𝑆
Bijgevolg wordt de grondwatersnelheid 𝑣𝑔𝑤 berekend op 0,004 m/dag (product van de gradiënt en de
geleidbaarheid). De effectieve grondwatersnelheid van zuiver grondwater 𝑣𝑒 (m/dag) wordt – rekening houdend
met de effectieve porositeit (𝑛𝑒 ) van ca. 0,3 – berekend op 0,013 m/dag.
Om te komen tot een geschatte verspreiding van de verontreinigingspluim moet ook de retardatie 𝑅 in rekening
worden gebracht. Worstcase zou de retardatiefactor gelijkgesteld kunnen worden aan 1. De retardatie kan ook
berekend worden aan de hand van de bulkdichtheid van de grond 𝜌𝑤 de effectieve porositeit 𝑛𝑒 en de
distributiecoëfficiënt 𝐾𝑑 (l/kg) van de stof:
𝜌𝑤 ∙ 𝐾𝑑
𝑅 = 1+
𝑛𝑒
Met behulp van de retardatie wordt de uiteindelijke verplaatsingssnelheid van een polluent berekend aan de
hand van volgende formule:
𝑣𝑒
𝑣𝑖 =
𝑅
In onderstaande tabel worden de retardatie en de uiteindelijke verplaatsingssnelheid weergegeven per stof.
Tabel III-41: Retardatie en uiteindelijke verspreidingssnelheid van de verontreiniging.
Stof
Minerale olie

Retardatie R
200,74

Uiteindelijke verspreidingssnelheid (m/jaar)
0,024

Bovenstaande indicatieve berekeningen houden enkel rekening met verspreiding van de verontreiniging door
advectief transport en retardatie, en geven een indicatie omtrent de verplaatsing van de verontreiniging. Indien
het advectief transport verwaarloosbaar is, wordt de verontreiniging voornamelijk verspreid door de invloed van
dispersie.
De theoretische verspreidingssnelheid is lager dan de verspreidingssnelheid zoals te verwachten is op basis van
de aard van de verontreiniging en de vastgestelde contouren: in een periode van 19 jaar heeft de verontreiniging
zich verspreid over een afstand van ca. 6,5 m. Dit zou neerkomen op een verspreidingssnelheid van 0,34 m/jaar.
Echter er waren weinig gegevens gekend voor het bepalen van de contouren van de verontreiniging. Enkel in de
kern werd een verontreiniging aangetroffen. Ter hoogte van de afperkende peilbuizen werden waarden
teruggevonden onder de detectielimiet. De contour werd daarom arbitrair gekozen tussen de kern en de
afperkende peilbuizen. Daarnaast is niet geweten wanneer de verontreiniging precies ontstaan is. Het is enkel
gekend dat ze zeker al aanwezig was in 1999. Het aantal jaren van de verspreiding is daarom ook niet met
zekerheid gekend. Bijgevolg kan beter rekening gehouden worden met de theoretische vespreidingssnelheid.
Op basis van de berekende verspreidingssnelheid kan gesteld worden dat er geen verspreidingsrisico is.

2

Bron: Lebbe L. & A. Vandenbohede (2004). Ontwikkeling van een lokaal axi-symmetrisch model op basis van de HCOVkartering ter ondersteuning van de adviesverlening voor grondwaterwinningen. Vakgroep Geologie en Bodemkunde, UGent
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Aanwezigheid van uitloging
De verontreiniging wordt reeds vastgesteld > BSN in het grondwater. De uitloging heeft bijgevolg reeds
plaatsgevonden. In dit geval dient het standstill principe geoordeeld te worden. Aan de hand van F-Leach kan
nagegaan worden of uitloging relevant is (zie Bijlage 16).
F-leach geeft aan dat binnen een periode van 500 jaar de norm voor minerale olie overschreden zal zijn ter
hoogte van de dichtstbijzijnde receptor. Deze conclusie valt echter sterk te nuanceren. Zo is te zien dat de norm
vooral overschreden wordt door de aanwezigheid van alifaten EC5-EC6. Echter deze werden niet aangetroffen in
de THP-analyse van het grondwaterstaal of het staal van het vaste deel van de aarde; de detectielimiet werd niet
overschreden. In de simulatie werd de waarde van de detectielimiet zelf ingegeven, maar deze geeft
vermoedelijk een sterke overschatting. Bovendien is de verontreiniging reeds lange tijd aanwezig. Er wordt
daarom aangenomen dat verdere uitloging niet zal plaatsvinden. Op basis van de aangetroffen concentraties
doorheen de jaren, blijkt ook dat de grondwaterconcentratie niet toeneemt. Er wordt daarom besloten dat reeds
een evenwicht is bekomen. De concentratie aan de bronzone in F-leach lijkt om deze reden ook een
overschatting.
Tot slot werd in de simulatie aangegeven dat de verontreinigde zone zich bevindt in de meter boven de
grondwatertafel, terwijl deze in realiteit voorkomt in de meter onder het grondwaterniveau. Het is niet mogelijk
de werkelijke toestand in te geven in de simulatie. Dit zal vermoedelijk ook een gevolg hebben op de resultaten
van de simulatie.
Op basis hiervan kan gesteld worden dat er geen verspreidingsrisico is.
Significante uitbreiding
Op basis van onderstaande criteria wordt een oordeelkundige beoordeling gemaakt van de aanwezigheid van
een risico op een significante uitbreiding van de verontreiniging.
Tabel III-42: Criteria significante uitbreiding
Criterium
Volume verontreinigd grondwater (> BSN)
Horizontale verspreidingssnelheid
Kernzone
Bioafbreekbaarheid
Maximale overschrijdingsfactor grondwater
Bedreiging van een winbare laag
Verzwarende of verzachtende argumenten

Argumentatie
25 m³
0,024 m/jaar
Gekend en nog aanwezig
Niet aangetoond
3x
Nee
Nee

Op basis van bovenstaande criteria kan besloten worden dat er geen risico is op significante uitbreiding.
Verwaaiing
De verontreiniging komt niet voor in de toplaag, maar enkel onder het grondwaterniveau. Verwaaiing is dus niet
van toepassing.
Op basis hiervan kan gesteld worden dat er geen verspreidingsrisico is.

➔ Op basis van bovenstaande kan besloten worden dat er van de verontreiniging met minerale olie geen
ernstige bedreiging als gevolg van een verspreidingsrisico uitgaat.
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BLOK 4: BELEIDSMATIGE SANERINGSNOODZAAK
Sommige stoffen zijn weinig toxisch, zodat bij hoger concentraties geen risico wordt waargenomen. Bodem of
grondwater met zeer hoge concentraties aan stoffen die er van nature niet of weinig in voorkomen, zijn in zekere
zin te beschouwen als afvalstoffen. Dit principe is de basis voor een aantal beleidsmatige bijstellingen.
Noodzaak tot bodemsanering: puur product
De aanwezigheid van residueel of mobiel puur product geeft altijd aanleiding tot een noodzaak tot
bodemsanering.
In onderhavig geval is dit niet van toepassing.
Beleidsmatige drempelwaarden
Wanneer meer dan 20.000 mg/kg DS minerale olie wordt vastgesteld, is er een noodzaak tot bodemsanering
(behalve bij puntverontreinigingen). Voor enkele PAK’s (anthraceen, benzo(ghi)peryleen en fluoreen) dient deze
toetsing eveneens te gebeuren in bestemmingstype IV en V. Daarnaast werden voor 5 zware metalen en 7 PAK’s
in het vaste deel van de aarde individuele drempelwaarden opgesteld. Deze waarden gelden voor alle
bestemmingstypes. Voor gechloreerde solventen gelden eveneens beleidsmatige drempelwaarden in het
grondwater. Deze waarden doen in het BBO dienst als alarmsignaal om over te gaan tot het opstellen van een
bodemsaneringsproject. In onderstaande tabellen worden alle beleidsmatige drempelwaarden samengevat.
Tabel III-43: Beleidsmatige drempelwaarden
Bestemmingstype

Medium

IV en V

Vaste deel aarde

Vaste deel aarde

Alle

Grondwater

Parameter
Som anthraceen, benzo(ghi)peryleen
en fluoreen
Arseen
Cadmium
Kwik
Lood
Nikkel
Benzo(a)pyreen
Benzo(a)anthraceen
Chryseen
Benzo(b)fluorantheen
Benzo(k)fluorantheen
Dibenzo(a,h)anthraceen
Acenaftyleen
Minerale olie
Tetrachloormethaan
Trichloormethaan
Dichloormethaan
1,1,1-trichloorethaan
1,1,2-trichloorethaan
1,1-dichloorethaan
1,2-dichloorethaan
Tetrachlooretheen
Trichlooretheen
cis-1,2-Dichlooretheen
trans-1,2-Dichlooretheen
Vinylchloride

In onderhavig geval is dit niet van toepassing.
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Drempelwaarde
20.000 mg/kg DS
1.545 mg/kg DS
90 mg/kg DS
72 mg/kg DS
8.400 mg/kg DS
1.425 mg/kg DS
54 mg/kg DS
157,5 mg/kg DS
2.700 mg/kg DS
105 mg/kg DS
172,5 mg/kg DS
43,5 mg/kg DS
200 mg/kg DS
20.000 mg/kg DS
8.000 µg/l
810.000 µg/l
199.000 µg/l
102.000 µg/l
44.400 µg/l
54.000 µg/l
85.900 µg/l
15.000 µg/l
14.000 µg/l
8.000 µg/l
6.000 µg/l
11.200 µg/l
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Bijstelling voor meetbaarheid
Voor een aantal organische stoffen kunnen humane risico bekomen worden bij concentraties die onder of zeer
dicht bij de bepalingsgrens of streefwaarde liggen. In die gevallen moet pas besloten worden dat de
verontreiniging een ernstige bedreiging vormt als de aantoonbaarheidsgrens vijfmaal overschreden is.
In onderhavig geval is dit niet van toepassing.
➔ Op basis van bovenstaande kan besloten worden dat er geen beleidsmatige saneringsnoodzaak is voor
minerale olie.

GLOBALE RISICO-EVALUATIE
Na het doorlopen van de 4 blokken blijkt dat er voor de gemengd, overwegend historische verontreiniging met
minerale olie geen humaan risico, geen ecologisch risico en geen verspreidingsrisico wordt vastgesteld. Er is geen
beleidsmatige saneringsnoodzaak.
Bijgevolg wordt er geen ernstige bedreiging vastgesteld.

BLOK I
Humaan Risico (HR)
ja

Ernstige bedreiging

BLOK II
Ecologisch Risico (ER)

HR, ER, VR of BR?

BLOK III
Verspreidingsrisico (VR)

neen

BLOK IV
Beleidsmatige Saneringsnoodzaak (BR)
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Urgentiebepaling

Niet van toepassing

5.2.6.

Noodzaak tot veiligheidsmaatregelen, voorzorgsmaatregelen, gebruiksbeperkingen en
gebruiksadviezen

Indien er volgens de EBSD tijdens het deel BBO duidelijke aanwijzingen zijn dat de vastgestelde verontreiniging
maatregelen vereist om mens of milieu tijdelijk te beschermen tegen de gevaren van de verontreiniging in
afwachting van de bodemsanering, dan moet de EBSD veiligheidsmaatregelen, voorzorgsmaatregelen,
gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen formuleren.
•

Gebruiksbeperkingen

Indien de OVAM van mening is dat de bodemverontreiniging het gebruik van verontreinigde gronden beperkt of
verhindert, kan ze gebruiksbeperkingen opleggen. Elke belanghebbende kan onder leiding van een EBSD op
gemotiveerde wijze gebruiksbeperkingen voorstellen aan de OVAM. Gebruiksbeperkingen worden opgelegd als
het algemeen belang geschaad wordt of in gevallen van ernstige risico’s door niet-BATNEEC saneerbare
bodemverontreiniging.
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Gebruiksadviezen

Gebruiksadviezen geven informatie over het gebruik van een grond maar houden geen directe verplichtingen in
zoals het geval is bij gebruiksbeperkingen. Ze zijn eerder lokaal van kracht en zijn van toepassing wanneer het
algemeen belang niet geschaad wordt. Gebruiksadviezen worden gegeven als een bodemverontreiniging (> RW)
aanwezig is. Gebruiksadviezen mogen niet gebruikt worden om een sanering te vermijden: wanneer een risico
niet kan worden uitgesloten bij een realistisch potentieel bodemgebruik, is steeds een bodemsanering
noodzakelijk.
Voor elke grond waarop een verontreiniging (> RW voor het vaste deel van de aarde of > BSN voor het
grondwater) aanwezig is, dient aangegeven te worden welke gebruiksadviezen van toepassing zijn.
Gebruiksadviezen blijven geldig tot de EBSD motiveert dat deze niet langer noodzakelijk zijn. Bij het formuleren
van de gebruiksadviezen wordt rekening gehouden met handelingen waarvan redelijkerwijs mag aangenomen
worden dat ze kunnen optreden binnen een periode van 5 jaar.
Gebruiksadviezen blijven gelden tot de EBSD in een (nieuw) BBO of EEO motiveert dat deze niet langer
noodzakelijk zijn.
Voor de verontreiniging met minerale olie is het gebruiksadvies GA1a van toepassing gezien een verontreiniging
voorkomt in het vaste deel van de aarde. Gebruiksadvies GA1b is niet van toepassing gezien de verontreiniging
enkel op grotere diepte wordt aangetroffen (vanaf 2,5 m-mv).
De verontreiniging wordt enkel vastgesteld ter hoogte van de peilbuis in de kern. Er kan daarom aangenomen
worden dat de omvang van de verontreiniging zeer beperkt is. Om deze reden wordt gebruiksadvies GA2a als
niet relevant beschouwd. Op basis van de doorlatendheid kan besloten worden dat ze laag van de verontreiniging
watervoerend is. Op basis van de dikte van de laag, wordt ze echter als niet winbaar beschouwd. Om deze reden
worden de gebruiksadviezen GA2b en GA2c als niet relevant beschouwd. Gezien er geen plannen zijn om een
warmtepomp te plaatsen, is ook gebruiksadvies GA2d niet van toepassing.
Gebruiksadvies GA3a is niet van toepassing. Er is namelijk geen verharding aanwezig. Gebruiksadviezen GA3b,
GA3c en GA3d zijn eveneens niet van toepassing omdat deze activiteiten niet plaatsvinden, of er geen wijzigingen
in het gebruik van het terrein verwacht worden. Er is geen puur product aanwezig. Bijgevolg is gebruiksadvies
GA3e niet van toepassing. Gezien de verontreiniging pas voorkomt vanaf een diepte van 2,5 m-mv, is
gebruiksadvies GA3f niet van toepassing. Zoals eerder aangegeven worden geen wijzigingen van het gebruik van
het terrein verwacht; gebruiksadvies GA4 is dus niet van toepassing.
In onderstaande tabel worden de gebruiksadviezen per perceel samengevat.
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Tabel III-44: Overzicht gebruiksadviezen per perceel
Perceel

Code

Omschrijving van
de werken

Beschrijving
Door de grondverzetregeling zijn er
beperkingen voor het gebruik van
de uitgegraven bodem.

718P2

GA1a

Mogelijke risico’s of impact die
kunnen voorkomen bij deze werken
als gevolg van de verontreiniging
•
Extra kosten indien de grond
zou moeten worden gereinigd
bij afvoer
•
Impact op nieuw ontwerp

Grondverzet
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Overzicht van de mogelijkheden, acties, of maatregelen die
van toepassing zouden kunnen zijn voor deze verontreiniging
(afhankelijk van de voorziene werkzaamheden)
•
Opmaak van een technisch verslag: bijkomende
staalname en analyses noodzakelijk, inclusief
herevaluatie van de gekende verontreiniging in het licht
van de geplande werken
•
Milieukundige begeleiding / toezicht bij ontgraving en
noodzaak tot dragen van specifieke PBM (te bepalen op
basis van een technisch verslag)
•
Hergebruik van gronden binnen of buiten de kadastrale
werkzone (te bepalen op basis van een technisch verslag)
•
Afvoer en verwerking van gronden (te bepalen op basis
van een technisch verslag)
•
Uitvoering actualisatie risico-evaluatie om mogelijkheden
hergebruik gronden te evalueren (te bepalen op basis
van een technisch verslag)
•
Afstemmen ontwerp op basis van de gekende resultaten
bv. aanpassen locatie van de te ontgraven zone / kelder
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Veiligheidsmaatregelen en voorzorgsmaatregelen

Veiligheidsmaatregelen worden overeenkomstig artikel 69 van het Bodemdecreet op aangeven van de EBSD
door de OVAM opgelegd wanneer de aangetroffen verontreiniging een onmiddellijk gevaar vormt.
Voorzorgsmaatregelen worden overeenkomstig artikel 70 van het Bodemdecreet op aangeven van de EBSD door
de OVAM opgelegd in afwachting van sanering. Het betreffen tijdelijke maatregelen en de saneringswerken
moeten urgent worden opgestart.
Aangezien er voor de aangetroffen verontreinigingen geen saneringsnoodzaak werd vastgesteld, zijn er geen
veiligheids- of voorzorgsmaatregelen van toepassing.
5.2.7.

Milieutechnische en administratieve kenmerken van de verontreiniging

Tabel III-45: Administratieve gegevens verontreiniging 5 (na deel beschrijvend bodemonderzoek)
Administratieve gegevens
Rereferentienummer:
5
Nieuw (N) of bestaand (B):
B
Naam:
Minerale olie
Omschrijving:
Minerale olie in het grondwater
Bron / locatie:
Ondergrondse mazouttank T7, zone 5
Medium:
Grondwater
Milieutechnische gegevens
Parameter(s):
Minerale olie
Aard:
Gemengd ov. historisch
% overwegend deel:
80 % H
Motivatie aard:
De verontreiniging wordt gelinkt aan de ondergrondse mazouttank die ongeveer in
gebruik is sinds 1980. Gezien de verontreiniging werd vastgesteld in 1999, wordt de
verontreiniging als gemengd, overwegend historisch beschouwd
Classificatie:
P-zin
Urgentieklasse:
Behandeling
Type
Omschrijving
Van
Tot
Voorzorgsmaatregelen
Veiligheidsmaatregelen
Gebruiksbeperkingen
Gebruiksadviezen
GA1a
datum
rapport
Bestemmingsbeperkingen
Ontgraving
Is de beschrijving / aanpak van de verontreiniging volledig na dit rapport:
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Tabel III-46: Administratieve gegevens verontreiniging 6 (na deel beschrijvend bodemonderzoek)
Administratieve gegevens
Rereferentienummer:
6
Nieuw (N) of bestaand (B):
B
Naam:
Minerale olie
Omschrijving:
Minerale olie in het vaste deel van de aarde
Bron / locatie:
Ondergrondse mazouttank T7, zone 5
Medium:
Vaste deel aarde
Milieutechnische gegevens
Parameter(s):
Minerale olie
Aard:
Gemengd ov. historisch
% overwegend deel:
80 % H
Motivatie aard:
De verontreiniging wordt gelinkt aan de ondergrondse mazouttank die ongeveer in
gebruik is sinds 1980. Gezien de verontreiniging werd vastgesteld in 1999, wordt de
verontreiniging als gemengd, overwegend historisch beschouwd
Classificatie:
P-zin
Urgentieklasse:
Behandeling
Type
Omschrijving
Van
Tot
Voorzorgsmaatregelen
Veiligheidsmaatregelen
Gebruiksbeperkingen
Gebruiksadviezen
Bestemmingsbeperkingen
Ontgraving
Is de beschrijving / aanpak van de verontreiniging volledig na dit rapport:
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SAMENVATTEND BESLUIT

DEEL ORIËNTEREND BODEMONDERZOEK

Dit oriënterend bodemonderzoek werd uitgevoerd in het kader van een overdracht.
Er werden eerder bodemonderzoeken uitgevoerd op de onderzoekslocatie.
Er werd reeds een bodemsanering uitgevoerd op de onderzoekslocatie.
Volgens het gewestplan is de onderzoekslocatie gelegen in bodembestemmingstype III. Volgend RUP is van
kracht: RUP afbakening regionaalstedelijk gebied Kortrijk, van kracht sinds 28/02/2006. Dit plan wijzig het
bestemmingstype van de onderzoekslocatie niet. Het terrein wordt momenteel gebruikt als school. Voor zover
gekend hebben geen andere activiteiten plaatsgevonden op het terrein.
Dit heeft als gevolg dat het terrein mogelijk verontreinigd is met de volgende stoffen: minerale olie.
De bodemsaneringsdeskundige heeft stalen genomen van het vaste deel van de aarde en het grondwater ter
hoogte van de brandstoftanks op het terrein.
De bodemsaneringsdeskundige catalogeert de onderzoekslocatie als:
☐ woonzone
☐ dossier met milieuschade3
☐ fondsendossier
☐ complexe verontreiniging
☒ geen van de vorige

3

Milieuschade is schade zoals vermeld in art. 15.1.1,1° van titel XV van het Decreet algemene bepalingen milieubeleid (DABM) van 5 april
1995, zijnde schade die: (1) veroorzaakt is door een emissie, een gebeurtenis of een incident die/dat heeft plaatsgevonden na 30 april 2007,
(2) door een inrichting of installatie die vermeld wordt in bijlage IV van het DABM en (3) die de bodemsaneringsnorm overschrijdt.
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De bodemsaneringsdeskundige komt voor de betrokken kadastrale percelen tot het volgende besluit.
Kadastraal perceel 720H
O-zin
Na analyse van de stalen zijn er geen concentraties boven de richtwaarde vastgesteld voor het vaste deel van de
aarde. Op basis van de analyses van het grondwater, is er geen reden om aan te nemen dat het vaste deel van
de aarde verontreinigd is.
Er zijn geen veiligheidsmaatregelen of voorzorgsmaatregelen noodzakelijk.
Na voorgaande bodemonderzoeken/sanering werd besloten dat voor het perceel geen gebruiksadviezen van
toepassing zijn ingeval van grondverzet (graven in gronden), bij onttrekken en/of gebruik van grondwater, bij
wijziging in terreingebruik of bij bestemmingswijziging ten opzichte van de huidige bestemming.
Ten gevolge van de huidige en voormalige inrichtingen op het terrein wordt/werd er niet geloosd op het
oppervlaktewater.
Op basis van de “Code van goede praktijk voor OBO, BBO en risicoanalyse voor asbestverontreiniging” is dit
kadastraal perceel niet asbestverdacht.
Op basis van het 'Stappenplan bodemonderzoek asbest' is dit kadastraal perceel wel/niet asbestverdacht.
Het perceel:
☐ is braakliggend, vanaf …
☐ is onderbenut, vanaf …
☐ betreft een gebouw dat leegstaat vanaf …
☒ geen van de vorige

Kadastraal perceel 718P2
Q-zin
Na analyse van de stalen zijn concentraties boven de bodemsaneringsnorm vastgesteld voor minerale olie in het
vaste deel van de aarde en het grondwater ter hoogte van de ondergrondse mazouttank T7 (zone 5). Deze
verhoogde concentraties worden beschouwd als een gemengde verontreiniging omdat aangenomen wordt dat
zij veroorzaakt zijn door deze tank die vermoedelijk aanwezig was sinds 1980 en omdat de verontreiniging werd
vastgesteld in 1999.
Op grond van artikel 27 van het Bodemdecreet wordt voor de gemengde bodemverontreiniging een inschatting
gemaakt van het aandeel gemengd-historische en gemengd-nieuwe bodemverontreiniging. Zo wordt 210 %
aanzien als gemengd-nieuwe bodemverontreiniging en 80 % als gemengd-historische bodemverontreiniging.
Deze verontreinigingen kunnen niet afzonderlijk behandeld worden in het beschrijvend bodemonderzoek. Het
overgrote deel van de verontreiniging is gemengd-historisch en zal dus behandeld worden als zijnde historische
verontreiniging.
Uit het oriënterend bodemonderzoek blijkt dat er duidelijke aanwijzingen zijn dat deze gemengde
bodemverontreiniging de bodemsaneringsnormen overschrijdt of dreigt te overschrijden of een ernstige
bodemverontreiniging vormt. Bijgevolg moet er een beschrijvend bodemonderzoek uitgevoerd worden.
In voorgaande onderzoeken werd in het grondwater ter hoogte van zone 5 de bodemsaneringsnorm
overschreden voor arseen. Deze verontreiniging wordt als historisch beschouwd gezien ze niet te linken is aan
de voorgaande of huidige activiteiten op het terrein.
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Ter hoogte van zone 3 werd in het vaste deel van de aarde in het VBO van 1999 de bodemsaneringsnorm
overschreden voor minerale olie. Deze verontreiniging kan gelinkt worden aan de ondergrondse mazouttank die
aanwezig zou zijn sinds ca. 1980. Gezien de verontreiniging werd vastgesteld in 1999, kan ze beschouwd worden
als gemengd, overwegend historisch (80%).
Ter hoogte van zone 5 werd in eerdere onderzoeken ook de verontreiniging met minerale olie in het vaste deel
van de aarde en het grondwater vastgesteld. Deze verontreiniging werd eerder besproken. In het OBO van 2001
werd daarnaast ook de richtwaarde overschreden voor benzeen. Deze verontreiniging wordt net zoals de
verontreiniging met minerale olie gelinkt aan de ondergrondse mazouttank T7. Ze wordt bijgevolg ook
beschouwd als een gemengd, overwegend historische verontreiniging (80%).
Tot slot werd in eerdere onderzoeken ter hoogte van PB13, nabij een voormalige ondergrondse mazouttank, een
verontreiniging met minerale olie vastgesteld in het vaste deel van de aarde en in het grondwater. De tank
bevindt zich niet op de onderzoekslocatie, maar de verontreiniging verspreidde zich hierop. Er werd een sanering
uitgevoerd en er is een restverontreiniging aanwezig.
Voor deze verontreinigingen dient niet overgegaan te worden tot een beschrijvend bodemonderzoek. Enkel voor
de verontreiniging met minerale olie in het vaste deel van de aarde en het grondwater ter hoogte van zone 5 is
een BBO noodzakelijk.
Er zijn geen veiligheidsmaatregelen of voorzorgsmaatregelen noodzakelijk.
Na voorgaande bodemonderzoeken/sanering werd besloten dat voor het perceel geen gebruiksadviezen van
toepassing zijn ingeval van grondverzet (graven in gronden), bij onttrekken en/of gebruik van grondwater, bij
wijziging in terreingebruik of bij bestemmingswijziging ten opzichte van de huidige bestemming.
Ten gevolge van de huidige en voormalige inrichtingen op het terrein wordt/werd er niet geloosd op het
oppervlaktewater.
Op basis van de “Code van goede praktijk voor OBO, BBO en risicoanalyse voor asbestverontreiniging” is dit
kadastraal perceel niet asbestverdacht.
Op basis van het 'Stappenplan bodemonderzoek asbest' is dit kadastraal perceel wel/niet asbestverdacht.
Het perceel:
☐ is braakliggend, vanaf …
☐ is onderbenut, vanaf …
☐ betreft een gebouw dat leegstaat vanaf …
☒ geen van de vorige
Op basis van het vooronderzoek en het terreinbezoek worden de volgende maatregelen door de
bodemsaneringsdeskundige aanbevolen om het ontstaan van nieuwe bodemverontreiniging te voorkomen:
• Asbesthoudende materialen verwijderden van het terrein.
• Periodieke testen uitvoeren op de brandstoftanks.
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6.2.

Oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek
Plein 14 te 8500 KORTRIJK

DEEL BESCHRIJVEND BODEMONDERZOEK

Dit beschrijvend bodemonderzoek betreft een volledig beschrijvend bodemonderzoek.
Dit beschrijvend bodemonderzoek werd uitgevoerd in het kader van een overdracht en de vaststelling van een
verontreiniging met minerale olie.
Volgens het gewestplan is de onderzoekslocatie gelegen in bodembestemmingstype III. Volgend RUP is van
kracht: RUP afbakening regionaalstedelijk gebied Kortrijk, van kracht sinds 28/02/2006. Dit plan wijzig het
bestemmingstype van de onderzoekslocatie niet. Het terrein wordt momenteel gebruikt als school.
De bodemsaneringsdeskundige catalogeert de onderzoekslocatie als:
☐ woonzone
☐ fondsendossier
☐ complexe verontreiniging
☐ stortplaats
☐ geen van de vorige
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Oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek
Plein 14 te 8500 KORTRIJK

De bodemsaneringsdeskundige komt tot de volgende besluiten.
Besluit verontreiniging minerale olie
Er komt een gemengde bodemverontreiniging voor met minerale olie in het vaste deel van de aarde en het
grondwater ter hoogte van de ondergrondse mazouttank T7 (zone 5). De verontreiniging wordt als gemengd
beschouwd omdat wordt aangenomen dat zij veroorzaakt is door de ondergrondse mazouttank die in gebruik
genomen zou zijn rond 1980 en de verontreiniging werd vastgesteld in 1999.
Aan de hand van de analyseresultaten en organoleptische waarnemingen kan het verontreinigd volume > RW
ingeschat worden:
Vaste deel aarde:
dikte x oppervlakte = volume
1 m x 80 m² ≈ 80 m³
Grondwater:
dikte x oppervlakte x porositeit = volume
1,5 m x 80 m² x 0,3 ≈ 35 m³
Bij evaluatie van de ernst van de bodemverontreiniging is gebleken dat er van de gemengde
bodemverontreiniging geen humaan toxicologisch risico en geen ecotoxicologisch risico uitgaat. Er wordt geen
ernstige bedreiging door verspreiding vastgesteld.
Er wordt geen drijflaag of zinklaag vastgesteld.
Er wordt geen milieuschade4 vastgesteld.
Globaal gezien kan gesteld worden dat er geen ernstige bedreiging uitgaat van de bodemverontreiniging en er
geen sanering noodzakelijk is.
Er zijn geen hiaten in het onderzoek.
Er zijn geen veiligheidsmaatregelen, voorzorgsmaatregelen, bestemmingsbeperkingen of gebruiksbeperkingen
van toepassing.
Voor de verontreiniging zijn volgende gebruiksadviezen van toepassing:
• GA1a: In het kader van de regeling grondverzet zullen er beperkingen zijn tot het gebruik van de
uitgegraven bodem.
Besluit kadastraal perceel 718P2
P-zin
Er komt een historische bodemverontreiniging voor met minerale olie in het vaste deel van de aarde en het
grondwater ter hoogte van de ondergrondse mazouttank T7. De verontreiniging is ontstaan op dit perceel. De
richtwaarde wordt overschreden voor een of meerdere genormeerde parameters maar er is voor het vaste deel
van de aarde en het grondwater geen noodzaak tot bodemsanering. Bij het graven in gronden of bij het
onttrekken en/of gebruik van grondwater dient voor dit perceel rekening gehouden te worden met de
aangegeven gebruiksadviezen.

4

Milieuschade is schade zoals vermeld in art. 15.1.1,1° van titel XV van het Decreet algemene bepalingen milieubeleid (DABM) van 5 april
1995, zijnde schade die: (1) veroorzaakt is door een emissie, een gebeurtenis of een incident die/dat heeft plaatsgevonden na 30 april 2007,
(2) door een inrichting of installatie die vermeld wordt in bijlage IV van het DABM en (3) die de bodemsaneringsnorm overschrijdt.
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LEGENDE:
Verharding
Gebouw

Grind

Kelder

Klinkers

Overdekt

Tegels

Beton

Vegetatie

Asfalt

Braakliggend

11/02/2019

PB602
1,9 - 2,4 3,1 - 3,6
<50
<50

MO

Boorpunten (zwart = huidig onderzoek | rood = voorgaand onderzoek
Boring
Gestaakte boring
Diepe boring
Snijdende peilbuis
Niet-snijdende peilbuis
Diepe peilbuis

11/02/2019

MO

PB601
1,9 - 2,4 3,1 - 3,6
<50
<50

Parameter
MO

PB602

Verontreiniging vaste deel aarde (mg/kg DS)
RW
SW
50
300

BSN
500

11/02/2019

PB601

MO

0 - 0,5
<50

MO (TPH)

-

PB600
1,9 - 2,4 3,1 - 3,6
65
-

468

3,6 - 4,1
<50
-

18/12/2017

MO

T7

B501
2,0 - 2,5
130

PB4bis

B501

11/02/2019

PB600

B502

MO

Vermoedelijke
grondwaterstromingsrichting

PB604
1,9 - 2,4 3,1 - 3,6
<50
<50

PROJECTNAAM:

PB604

PB603
18/12/2017

MO

B502
3,0 - 3,5
1.500

Zusters van Liefde van J.M. vzw
ADRES:

Plein 13
8500 Kortrijk
TITEL FIGUUR:

11/02/2019

MO

0

5m

PB603
1,9 - 2,4 3,1 - 3,6
<50
<50

Verontreiniging vaste deel van
de aarde: deel BBO
PROJECTBEHEERDER:
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LEGENDE:
Verharding
Gebouw

Grind

Kelder

Klinkers

Overdekt

Tegels

Beton

Vegetatie

Asfalt

Braakliggend

13/03/2019

MO

13/03/2019

MO

PB601
2,69
2,9 - 3,9
<100

Boorpunten (zwart = huidig onderzoek | rood = voorgaand onderzoek
Boring
Gestaakte boring
Diepe boring
Snijdende peilbuis
Niet-snijdende peilbuis
Diepe peilbuis

PB602
2,8
3,02 - 4,02
<100

Parameter
MO

PB602

SW
100

RW
300

BSN
500

19/12/2018

PB601

MO

PB4bis
2,74
1,99 - 3,99
620

13/03/2019

T7

PB4bis

B501

B502

MO

PB600
2,64
4,61 - 5,61
<100

PB600

Vermoedelijke
grondwaterstromingsrichting

PROJECTNAAM:

PB604

PB603

Zusters van Liefde van J.M. vzw
ADRES:

13/03/2019

MO

0

5m

PB603
2,67
3,03 - 4,03
<100

13/03/2019

MO

PB604
2,73
3,01 - 4,01
<100

Plein 13
8500 Kortrijk
TITEL FIGUUR:

Verontreiniging grondwater:
deel BBO
PROJECTBEHEERDER:
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TEKENAAR:
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