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1. INLEIDING
Deze archeologienota wordt opgemaakt naar aanleiding van een geplande aanvraag van een
omgevingsvergunning met betrekking tot stedenbouwkundige handelingen waarbij de totale
oppervlakte van de kadastrale percelen waarop de aanvraag betrekking heeft 3000m2 of meer
bedraagt. De totale oppervlakte van het plangebied in kwestie bedraagt circa 660m 2. Het
plangebied situeert zich binnen de vastgestelde zone van de ‘Historische Stadskern Ronse’. Het
projectgebied bevindt zich niet in een gebied waar geen archeologisch erfgoed te verwachten is.
Het valt noch in een beschermde archeologische site.

2. GEPLANDE WERKEN
Momenteel is het plangebied braakliggend. De opdrachtgever vraagt een omgevingsvergunning
aan

met

betrekking

tot

stedenbouwkundige

handelingen.

Concreet

worden

twee

eengezinswoningen en een meergezinswoning gebouwd. Aan de Kruisstraat wordt een
meergezinswoning opgetrokken met een footprint van circa 130m2. De funderingswijze van het
gebouw wordt bepaald na het uitvoeren van de stabiliteitsstudie. In totaal worden 3
appartementen voorzien in het 3 verdiepingen tellende gebouw. Aan de westelijke zijde worden
op het gelijkvloers een terras en tuin voorzien van telkens 8m2, impact -30cm. Onder de
tuinzone worden een regenwaterput (10000l) en een septische put (3000l) aangelegd, impact 2m onder het maaiveldniveau. Aan de Voorzienigheidsstraat bouwt de opdrachtgever twee
eengezinswoningen met een oppervlakte van elk circa 75m2. Ook hier moet de funderingswijze
nog bepaald worden. Ten zuiden van de woningen wordt een terras voorzien van 15m 2 en 23m2,
impact -30cm. Onder de terrassen voorziet men telkens een septische put (2000l) en een
regenwaterput (10000l), -2m impact. In het uiterste zuiden van het plangebied zullen 6
parkeerplaatsen aangelegd worden met inrit ter hoogte van de Voorzienigheidsstraat, impact
circa -30cm. Het geheel wordt aangesloten met nieuwe nutsleidingen op een diepte van circa 50cm.
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Figuur 1 Vereenvoudigde weergave van de geplande werken. Legende: blauw: nieuwbouw, zwart: putten, groen:
verharding en tuin. (bron: geopunt en opdrachtgever)

3. GEMOTIVEERD ADVIES
Het uitgevoerde bureauonderzoek is volledig, alle relevante beschikbare bronnen zijn
teruggevonden en zijn geraadpleegd. Op basis van het verslag van resultaten van het
bureauonderzoek kan onderstaande geconcludeerd worden:
Rekening houdende met de criteria uit de Code Goede Praktijk (CGP), hoofdstuk 5.2, werd de
noodzaak tot verder vooronderzoek afgewogen:
-

Het plangebied ligt aan de noordelijke zijde van de historische stadskern van Ronse ter
hoogte van de invalsweg uit Oudenaarde.

-

Rondom het plangebied werden al enkele archeologische onderzoek uitgevoerd waarbij
zowel landelijke sporen werden aangetroffen (klassieke grondsporen) uit de bronstijd
tot de middeleeuwen als meer stedelijke contexten ten zuiden van ons plangebied die te
dateren zijn in de late middeleeuwen.
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-

Historisch kaartmateriaal (Ferrariskaart) toont bebouwing aan de zijde van de
Kruisstraat, ten oosten bevinden zich de achtererven/tuinzones.

-

Op archeologisch vlak is er een verhoogde verwachting op het aantreffen van historische
bebouwing vanaf de late middeleeuwen aan de zijde van de Kruisstraat, aan de oostelijke
zijde worden zogenaamde klassieke grondsporen verwacht.

Archivalisch onderzoek: Bijkomend archivalisch onderzoek is in dit stadium van het onderzoek
niet van toepassing. Dergelijk onderzoek zou een te grote meerkost betekenen, bovendien is aan
de hand van het historisch kaartmateriaal een duidelijk beeld verkregen van het
onderzoeksgebied.
Landschappelijk bodemonderzoek: Het landschappelijk bodemonderzoek heeft als doel de
aardkundige opbouw en ontstaansgeschiedenis van de ondergrond en het landschap te kennen
door een gerichte staalname. In het geval van “Ronse Kruisstraat” is een landschappelijk
booronderzoek niet zinvol. Het plangebied is niet gunstig gelegen voor het aantreffen van een
zogenaamde paleobodem.
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. Een dergelijk onderzoek kan een
aanwijzing geven over mogelijk aanwezige resten, maar biedt geen informatie over de aard van
de resten, de bewaring of datering. Vanuit economisch oogpunt is het dan ook niet zinvol
dergelijke methode in te zetten op dit projectgebied.
Veldkartering en metaaldetectie: Veldkartering heeft tot doel om relevante archeologische
indicatoren te zoeken door een visuele inspectie van een terrein. Een methode als veldkartering
geeft daarenboven nooit met zekerheid uitsluitsel over de aan- of afwezigheid, en vooral
bewaring van een archeologische site. Bijgevolg kan veldkartering voor dit projectgebied geen
meerwaarde bieden en is de potentiële kenniswinst via deze methode dan ook klein tot nihil.
Verkennend en waarderend archeologisch booronderzoek: Op basis van de landschappelijke
boringen kunnen uitspraken gedaan worden of er al dan niet een verkennend en/of waarderend
booronderzoek dient plaats te vinden. Een verkennend archeologisch onderzoek heeft als doel
eventuele bewaarde artefactensites in kaart te brengen door middel van een extensief boorgrid.
In geval van een positieve waarneming kan met behulp van een waarderend booronderzoek in
3

een intensiever grid de artefactenconcentratie gelokaliseerd en afgebakend worden. Op basis
van de resultaten van deze booronderzoeken kan overgegaan worden tot de aanleg van
proefputten om de onderzoeksstrategie te optimaliseren of een opgraving in functie van een
artefactensite. Deze sites dienen gezocht te worden op landschappelijke locaties waar de
bewaringskansen m.b.t een artefacten-strooiing gunstig zijn. Indien het landschappelijk
booronderzoek aanwijst dat deze sites bewaard kunnen zijn, dient een verkennend en eventueel
waarderend booronderzoek plaats te vinden. In het geval van “Zonnebeke uitbreiding
begraafplaats” is dergelijk onderzoek niet van toepassing.
Proefsleuven en proefputten: Het doel van proefsleuven en proefputten is uitspraken te doen
over de archeologische waarde van de totaliteit van een terrein door een beperkt maar
statistisch representatief deel van dat terrein op te graven. Op die manier kan er een optimale
inschatting gemaakt worden van het kennispotentieel aangezien deze methode informatie
verschaft omtrent verspreiding, bewaring, aard en datering van de aangetroffen archeologische
sporen.
Gezien de ligging in een stadscontext, waarbij een complexe verticale stratigrafie verwacht
wordt, met het voorkomen van puinpakketten, funderingen, vloeren,… in de bodem, is het
uitvoeren van een verder vooronderzoek met ingreep in de bodem door middel van proefputten
en proefsleuven de enige relevante onderzoeksmethode om deze site te onderzoeken. Een
onderzoek met behulp van een proefputten en proefsleuven kan duidelijkheid verschaffen
omtrent de reële bedreiging van de bouwwerken (inschatting van het archeologisch niveau, de
bewaringstoestand van de archeologische resten, de verstoringsgraad binnen het plangebied).
De aanbeveling werd getoetst aan de vier criteria opgenomen in de Code van Goede Praktijk
artikel 5.3:
-

mogelijk: De uitvoering van het vooronderzoek met ingreep in de bodem is momenteel
niet mogelijk. Werken zullen uitgevoerd worden na het bekomen van de
stedenbouwkundige vergunning.

-

nuttig: Er zijn geen argumenten om aan te nemen dat het terrein dermate verstoord is
dat een prospectie niet zinvol zou zijn. De proefputten en sleuven

brengen het

archeologisch potentieel van het projectgebied in kaart. Hierop kan een gedegen
beslissing genomen worden in functie van een eventueel verder onderzoek.
-

schadelijk: Gelet op de aard van de werken, is eventueel aanwezig archeologisch erfgoed
bedreigd. Een onderzoek door middel van een proefputten en sleuven is, rekening
houdende met het groot archeologisch potentieel van het projectgebied, de enige goede
manier om een inschatting te maken van het archeologisch bodemarchief.
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-

noodzakelijk: Eventueel archeologische relicten zijn door de geplande werken bedreigd.

4. AFBAKENING
Het advies heeft betrekking op het volledige plangebied (ca. 660 m2 ) dat verstoord wordt door
de geplande werken. Verspreid over het terrein worden 2 proefputten en een proefsleuf
aangelegd. In totaal gaat het om 58m2 of 9% van het plangebied. Dit is voldoende om
gefundeerde uitspraken te doen omtrent de bewaringstoestand en potentieel van het eventueel
aanwezige archeologisch erfgoed.

5. VRAAGSTELLING
Het doel van het onderzoek is om te achterhalen of er op het terrein één of meerdere
archeologische sites aanwezig zijn en te bepalen welke maatregelen dienen te worden genomen
voorafgaand aan de ontwikkeling van het projectgebied. Hieronder worden de specifieke (niet
limitatieve) onderzoeksvragen weergegeven. De onderzoeksmethoden zijn succesvol beëindigd
wanneer de vraagstellingen succesvol kunnen worden beantwoord.

Algemeen:
-

Zijn er archeologische sporen aanwezig? Welke spoorcategorieën komen voor?

-

Wat is de bewaringstoestand van de aangetroffen sporen?

-

Maken de sporen deel uit van één of meerdere structuren en behoren ze tot één of
meerdere periodes?

-

Kunnen sporen in verband gebracht worden met de nabijgelegen archeologische sites en
gekende archeologische waarden?

-

Zijn er indicaties omtrent artisanale activiteiten of aanwijzingen voor andere functionele
eigenschappen?

-

Wat is de relatie tussen de archeologische sporen en het landschap?

-

Kan een archeologische site uitgesloten worden? Wat is de graad van verstoring binnen
het plangebied?
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-

Voor waardevolle archeologische vindplaatsen die bedreigd worden door de geplande
ruimtelijke ontwikkeling: hoe kan deze bedreiging weggenomen of verminderd worden
(maatregelen behoud in situ)?

-

Voor waardevolle archeologische vindplaatsen die bedreigd worden door de geplande ruimtelijke ontwikkeling en die niet in situ bewaard kunnen blijven:

-

Wat is de ruimtelijke afbakening (in drie dimensies) van de zones voor
vervolgonderzoek?

-

Welke aspecten verdienen bijzondere aandacht, zowel vanuit methodologie als aanpak
voor het vervolgonderzoek?

-

Welke vraagstellingen zijn voor vervolgonderzoek relevant?

-

Zijn er voor de beantwoording van deze vraagstellingen natuurwetenschappelijke
onderzoeken nodig? Zo ja, welke type staalnames zijn hiervoor noodzakelijk en in welke
hoeveelheid?

Historische bebouwing aan de Kruisstraat:
-

Worden resten aangetroffen van de historische bebouwing aan de Kruisstraat? Hoe zijn
deze resten opgebouwd en wat is de bewaringstoestand?

-

Worden er oudere vloerniveaus/ophogingspakketten aangetroffen?

6. PROSPECTIE MET INGREEP IN DE BODEM
6.1.

STRATEGIE

Uit het verslag van resultaten kwam naar voor dat verder vooronderzoek met ingreep in de
bodem door middel van proefputten en een proefsleuf, gezien de ligging van het plangebied in
een stedelijke context met een complexe verticale stratigrafie, de meest aangewezen methode is
om het plangebied te onderzoeken. De voorziene onderzoeksmethode moet niet uitgevoerd
worden indien de geplande werken alsnog niet zullen plaatsvinden. Zowel het veldwerk als de
verwerking en rapportage van de hieronder beschreven methode dienen te voldoen aan de
methodiek zoals beschreven in de Code van Goede Praktijk. Specifiek wordt verwezen naar
hoofdstukken 8.6.1 en 8.6.3 van de Code van Goede Praktijk voor de uitvoering van en
rapportering over archeologisch vooronderzoek en archeologische opgravingen en het gebruik
van metaaldetectoren (versie 3.0). Het onderzoeksdoel is succesvol bereikt indien de
vraagstelling gefundeerd kan beantwoord worden.
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De proefputten en proefsleuf worden ingepland rekening houdend met de wetenschappelijke
vraagstelling en de huidige bebouwing:

Figuur 2 GRB-basiskaart met aanduiding van de geadviseerde proefputten en proefsleuf. (bron: GRB-basiskaart)

-

Proefput 1 (3m x 3m): verwachting van historische bebouwing (cfr. Ferrariskaart)

-

Proefput 2 (3m x 3m): bepaling impact 19de eeuwse bebouwing, stratigrafie

-

Proefsleuf 3 (20m x 2m): verwachting van klassieke grondsporen in de moederbodem

Indien de onderzoeksvragen op basis van bovenstaande proefputten en proefsleuf niet afdoende
kunnen beantwoord worden, dan kan de uitvoerende erkende archeoloog er tijdens het
veldonderzoek voor opteren om extra proefputten of proefsleuven aan te leggen, of de
bestaande putten uit te breiden, om beter inzicht te krijgen in de aard van de aangetroffen
archeologische sporen. Voor de uitgraving wordt gebruik gemaakt van een niet-getande
graafbak van minimaal 1,8m breed. De proefsleuf wordt aangelegd tot op het eerste
archeologische niveau. In elke proefput wordt de volledige stratigrafische sequentie onderzocht
tot op moederbodem (indien nodig door middel van een sondering/boring). Het aantal vlakken
en de aanlegdieptes worden tijdens het veldwerk bepaald door de veldwerkleider. In het geval
van diep uitgegraven contexten (bvb. waterputten) worden de uitgravingsdieptes aan de hand
van boringen achterhaald. Bij het aantreffen van resten van ambachtelijke activiteiten moet
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indien nodig een specialist geraadpleegd worden. Een selectie van het sporenbestand moet
onderzocht worden om uitspraken te kunnen doen in functie van een vervolgonderzoek. De
kwetsbare sporen worden afgedekt. In de proefputten en proefsleuf worden minstens twee
profielwanden geregistreerd in functie van de stratigrafische opbouw.

Elk vlak wordt

gecontroleerd op de aanwezigheid van metalen voorwerpen met behulp van een metaaldetector.
De geldende veiligheidsvoorschriften worden ten allen tijde gerespecteerd. Zo moet de omvang
van de proefput zich evenredig verhouden tot de diepte van het aanlegvlak. Uitvoerend
personeel die werkzaamheden uitvoeren in de nabije omgeving van een draaiende graafmachine
moeten visueel duidelijk herkenbaar zijn zoals gebruikelijk.

6.2.

EINDCRITERIA EN UITZONDERINGSMODALITEITEN

De prospectie wordt als succesvol beschouwd, indien alle waargenomen archeologische sporen
op een wetenschappelijke wijze onderzocht zijn, er een beargumenteerd antwoord op de
onderzoeksvragen geformuleerd kan worden en het eindrapport wordt opgeleverd.
De uitvoering van de opgraving gebeurt volgens de Code van Goede Praktijk, eventueel
aangevuld met bijkomende maatregelen indien de sporen en/of vondsten daartoe aanleiding
geven. Deze eventuele maatregelen worden bepaald door de erkend archeoloog.

6.3.

COMPETENTIES

Het veldwerkteam bestaat minimaal uit:
-

een veldwerkleider (onder auspiciën van een erkend archeoloog), deze veldwerkleider
beschikt over voldoende ervaring in stedelijke contexten in Vlaanderen en heeft bij
voorkeur een goede kennis van de (post) middeleeuwse periode. Minimaal heeft hij/zij 2
jaar opgravingservaring op stedelijke contexten, aangetoond via CV.

-

één assistent-archeoloog, hij/zij heeft minstens 1 jaar opgravingservaring op stedelijke
contexten, aangetoond via CV.

-

Voor de begeleiding van de opdracht dient de veldwerkleider zich te laten ondersteunen
door één of meerdere specialisten en regiodeskundigen, die hem bijstaan bij de
uitvoering van de prospectie indien deze expertise intern niet beschikbaar is. Deze
specialist beschikt over een aantoonbare en ruime ervaring met stadskernonderzoek in
het algemeen en binnen Ronse in het bijzonder.
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-

Het projectteam wordt daarenboven bijgestaan door een aardkundige. De aardkundige
ondersteunt de archeologen bij de analyse van de bodemkundige/landschappelijke
context en bij de interpretatie van sporen en structuren.

6.4.

VONDSTEN

Conservatie en overdracht van het archeologisch ensemble gebeurt na afloop van het onderzoek
conform aan de artikels 5.2.1, 5.2.2 en 5.2.3 van het Onroerend Erfgoeddecreet. Bij de start van
de opgraving worden door de erkende archeoloog en de initiatiefnemer duidelijke afspraken
gemaakt met betrekking tot de overdracht van het archeologisch ensemble bij de eigenaar en het
erkende onroerend erfgoeddepot of andere bewaarder van het archeologisch ensemble. Na het
beëindigen van de verwerking en het opleveren van de eindrapportage vindt de overdracht van
de vondsten plaats.

7. VOORZIENE AFWIJKINGEN TEN AANZIEN VAN DE CODE VAN
GOEDE PRAKTIJK
Er worden geen afwijkingen voorzien ten aanzien van de Code van Goede Praktijk.
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