ARCHEOLOGISCHE EVALUATIE VAN HET
BODEMARCHIEF TER HOOGTE VAN DE

TREURNIETSTRAAT 10 TE BAVIKHOVE (WESTVLAANDEREN)
VERSLAG VAN RESULTATEN

ABO Archeologische Rapporten 1539

Rapport opgemaakt door: Sylvie Merchie

mei 2021
Derbystraat 51

Dossiernr. 30633.R.01 (intern)

9051 Gent

Projectcode AOE: 2021C489/ 2021E287

COLOFON
Titel
Archeologische evaluatie van het bodemarchief ter hoogte van de Treurnietstraat 10 te Bavikhove
(West-Vlaanderen)
Auteurs
Sylvie Merchie
Projectnummer
-

30633 (intern)

-

Bureaustudie: 2021C489 (Agentschap Onroerend Erfgoed)

-

Landschappelijk bodemonderzoek: 2021E287 (Agentschap Onroerend Erfgoed)

Plaats en Datum
Gent, maart - mei 2021
Reeks en nummer
ABO archeologische rapporten 1539
ISSN 2406-3940

2021C489/ 2021E287 (AOE) / 30633.R.01 (intern) - Treurnietstraat te Bavikhove

2

RAPPORTFICHE
Template

Versies
Versie

Datum

Status

v0

27-5-2021

Interne draft

v1

27-5-2021

Externe draft / definitieve versie

v2

Definitieve versie

Projectteam
Functie

Naam

Projectleider

Sylvie Merchie

Kwaliteitscontrole

Jan Coenaerts

Business Unit Manager

Toon Moeskops

General Director

Patrick Hambach

2021C489/ 2021E287 (AOE) / 30633.R.01 (intern) - Treurnietstraat te Bavikhove

3

INHOUD
DEEL 1 Verslag van Resultaten .......................................................................................................... 8
1

Inleiding ................................................................................................................................. 8
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

2

Thesaurus .............................................................................................................................. 8
Administratieve gegevens ..................................................................................................... 8
Doel van het onderzoek en onderzoeksstrategie.................................................................. 9
Aanleiding van het onderzoek ............................................................................................... 9
Afbakening onderzoeksgebied .............................................................................................. 9
Aard van de bedreiging ....................................................................................................... 12

2.1 Huidige situatie .................................................................................................................... 12
2.2 Toekomstige situatie ........................................................................................................... 26
3

Assessmentrapport: Landschappelijke analyse ................................................................... 27
3.1 Topografische situering ....................................................................................................... 27
3.2 Bodemkundige situering...................................................................................................... 32

4

Assessmentrapport: archeologische voorkennis................................................................. 39
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

5

Historische situering ............................................................................................................ 40
Beschermde en vastgestelde erfgoedwaarden ................................................................... 42
Centrale archeologische inventaris ..................................................................................... 45
Archeologisch vooronderzoek waarvan reeds akte genomen werd ................................... 47
Cartografische bronnen ....................................................................................................... 49
Recente landschapsveranderingen ..................................................................................... 54
Assessmentrapport: Landschappelijke boringen ................................................................ 58

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Inleiding ............................................................................................................................... 58
Doel van het landschappelijk bodemonderzoek ................................................................. 58
Methodologie, onderzoeksstrategie en uitvoering ............................................................. 59
Resultaten van het landschappelijk bodemonderzoek ....................................................... 62
Beantwoording van de onderzoeksvragen .......................................................................... 74

6

Besluit en potentieel tot kennisvermeerdering .................................................................. 77

7

Bibliografie........................................................................................................................... 80
7.1 Literaire bronnen ................................................................................................................. 80
7.2 Websites .............................................................................................................................. 81
7.3 Andere ................................................................................................................................. 81

8

: Boorprofielen Milieu-hygiënische boringen ...................................................................... 82

9

: Boorprofielen landschappelijke boringen ......................................................................... 84

2021C489/ 2021E287 (AOE) / 30633.R.01 (intern) - Treurnietstraat te Bavikhove

4

LIJST VAN FIGUREN
Figuur 1: Het studiegebied aangeduid op de GRB basiskaart (ABO nv 2021). ...................................... 10
Figuur 2: Het studiegebied aangeduid op de kadasterkaart (CadGis 2021).......................................... 11
Figuur 3: Orthofoto (2020) met aanduiding van het studiegebied en waterloop doorheen het
studiegebied. Gebouwen 1 en 2 hebben ingegraven werkputten, de oranje zone is gesaneerd, de
blauwe zone geeft de ligging van een grote waterput aan (ABO nv 2021). ......................................... 12
Figuur 4: Overzichtsfoto huidige toestand van het projectgebied, zicht vanuit het westen
(Initiatiefnemer 2021). .......................................................................................................................... 13
Figuur 5: Overzichtsfoto huidige toestand van het projectgebied, zicht vanuit het noordoosten
(Initiatiefnemer 2021). .......................................................................................................................... 13
Figuur 6: De bebouwing in het onderzoeksgebied langs de Treurnietstraat (Google Maps 2021). ..... 14
Figuur 7: De ingegraven werkputten in gebouw 1 (ABO nv). ................................................................ 14
Figuur 8: De ingegraven werkputten in gebouw 2 (ABO nv). ................................................................ 15
Figuur 9: Zicht op de ingegraven gebouwen en het reliëf van de verhardingen. De foto is getrokken
vanuit het noordoosten (ABO nv.) ........................................................................................................ 16
Figuur 10: Hoogteverschil tussen de verhardingen en het onverharde grasplein in de oostelijke hoek
van het onderzoeksgebied (ABO nv). .................................................................................................... 16
Figuur 11: Het onregelmatige reliëf van het graspleintje (ABO nv). ..................................................... 17
Figuur 12: Het parkeerterrein in de westelijke hoek is niet vlak maar loopt af naar het midden (ABO
nv). ......................................................................................................................................................... 17
Figuur 13: Zicht op het hoogteverschil aan het woonhuis met nr. 8. (ABO nv). ................................... 18
Figuur 14: Verloop van de rioleringen binnen het onderzoeksgebied (ABO nv 2021). ...................... 19
Figuur 15: Zicht op de ondergrondse waterput (ABO nv). .................................................................... 19
Figuur 16: Zicht op het waterbekken van op de wal (ABO nv). ............................................................. 20
Figuur 17: Het maaiveld loopt af naar het waterbufferbekken (ABO nv). ............................................ 21
Figuur 18: Beeld vanuit de Treurnietstraat, genomen in juli 2019 na de afgraving. Merk de
bandensporen op ter hoogte van de gesaneerde zone (Google Maps 2021). ..................................... 22
Figuur 19: Zicht op de huidige toestand van de gesaneerde zone (mei 2021). Er zijn nog steeds twee
peilbuizen aanwezig (ABO nv). .............................................................................................................. 22
Figuur 20: Posities van de milieu-hygiënische boringen uit 2017 tot en met 2019 binnen het
onderzoeksgebied. Het reeds ontgraven deel is aangeduid met oranje kader (ABO nv 2021). ........... 23
Figuur 21: Opmetingsplan van bestaande toestand (Initiatiefnemer 2021)......................................... 25
Figuur 22: Een overzichtsbeeld van de huidige situatie met aanduiding van de te behouden
gebouwen in het rood (Initiatiefnemer 2021). ..................................................................................... 26
Figuur 23: Geraadpleegde bronnen met betrekking tot topografie, bodemkunde en landschap ....... 27
Figuur 24: Topografische kaart met aanduiding van het studiegebied (ABO nv 2021). ....................... 27
Figuur 25: Digitaal Terreinmodel (1 m) met aanduiding van het onderzoeksgebied (ABO nv 2021). .. 28
Figuur 26: Detail van het DTM die het onregelmatige terrein binnen het onderzoeksgebied goed
weergeeft (ABO nv). .............................................................................................................................. 29
Figuur 27: Skyview (0,25 m) met aanduiding van het onderzoeksgebied (ABO nv 2021). ................... 30
Figuur 28: Visuele weergave van de genomen hoogteprofielen in het onderzoeksgebied (ABO nv
2021)...................................................................................................................................................... 31
Figuur 29: Hoogteprofiel NW-ZO met aanduiding onderzoeksgebied (blauwe kader) (Geopunt 2021
en ABO nv 2021). ................................................................................................................................... 31
Figuur 30: Hoogteprofiel NO-ZW met aanduiding onderzoeksgebied (blauwe kader) (Geopunt 2021
en ABO nv 2021). ................................................................................................................................... 32

2021C489/ 2021E287 (AOE) / 30633.R.01 (intern) - Treurnietstraat te Bavikhove

5

Figuur 31: Gedigitaliseerde bodemkaart (1:20.000) met aanduiding van het studiegebied (ABO nv
2021)...................................................................................................................................................... 33
Figuur 32: Gedigitaliseerde Quartairgeologische kaart (1:200.000) met aanduiding van het
onderzoeksgebied (ABO nv 2021). ........................................................................................................ 35
Figuur 33: Quartairgeologische sequentie type 3 (Geopunt 2021)....................................................... 35
Figuur 34: Gedigitaliseerde Tertiairgeologische kaart (1:50.000) met aanduiding van het
onderzoeksgebied (ABO nv 2021). ........................................................................................................ 36
Figuur 35: Bodemerosiekaart met aanduiding van het studiegebied (ABO nv 2021)........................... 37
Figuur 36: Bodembedekkingskaart met aanduiding van het onderzoeksgebied (ABO nv 2021).......... 38
Figuur 37: Geraadpleegde bronnen met betrekking tot archeologische voorkennis ........................... 39
Figuur 38: Beschermde erfgoedobjecten en landschappen op de GRB-kaart (grijswaarden) met een
buffer van 500 m rondom het onderzoeksgebied (ABO nv 2021). ....................................................... 43
Figuur 39: Overzichtstabel met beschermde en vastgestelde erfgoedwaarden uit de Inventaris
Onroerend Erfgoed in de directe omgeving van het onderzoeksgebied (ca. 500 m) ........................... 45
Figuur 40: CAI-meldingen op het DTM met afbakening onderzoeksgebied en buffer van 1 km (ABO nv
2021)...................................................................................................................................................... 45
Figuur 41: Overzichtstabel van de CAI-meldingen binnen een straal van 1 km rondom het
onderzoeksgebied (Centraal Archeologische Inventaris 2021) ............................................................. 47
Figuur 42: Bekrachtigde (archeologie)nota's binnen een buffer van 1 km rondom het
onderzoeksgebied (ABO nv 2021). ........................................................................................................ 47
Figuur 43: Tabel met archeologienota's in de omgeving (1 km) van het studiegebied (Agentschap
Onroerend Erfgoed 2021) ..................................................................................................................... 49
Figuur 44: Ferrariskaart (1770-1778) met aanduiding van het onderzoeksgebied (ABO nv 2021). ..... 49
Figuur 45: Atlas der Buurtwegen (ABO nv 2021). ................................................................................. 50
Figuur 46: Projectie van het plangebied op de Vandermaelen (ABO nv 2021). ................................... 51
Figuur 47: Popp-kaart met aanduiding van het studiegebied (ABO nv 2021). ..................................... 52
Figuur 48: Trenchmap uit WOI (13 October 1918) (ABO nv). ............................................................... 53
Figuur 49: Orthofotomozaïek (zomeropname 1971) (ABO nv 2021). ................................................... 54
Figuur 50: Orthofotomozaïek (zomeropname 1979-1990) (ABO nv 2021)........................................... 55
Figuur 51: Orthofotomozaïek (winteropname 2000-2003) (ABO nv en Geopunt 2021). ..................... 56
Figuur 52: Orthofotomozaïek (winteropname 2008-2011) (ABO nv 2021). ......................................... 57
Figuur 53: Overzicht van de onderzoeksvragen bij het landschappelijk bodemonderzoek (ABO nv). . 59
Figuur 54: Technische gegevens voor het voorgestelde landschappelijke booronderzoek binnen het
onderzoeksgebied. ................................................................................................................................ 60
Figuur 55: Plaatsing van de landschappelijke boringen, rekening houdend met de informatie uit de
bureaustudie (ABO nv). ........................................................................................................................ 60
Figuur 56: Plaatsing van de landschappelijke boringen (ABO nv). ........................................................ 61
Figuur 57: Overzicht van de coördinaten (Lambert 1972) en hoogtewaarden (mTAW) van de
boorpunten binnen het onderzoeksgebied (ABO nv 2021) .................................................................. 61
Figuur 58: Overzicht van de coördinaten (Lambert 1972) en hoogtewaarde (mTAW) van Werkput 1
binnen het onderzoeksgebied (ABO nv 2021) ...................................................................................... 62
Figuur 59: De ingemeten hoogtewaarden (mTAW) van het maaiveld per landschappelijke boring en
van de werkput voorgesteld op het DTM (1m) van de omgeving (ABO nv 2021). ............................... 62
Figuur 60: Bodemprofieltypes van elke landschappelijke boring geplot op de bodemkaart (ABO nv). 63
Figuur 61: A-B-C bodemprofiel bij Boorpunt 7 in het Pbc-bodemtype (ABO nv 2021)......................... 64
Figuur 62: De C-horizont die direct onder de verharding werd aangetroffen bij boring 4, 5 en 6 in het
Pba-bodemtype (ABO nv)...................................................................................................................... 65

2021C489/ 2021E287 (AOE) / 30633.R.01 (intern) - Treurnietstraat te Bavikhove

6

Figuur 63: Het bodemprofiel van boring 9. Er is een A-horizont aanwezig, met daaronder een
antropogene ophogingslaag en daaronder een C-horizont (ABO nv). .................................................. 66
Figuur 64: Het bodemprofiel van boring 13B. Er is een A-horizont aanwezig, met daaronder een
(vermoedelijke) B-horizont en daaronder een C-horizont (ABO nv.).................................................... 67
Figuur 65: Het boorprofiel van boring 3, onder het asfalt is hier een pakket antropogeen grind
aanwezig tot minstens 80 cm-mv (ABO nv). ......................................................................................... 68
Figuur 66: Het boorprofiel van boring 13, onder een dunne A-horizont is hier een antropogene
ophogingslaag aanwezig (ABO nv). ....................................................................................................... 69
Figuur 67: Het boorprofiel van boring 14, onder de betonnen verharding is een recente
ophogingslaag aanwezig, met daaronder kleiige afzettingen die vermoedelijk van de Paddebeek
afkomstig zijn (ABO nv). ........................................................................................................................ 70
Figuur 68: Het boorprofiel van Boring 15. Onder de betonnen verharding zijn verschillende
antropogene bodemlagen aanwezig (ABO nv). .................................................................................... 71
Figuur 69: Bodemprofiel in WP 1 (ABO nv). .......................................................................................... 72
Figuur 70: Bodemprofiel in WP 1 (ABO nv). .......................................................................................... 72
Figuur 71: Boortransecten voor de landschappelijke boringen in het studiegebied (ABO nv). ............ 73
Figuur 72: Boortransecten voor de landschappelijk boringen in het studiegebied (ABO nv). .............. 74
Figuur 73: Antwoorden op de onderzoeksvragen bij het landschappelijk booronderzoek (ABO nv)... 76
Figuur 74: Ortholuchtfoto van het onderzoeksgebied met aanduiding van de vrij te geven zone
(gearceerd) en de zone waar vervolgonderzoek geadviseerd wordt (beige). Met rood worden de
zones aangegeven die op basis van het bureauonderzoek geen potentieel tot kennisvermeerdering
bevatten (ABO nv.) ................................................................................................................................ 79

2021C489/ 2021E287 (AOE) / 30633.R.01 (intern) - Treurnietstraat te Bavikhove

7

DEEL 1 VERSLAG VAN RESULTATEN
1 INLEIDING
1.1 THESAURUS
Bureauonderzoek, Treurnietstraat, Bavikhove, KMO-zone, sloopwerken, steentijden, bronstijd,
Romeinse tijd, middeleeuwen, Nieuwe Tijd, Nieuwste tijd, landschappelijk bodemonderzoek, vrijgave,
vervolgonderzoek in uitgesteld traject

1.2 ADMINISTRATIEVE GEGEVENS
Projectcode

Onroerend Erfgoed: 2021C489

ISSN-nummer

2406-3940

Erkend Archeoloog

ABO nv

Erkenningsnummer

OE/ERK/Archeoloog/2017/00167

Naam + adres onderzoeksgebied
-

straat + nr.:

Treurnietstraat 10

-

Postcode :

8531

-

Fusiegemeente :

Harelbeke

-

Land :

België

Lambertcoördinaten (EPSG:31370)

N: 75919,9157/175644,9294
O: 76027,0504/175447,9959
Z: 75850,4042/175328,1940
W: 75698,5062/175528,0599

Kadaster
-

Gemeente :

Bavikhove (Harelbeke)

-

Afdeling :

4

-

Sectie :

A

-

Percelen :

125h3; 125f2; 125d3; 154p; 147s

Onderzoekstermijn

Maart-mei 2021
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1.3 DOEL VAN HET ONDERZOEK EN ONDERZOEKSSTRATEGIE
Het doel van de archeologienota is nagaan in welke mate het archeologisch archief bedreigd wordt
door een nakende ingreep in de bodem. Volgende drie stappen worden ondernomen om een
archeologisch verwachtingsprofiel op te stellen:
1) Een analyse van de bestaande en ontsloten landschappelijke gegevens plaatst het onderzoeksgebied
in een breder landschappelijk kader (hfst. 3). Hiertoe werden zowel cartografische bronnen als literaire
bronnen geconsulteerd.
2) Een analyse van de bestaande en ontsloten historische en archeologische gegevens geven inzicht in
het archeologisch potentieel van het onderzoeksgebied (hfst. 4).
3) Het archeologisch verwachtingsprofiel wordt vervolgens geconfronteerd met de aard van de
geplande werken teneinde de impact van deze werken te bepalen en een advies te formuleren.
De gegevens voor deze analyse worden gehaald uit bestaande en ontsloten landschappelijke,
bouwkundige en archeologische inventarissen en kaarten in combinatie met de plannen geleverd
door de opdrachtgever. Op basis van de resultaten van dit onderzoek zal een advies worden
geformuleerd voor eventueel archeologisch vervolgonderzoek, in situ bewaring of vrijgave van het
terrein.

1.4 AANLEIDING VAN HET ONDERZOEK
Deze archeologienota kwam tot stand in opdracht van de initiatiefnemer naar aanleiding van de
aanvraag van een sloopvergunning voor stedenbouwkundige handelingen in het kader van de
realisatie een KMO-zone op de voormalige Isocab-site ter hoogte van de Treurnietstraat 10 te
Bavikhove. In functie van deze herontwikkeling zal het grootste deel van de bestaande gebouwen,
alsook de verhardingen en alle ondergrondse constructies worden gesloopt.
Het onderzoeksgebied bevindt zich niet in een beschermde archeologische site of een
geïnventariseerde archeologische zone. Daarnaast bevindt het gebied zich buiten een zone waar geen
archeologie (GGA) te verwachten valt. Het onderzoeksgebied is onderdeel van
woonuitbreidingsgebied, agrarisch gebied en een zone voor ambachtelijke bedrijven en kmo’s.
Doordat de oppervlakte van de percelen waarop deze ingreep betrekking heeft de grens van 5.000m²
(ca. 49.909 m²) overschrijdt en de ingreep in de bodem de grens van 1.000m² (ca. 49.909 m²)
overschrijdt buiten een archeologische zone, moet er in het kader van het Onroerend Erfgoeddecreet
voorafgaand aan een bouwvergunning, een archeologienota worden opgemaakt om het archeologisch
potentieel te evalueren (art. 5.4.1. Onroerend Erfgoeddecreet). Hierbij wordt bijgevolg een
archeologienota opgemaakt op basis van een bureauonderzoek.

1.5 AFBAKENING ONDERZOEKSGEBIED
Het studiegebied omvat de voormalige Isocab-site, gelegen langs de Treurnietstraat te Bavikhove
(Harelbeke). Het gaat om de percelen 125h3, 125f2, 125d3, 154p en 147s. Het onderzoeksgebied
beslaat een oppervlakte van ca. 49.909 m², waarvan het grootste deel is verhard. Het omvat
verschillende gebouwen. Binnen het onderzoeksgebied bevindt zich in het westen de Paddebeek.
Figuur 1 geeft het studiegebied weer op de GRB basiskaart, op Figuur 2 is het onderzoeksgebied
aangeduid op het kadastraal percelenplan.
2021C489/ 2021E287 (AOE) / 30633.R.01 (intern) - Treurnietstraat te Bavikhove
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Figuur 1: Het studiegebied aangeduid op de GRB basiskaart (ABO nv 2021).
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Figuur 2: Het studiegebied aangeduid op de kadasterkaart (CadGis 2021).
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2 AARD VAN DE BEDREIGING
In dit hoofdstuk wordt de huidige toestand van het onderzoeksgebied toegelicht en de potentiële
impact hiervan op de bewaringstoestand van de bodemopbouw.

2.1 HUIDIGE SITUATIE
Het onderzoeksgebied betreft een voormalige productiesite van isolatiepanelen. De westelijke zijde
van het onderzoeksgebied grenst aan de Treurnietstraat en aan de zuidelijke zijde wordt het gebied
omgeven door bebouwing. De rest van het onderzoeksgebied wordt omgeven door akkerland.
In totaal beslaat het onderzoeksgebied 49.909 m², waarvan het grootste deel is verhard (ca. 30.709m²,
63%) en bebouwd (ca. 15.000m², 30%). Het gaat hierbij om fabrieksgebouwen en magazijnen,
technische ruimtes en een kantoorgebouw. Deze lijken deels te zijn ingegraven. In het oosten bevindt
zich een strook grasland van 4.200m² (8%) met enkele kleine bomen. Overige onverharde stroken zijn
beplant met sparren en andere struiken. Binnen het gebied loopt in het westen de ingekokerde
Paddebeek. Door de aard van het de voormalige activiteiten op het terrein (productie van isolatiepanelen) kan worden aangenomen dat er in de ondergrond verschillende (elektriciteits)kabels liggen.
Er is ook een uitgebreid rioleringsnetwerk aanwezig. De exacte locatie van deze nutsleidingen is echter
niet geweten. Hieronder worden de verschillende kenmerken van het onderzoeksgebied nader
besproken.
Figuur 3 geeft een overzicht van het projectgebied. Figuren 4 tot en met 7 geven de huidige toestand
weer. Figuur 23 bestaat uit een opmetingsplan van de huidige toestand.

1

2

Figuur 3: Orthofoto (2020) met aanduiding van het studiegebied en waterloop doorheen het
studiegebied. Gebouwen 1 en 2 hebben ingegraven werkputten, de oranje zone is gesaneerd, de blauwe
zone geeft de ligging van een grote waterput aan (ABO nv 2021).
2021C489/ 2021E287 (AOE) / 30633.R.01 (intern) - Treurnietstraat te Bavikhove
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Figuur 4: Overzichtsfoto huidige toestand van het projectgebied, zicht vanuit het westen (Initiatiefnemer
2021).

Figuur 5: Overzichtsfoto huidige toestand van het projectgebied, zicht vanuit het noordoosten
(Initiatiefnemer 2021).
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Figuur 6: De bebouwing in het onderzoeksgebied langs de Treurnietstraat (Google Maps 2021).

2.1.1

AANWEZIGE BEBOUWING EN VERHARDINGEN, RELIËF BINNEN HET ONDERZOEKSGEBIED
Sinds de jaren ’80 werden op de site in verschillende fases gebouwen en verhardingen opgetrokken
door verscheidene eigenaars (zie ook Recente landschapsveranderingen cf. Deel 1 4.6). De
oorspronkelijke plannen en as-built informatie van de huidige toestand zijn echter niet beschikbaar.
Gebouwen 1 en 2 op Figuur 3 hebben ingegraven werkputten. Het vloerniveau van deze werkputten
(Figuur 7; Figuur 8) ligt ca. 50 tot 60 cm lager dan het omliggende vloerniveau.

Figuur 7: De ingegraven werkputten in gebouw 1 (ABO nv).
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Figuur 8: De ingegraven werkputten in gebouw 2 (ABO nv).

Tijdens het landschappelijk booronderzoek (cf. 5) werd een beeld verkregen van de dikte van de
aanwezige verhardingen en de bewaring van de oorspronkelijke bodemopbouw. Het is ook duidelijk
dat het reliëf binnen het onderzoeksgebied een grote variatie kent en antropogeen gewijzigd is. Een
duidelijker beeld hiervan is zichtbaar op het DTM (cf. 3.1.2.1). Verschillende gebouwen zijn ingegraven
(Figuur 9) en er is een groot hoogteverschil van ca. 80 cm tussen de verhardingen en het grasveld in
de oostelijke hoek (Figuur 10). Ook binnen het grasplein is er sprake van een gegolfd en verstoord reliëf
(Figuur 11) en het reliëf ter hoogte van de parking, in de westelijke hoek van het studiegebied, is ook
niet vlak (Figuur 12). Ter hoogte van het woonhuis met nr. 8 bevindt zich een hoger gelegen deel
binnen het onderzoeksgebied met een oppervlakte van ca. 2300 m² (Figuur 13). Dit is ook zichtbaar op
het DTM (Figuur 28). Het gaat om een geasfalteerd oppervlak met een kleine berm.
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Figuur 9: Zicht op de ingegraven gebouwen en het reliëf van de verhardingen. De foto is getrokken vanuit
het noordoosten (ABO nv.)

Figuur 10: Hoogteverschil tussen de verhardingen en het onverharde grasplein in de oostelijke hoek van
het onderzoeksgebied (ABO nv).
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Figuur 11: Het onregelmatige reliëf van het graspleintje (ABO nv).

Figuur 12: Het parkeerterrein in de westelijke hoek is niet vlak maar loopt af naar het midden (ABO nv).
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Figuur 13: Zicht op het hoogteverschil aan het woonhuis met nr. 8. (ABO nv).

2.1.2

RIOLERINGSNET, ONDERGRONDSE BLUS- EN REGENWATERPUT EN WATERBUFFERBEKKEN
In het onderzoeksgebied bevinden zich verschillende rioleringen, zowel voor vuil water als voor
regenwater. Het verloop van de (gekende) rioleringen is te zien in Figuur 14. Enkel over de rioleringen
die in verbinding staan met het waterbufferbekken, in de noordelijke hoek van het studiegebied, is
gedetailleerde informatie voorhanden. De diepte van de buizen is niet gekend, hun diameter wel (31,5
cm). Deze buizen staan op verschillende plaatsen in verbinding met controleputten. Deze hebben een
diepte onder het maaiveld van minimum 0,98 m en maximaal 1,70 m. Op deze plaatsen kan dus een
verstoring van het bodemarchief verwacht worden.
Op de site is een blus- en regenwaterput (322m²) met een inhoud van 700.000 liter gekend en een
diepte van 2,16m-mv (Figuur 15). Deze bevindt zich in de zuidelijke hoek van het projectgebied (oranje
vlak op Figuur 3). De ondergrond is hier plaatselijk al verstoord (Initiatiefnemer 2021).
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Figuur 14: Verloop van de rioleringen binnen het onderzoeksgebied (ABO nv 2021).

Figuur 15: Zicht op de ondergrondse waterput (ABO nv).
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In de noordelijke hoek van het onderzoeksgebied bevindt zich een waterbufferbekken (ca. 1600 m²).
dat werd aangelegd in 2016. De bodem van dit bekken bevindt zich minstens 70 cm onder het direct
omliggende maaiveld. Het aanleggen en funderen van het bekken heeft waarschijnlijk een diepere
impact op de bodem gehad waardoor er geen oorspronkelijke bodemlagen meer aanwezig zijn. Het
omliggende maaiveld loopt af naar dit bekken (Figuur 17).

Figuur 16: Zicht op het waterbekken van op de wal (ABO nv).
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Figuur 17: Het maaiveld loopt af naar het waterbufferbekken (ABO nv).

2.1.3

INGEKOKERDE PADDEBEEK
In het noorden van het onderzoeksgebied bevindt zich de oost-west georiënteerde en ingekokerde
Paddebeek. Het verloop is te zien in Figuur 3. De inkokering en de werken in functie ervan hebben het
bodemarchief al aangetast (cf. hfst. Deel 1 5)

2.1.4

MILIEU-HYGIËNISCH ONDERZOEK
Binnen het onderzoeksgebied vonden reeds verschillende milieu-hygiënische bodemonderzoeken
plaats, hierbij werden verschillende verontreinigingen vastgesteld. In 2019 werd een zone gesaneerd.
Toen werd een oppervlakte van ca. 140 m² tot 2,7 m-mv ontgraven. Er werden ook verschillende
gebruiksadviezen geformuleerd (Arcadis 2019; Arcadis 2020).
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Figuur 18: Beeld vanuit de Treurnietstraat, genomen in juli 2019 na de afgraving. Merk de bandensporen
op ter hoogte van de gesaneerde zone (Google Maps 2021).

Figuur 19: Zicht op de huidige toestand van de gesaneerde zone (mei 2021). Er zijn nog steeds twee
peilbuizen aanwezig (ABO nv).

In het kader van deze bodemonderzoeken werden ook milieu-hygiënische boringen uitgevoerd (Figuur
20). Deze boringen kunnen vooral informatie geven over de plaatselijke dikte van de verhardingen en
eventuele verstoringen in het bodemprofiel. Hieronder worden de meest relevante resultaten
beschreven. De beschrijvingen van de boorprofielen zijn te vinden in bijlage (8).
Boringen B501 en B1010 bevinden zich in de huidige, onverharde groenstrook aan de oostelijke zijde
van het onderzoeksgebied. Beide boorprofielen geven geen diepere verhardingen aan. Boring B1011
geeft tot 80 cm-mv een steenhoudende bodem aan. B500 toont in het boorprofiel geen verharding
aan, maar is wel steen- en baksteenhoudend tot een niveau van 70 cm onder het maaiveld. Boring
B509 bevindt zich in de zuidelijke rand van het onderzoeksgebied en geeft aan in het bodemprofiel dat
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zich tot op 5 cm-mv stenen bevinden en tot 50 cm-mv nog sterk steenhoudend is. Boring B2005 bevindt
zich in een bestaand gebouw. Het profiel toont aan dat de vloer plaatselijk bestaat uit beton tot een
diepte van 12 cm-mv en tot een diepte van 20 cm-mv bestaat uit baksteen. Boring B504 bevindt zich
in de westelijke hoek. In de beschrijving van het profiel wordt aangegeven dat de bodem tot op een
niveau van 70 cm-mv sterk steenhoudend is en de bodem zwak cementhoudend is. Boring B508,
gelegen aan de hoek van het waterbufferbassin bestaat tot een niveau van 70 cm-mv uit zwak
baksteenhoudend materiaal.
Op basis van deze boorprofielen kunnen we besluiten dat er op verschillende plaatsen verstoringen
in de ondergrond aanwezig zijn. De diepte van deze verstoring verschilt naar gelang de plaats tot min.
20 cm-mv en max. 80 cm-mv. In de tot 2,8 m-mv afgegraven, gesaneerde zone (Figuur 20; oranje zone)
is geen archeologische verwachting meer.

Figuur 20: Posities van de milieu-hygiënische boringen uit 2017 tot en met 2019 binnen het
onderzoeksgebied. Het reeds ontgraven deel is aangeduid met oranje kader (ABO nv 2021).

2.1.5

OVERZICHT VAN DE AANWEZIGE VERSTORINGEN
Figuur 22 geeft een overzicht van de verstoringen die reeds konden worden vastgesteld op basis van
de hoger besproken informatie, Figuur 22 bespreekt ze.
Nummer

Constructie

Oppervlakte

1

Zone van de bodemsanering Ca. 140 m²

270 cm-mv

2

Waterput

216 cm-mv

Ca. 322 m²
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van
verstoring

de
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3

Ingekokerde Paddebeek

Ca. 890 m²

Niet gekend.

4

Waterbufferbekken

Ca. 1600 m²

Minstens 70 cm-mv

5

Te behouden gebouwen, Ca. 2630 m²
worden niet gesloopt en
bijgevolg
niet
verder
onderzocht

Niet van toepassing.

6

Centrale rijweg tussen Ca. 1300 m²
huisnr.
10
met
ondergrondse rioleringen
en kabels

Vermoedelijk diep.

Figuur 21: Overzicht van de reeds gekende verstoringen binnen het onderzoeksterrein (ABO nv).

Figuur 22: De aanwezige verstoringen die reeds op basis van het bureauonderzoek konden gedefinieerd
worden (ABO nv).
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Figuur 23: Opmetingsplan van bestaande toestand (Initiatiefnemer 2021).
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2.2 TOEKOMSTIGE SITUATIE
De geplande werken omvatten de sloop van de bestaande constructies in het projectgebied. Het
betreft de sloop van alle gebouwen, met uitzondering van enkele delen van het productiegebouw
(aangeduid met rood in Figuur 24. Ook andere aanhorigheden (zoals afdaken) en de buitenverharding
zullen worden gesloopt. Hierbij horen ook ondergrondse constructies zoals bijvoorbeeld funderingen,
onderfunderingen, rioleringen, kelders, ondergrondse massieven, tanks, putten, nutsleidingen en
sokkels.

Figuur 24: Een overzichtsbeeld van de huidige situatie met aanduiding van de te behouden gebouwen in het
rood (Initiatiefnemer 2021).

Deze sloopwerken hebben dus een zekere impact op het direct onderliggend bodemarchief van de
aanwezige constructies binnen het projectgebied. De eerder beperkte kennis van de huidige
(ondergrondse) toestand van het projectgebied (zie hoger, cf. 2.1) kon worden aangevuld met
gegevens uit eerder milieu-hygiënisch onderzoek (cf. Deel 1 2.1.4) en gegevens verkregen door het
uitvoeren van een landschappelijk bodemonderzoek (cf. Deel 1 5). De diepte van de funderingen van
de dragende muren en de exacte dieptes van eventuele kabels en rioleringen konden niet worden
achterhaald.
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3 ASSESSMENTRAPPORT: LANDSCHAPPELIJKE ANALYSE
Geraadpleegde bronnen hoofdstuk 3 met
betrekking tot topografie, bodemkunde en
landschap

Toelichting

Topografische kaart

Relevant, cf. 3.1.1

Digitaal Terreinmodel en Skyview

Relevant, cf. 3.1.2.1

Bodemkaart

Relevant, cf. 3.2.1

Quartairgeologische kaart

Relevant, cf. 3.2.2

Tertiairgeologische kaart

Relevant, cf. 3.2.3

Bodemerosiekaart

Relevant, cf. 3.2.4

Bodembedekkingskaart

Relevant, cf. 3.2.5

Figuur 25: Geraadpleegde bronnen met betrekking tot topografie, bodemkunde en landschap

3.1 TOPOGRAFISCHE SITUERING
3.1.1

TOPOGRAFIE

Figuur 26: Topografische kaart met aanduiding van het studiegebied (ABO nv 2021).

Figuur 26 geeft de topografische kaart weer van het onderzoeksgebied en de ruimere omgeving. Het
onderzoeksgebied bevindt zich deels in een woonuitbreidingszone, deels in een zone voor
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ambachtelijke bedrijven en kmo’s en deels in agrarisch gebied. De westelijke zijde van het
onderzoeksgebied grenst aan de Treurnietstraat. In het noorden van het onderzoeksgebied bevindt
zich de oost-west georiënteerde Paddebeek, deze loopt ondergronds.
De dorpskern van Bavikhove bevindt zich ongeveer 1 km ten zuiden van het onderzoeksgebied, Ooigem
bevindt zich ca. 1,5 km ten noordoosten en Hulste ligt op ca. 1,8 km ten westen. Het onderzoeksgebied
bevindt zich op ca. 2 km ten noorden van de kern van Harelbeke. Het huidige verloop van de Leie ligt
in het zuidoosten op ca. 1 km, met een oude meander die zich op ca. 800 m van het onderzoeksgebied
bevindt.
Het onderzoeksgebied ligt in het Traditionele landschap van Roeselare-Kortrijk, dat zich kenmerkt door
een golvende topografie met valleien en een sterk verstedelijkt weefsel (Antrop et al. 2002, 5).

3.1.2
3.1.2.1

HOOGTEVERLOOP
DIGITAAL TERREINMODEL (1M)

Figuur 27: Digitaal Terreinmodel (1 m) met aanduiding van het onderzoeksgebied (ABO nv 2021).

De zuidelijke helft van het onderzoeksgebied bevindt zich op een plaatselijke opduiking. Deze
opduiking is vooral nog merkbaar in het grasveld in de uiterst oostelijke hoek van het terrein, verder
lijkt de natuurlijke opduiking te zijn afgevlakt. In een ruimere landschappelijke setting (Figuur 27; kleine
kaart) bevindt het onderzoeksgebied zich in de gradiëntzone tussen het hoger gelegen landschap in
het noordwesten en de vallei van de Leie in het zuidoosten. Deze ligging op een iets hogere plek in
het landschap nabij water is gunstig voor bewoning in vroegere periodes.
Binnen het onderzoeksgebied geeft het DTM het onregelmatige reliëf goed weer (Figuur 28). Het hoger
gelegen grasplein in de oostelijke hoek is duidelijk te herkennen, alsook het dieper gelegen
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waterbuffenbekken in de noordelijke hoek. Ook hier is duidelijk dat de aanwezige gebouwen zijn
ingegraven. Zoals reeds hoger vermeld (cf. 14), lijkt het oorspronkelijke reliëf (deels) te zijn behouden
ter hoogte van het woonhuis met nr. 10, aan de zuidwestelijke zijde van het onderzoeksgebied. In de
meest westelijke hoek van het onderzoeksgebied, waar zich een verharde parking bevindt, het reliëf
ook duidelijk antropogeen beïnvloedt.

Figuur 28: Detail van het DTM die het onregelmatige terrein binnen het onderzoeksgebied goed
weergeeft (ABO nv).
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3.1.2.2

SKYVIEW (0,25 M)

Figuur 29: Skyview (0,25 m) met aanduiding van het onderzoeksgebied (ABO nv 2021).

Op Figuur 29 zien we duidelijk het bufferbekken in de noordelijke hoek van het onderzoeksgebied (cf.
hfst. 2.1). Het ondergrondse verloop van de Paddebeek aan de noordelijke rand van het gebied, ten
westen van het waterbassin is ook zichtbaar. In de ruimere omgeving zijn op de akkers sporen van
bewerking te zien.

3.1.2.3

HOOGTEPROFIELEN
Om een beter beeld te krijgen van het de plaatselijke topografie in het onderzoeksgebied werden twee
hoogteprofielen gemaakt (Figuur 17). Een eerste hoogteprofiel met een NW-ZO oriëntatie (Figuur 18)
volgt de richting naar de vallei van de Leie. Een tweede hoogteprofiel met een NO-ZW oriëntatie
(Figuur 19) ligt dwars op het eerste profiel.
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Figuur 30: Visuele weergave van de genomen hoogteprofielen in het onderzoeksgebied (ABO nv 2021).

Onderstaand hoogteprofiel (Figuur 30) volgt de oriëntatie van de vallei van de Leie. Dit start op
ongeveer 17,0 mTAW en zakt vervolgens tot 16,5 mTAW (blauwe pijl). Vervolgens stijgt het profiel tot
een maximale hoogte van 19,4 mTAW (oranje pijl). De blauwe pijl bevindt zich ter hoogte van het
verloop van de Paddebeek. De oranje pijl wijst naar de plaatselijke opduiking in het onderzoeksgebied.

Figuur 31: Hoogteprofiel NW-ZO met aanduiding onderzoeksgebied (blauwe kader) (Geopunt 2021 en
ABO nv 2021).
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Onderstaand hoogteprofiel (Figuur 31) ligt dwars op het hoger besproken hoogteprofiel. Het profiel
start op 17,5 mTAW en bereikt binnen het onderzoeksgebied een maximale hoogte van 18,3 mTAW.
Dit laatste ter hoogte van het begin van de Treurnietstraat.

Figuur 32: Hoogteprofiel NO-ZW met aanduiding onderzoeksgebied (blauwe kader) (Geopunt 2021 en
ABO nv 2021).

3.2 BODEMKUNDIGE SITUERING
Het onderzoeksgebied bevindt zich in de ecoregio van de Pleistocene riviervalleien, meer bepaald
binnen het Pleistoceen riviervalleiendistrict. Tijdens de afwisseling van ijstijden en tussenijstijden werd
hier tijdens de eerste helft van het Quartair de Vlaamse Vallei uitgeschuurd. De geologische formaties
van rechtstreeks belang binnen het Pleistoceen riviervalleiendistrict bestaan uit Tertiaire en Quartaire
afzettingen (Sevenant et al. 2002). Ze worden in dit hoofdstuk besproken.
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3.2.1

BODEMKAART

Figuur 33: Gedigitaliseerde bodemkaart (1:20.000) met aanduiding van het studiegebied (ABO nv 2021).

Het onderzoeksgebied bevindt zich in de zandleemstreek. Binnen het studiegebied bevinden zich acht
verschillende bodemtypes (Figuur 33). In de westelijke hoek van het onderzoeksgebied komt het
bodemtype OT voor. Dit is een sterk vergraven bodem waarbij het bodemprofiel ingrijpend werd
gewijzigd of vernietigd door de mens. De kans dat in deze bodem nog archeologische sporen kunnen
herkend worden is daarom zeer klein.
Het bodemtype OB komt voor in de westelijke hoek van het gebied. Het gaat hierbij om een bebouwde
zone. Ook bij deze bodems kan het oorspronkelijke bodemtype niet meer achterhaald worden, dat wil
echter niet zeggen dat archeologische sporen hier niet meer aangetroffen kunnen worden.
In de zuidelijke helft van het onderzoeksgebied komt het bodemtype Pba voor. Dit type bodem
kenmerkt zich door een droge lichte zandleembodem met textuur B-horizont. Deze bodems zijn
geschikt voor landbouw en de waterhuishouding is goed in de winter, maar iets te droog in de zomer.
De bouwvoor in deze gronden is doorgaans 20 tot 30 cm dik, matig humeus en (donker)grijsbruin.
Onder de bouwvoor bevindt zich een bruinachtige zwak humeuze overgangshorizont, waaronder soms
een enigszins uitgeloogde horizont voorkomt. Tussen de 70 en 90 cm onder het maaiveld komt een
gave of verbrokkelde textuur B horizont voor. De roestverschijnselen in deze bodems beginnen tussen
90 en 120 cm diepte.
De meest oostelijke hoek binnen het onderzoeksgebied wordt gekarteerd als bodemtype Pbc. Deze
bodems zijn droge licht zandleembodems waarvan de textuur B horizont sterk gevlekt en verbrokkeld
is. Ook deze bodems zijn geschikt voor landbouw. Ze hebben dezelfde waterhuishouding en
bodemopbouw als het bodemtype Pba.
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Aan de noordwestelijke zijde binnen het projectgebied komt een bodem van het type Pcc voor. Het
gaat om een lichte zandleembodem die matig droog is en een sterk gevlekte, verbrokkelde textuur B
horizont heeft. Ze zijn zeer geschikt voor landbouw door hun gunstige waterhuishouding. De humeuze
bovengrond van deze bodems kan tot 30 cm dik zijn en is grijsbruin. Deze rust op een sterk gevlekte
textuur B horizont. Hij is verbrokkeld, discontinu met helbuine vlekken en lichtere kleuren. Er komen
ook meestal ijzerconcreties is voor. Tussen 60 en 90 cm onder het maaiveld beginnen in de textuur B
horizont de roestverschijnselen.
In de noordelijke hoek van het projectgebied komt een bodem voor die wordt gekarteerd als type Pdc.
Deze bodems zijn matig nat, bestaan uit lichte zandleem en hebben een sterk gevlekte, verbrokkelde
textuur B horizont. De bouwlaag van deze gronden kenmerkt zich door een zeer donker grijsbruine
kleur en is humusrijk. Vanaf 30 cm-mv start een horizont met een bruine tot bleekbruine kleur. Vanaf
40-60 cm diepte komen in deze horizont roestverschijnselen voor. De textuur B horizont, die sterk
verbrokkeld en gevlekt is, bevindt zich tussen 60 en 80 cm onder het maaiveld. De klei
aanrijkingshorizont is meestal bijna verdwenen en er worden ijzerconcreties aangetroffen. Indien het
om een leem, klei of klei-zandsubtraat gaat, lijden deze bodems tijdens natte seizoenen aan waterlast.
In de zomer is de waterhuishouding gunstig. Deze bodems zijn geschikt als akkerland indien ze
gedraineerd worden. Ze kunnen ook gebruikt worden als weiland.
Aan de noordelijke grens van het onderzoeksgebied, ter hoogte van het verloop van de Paddebeek,
wordt de bodem beschreven als type Lep. Dit type omvat natte zandleembodems zonder profiel. Ze
zijn zeer geschikt als weide, maar niet als landbouwgronden. Deze hydromorfe sterk gleyige
grondwatergronden zijn permanent nat en hebben roestverschijnselen vanaf 20 cm-mv. Tussen 100
en 120 cm onder het maaiveld vertonen deze bodems een reductiehorizont.
Nog aan de noordelijke grens van het onderzoeksgebied komt een zeer smalle strook grond van het
bodemtype Ldc voor: matig natte zandleembodems met sterk gevlekte, verbrokkelde textuur B
horizont. Deze bodems zijn geschikt voor gebruik als weide en mits goede drainage zijn de bodems ook
geschikt voor landbouw. De waterhuishouding van deze gronden kan sterk variëren naar gelang het
onderliggend substraat.
We kunnen besluiten dat de zone met bodemtype OT, die zich in de westelijke hoek van het
onderzoeksgebied bevindt, ongunstig is voor de bewaring en herkenning van archeologische sporen.
Dit geldt niet voor de zone met bodemtype OB. De noordelijke helft van het gebied bestaat uit bodems
die geschikt zijn voor gebruik als weide, de zuidelijke helft bestaat uit bodems die gunstig zijn voor
akkerbouw. Men kan aannemen dat deze bodems in het verleden ook geschikt waren voor
landbouwactiviteiten.

3.2.2

QUARTAIRGEOLOGISCHE KAART
Het onderzoeksgebied bevindt zich volledig in de Quartairgeologische sequentie type 3. Dit type
bestaat uit eolische afzettingen van het Weichseliaan (Laat-Pleistoceen) en mogelijk het VroegHoloceen. Onder deze laag bevinden zich hellingsafzettingen van het Quartair. Onder deze lagen
bevinden zich fluviatiele afzettingen van het Weichseliaan (Laat-Pleistoceen).
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Figuur 34: Gedigitaliseerde Quartairgeologische kaart (1:200.000) met aanduiding van het
onderzoeksgebied (ABO nv 2021).

Figuur 35: Quartairgeologische sequentie type 3 (Geopunt 2021).
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3.2.3

TERTIAIRGEOLOGISCHE KAART

Figuur 36: Gedigitaliseerde Tertiairgeologische kaart (1:50.000) met aanduiding van het
onderzoeksgebied (ABO nv 2021).

Het studiegebied maakt deel uit van het Lid van Moen (Formatie van Kortrijk) en bestaat uit grijze klei
tot silt. Er kunnen kleilagen aanwezig zijn.
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3.2.4

BODEMEROSIEKAART

Figuur 37: Bodemerosiekaart met aanduiding van het studiegebied (ABO nv 2021).

Er is geen informatie over potentiële bodemerosie beschikbaar binnen het studiegebied. Bij percelen
in de nabije omgeving is de kans op erosie zeer laag tot verwaarloosbaar. We kunnen besluiten dat dit
ook geldt binnen het onderzoeksgebied. Bovendien is dit bebouwd en verhard, waardoor op dit
moment van erosie geen sprake is.
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3.2.5

BODEMBEDEKKINGSKAART

Figuur 38: Bodembedekkingskaart met aanduiding van het onderzoeksgebied (ABO nv 2021).

Op de bodembedekkingskaart (Figuur 38) zien we dat het onderzoeksgebied voornamelijk uit
gebouwen en verharding bestaat. In de noordelijke hoek wordt het water van het waterbufferbekken
aangeduid. De groene grasstrook aan de oostelijke grens van het gebied wordt ook duidelijk
aangegeven. Verder worden er enkele struiken aangeduid. Het onderzoeksgebied wordt in het
noorden en oosten omgeven door akkers. De zuidelijke rand grenst aan een rij gebouwen en hun
tuinen, de zuidwestelijke rand grenst aan de Treurnietstraat. In het noordwesten ligt een groenzone.
Het onderzoeksgebied bevindt zich in een landelijke omgeving, met ten zuiden van het gebied een kern
met meer bebouwing. In het zuidoosten (Figuur 38; kleine kaart) is het huidige verloop van de Leie te
zien met meander en groene grasstrook.

2021C489/ 2021E287 (AOE) / 30633.R.01 (intern) - Treurnietstraat te Bavikhove

38

4 ASSESSMENTRAPPORT: ARCHEOLOGISCHE VOORKENNIS
Geraadpleegde bronnen hoofdstuk 4 met
betrekking tot archeologische voorkennis

Toelichting

Inventarissen
Inventaris archeologische zone

Buiten archeologische zone

Landschapsatlas

Niet van toepassing

Bouwkundig erfgoed

Relevant, cf. 4.2

Beschermde monumenten

Relevant, cf. 4.2

Beschermde stads- en dorpsgezichten

Relevant, cf. 4.2

Centraal Archeologische Inventaris

Relevant, cf. 4.3

Archeologisch vooronderzoek waarvan reeds akte
genomen werd

Relevant, cf. 4.4

Inventaris historische stadskern

Buiten historische stadskern

Inventaris gebieden waar geen archeologie te
verwachten valt (GGA)

Buiten GGA

Wereldoorlog relicten

Niet van toepassing

Cartografische bronnen
Fricxkaart (ca. 1712)

Geraadpleegd maar niet relevant.

Villaretkaart (ca. 1745-1748)

Geraadpleegd maar niet relevant.

Ferrariskaart (ca. 1770-1778)

Relevant, cf. 4.5.1

Atlas der Buurtwegen (ca. 1840)

Relevant, cf. 4.5.2

Vandermaelenkaart (1846- 1854)

Relevant, cf. 4.5.3

Popp kaarten (1842-1879)

Relevant, cf. 4.5.4

Trenchmap uit 1918

Relevant, cf. 4.5.5

Ortholuchtfoto’s
Ortholuchtfoto Zomeropname 1971

Relevant, cf. 4.6.1

Ortholuchtfoto Zomeropname 1979-1990

Relevant, cf. 4.6.2

Ortholuchtfoto Winteropname 2000-2003

Relevant, cf. 4.6.3

Ortholuchtfoto Winteropname 2008-2011

Relevant, cf. 4.6.4

Figuur 39: Geraadpleegde bronnen met betrekking tot archeologische voorkennis
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4.1 HISTORISCHE SITUERING
Bavikhove is een deelgemeente van Harelbeke in de provincie West-Vlaanderen. De dorpskern van
Bavikhove bevindt zich op ongeveer 1 km ten zuiden van het onderzoeksgebied, Ooigem bevindt zich
ca. 1,5 km ten noordoosten en Hulste ligt op ca. 1,8 km ten westen. Het onderzoeksgebied bevindt
zich op ca. 2 km ten noorden van de kern van Harelbeke. Het huidige verloop van de Leie ligt in het
zuidoosten op ca. 1 km, met een oude meander die zich op ca. 800 m van het onderzoeksgebied
bevindt.
Vondsten van verschillende vuurstenen voorwerpen in Harelbeke en omgeving duiden op een vroege
bewoning door de mens, zeker al vanaf het Epi-Paleolithicum (ca. 10.000-9.000 v.Chr.) (Agentschap
Onroerend Erfgoed 2021a). In Bavikhove zelf zijn er aanwijzingen voor bewoning vanaf de Late
Steentijd. Het gaat echter om vondsten die buiten hun oorspronkelijke context werden gevonden en
verzameld. Over de aard van de bewoning is dus nog weinig geweten. Een groot deel van de in
Bavikhove aangetroffen archeologische vondsten en sporen zijn te linken aan de nabijheid van de Leie
en haar zijbekken. Op de oostelijke oever van de Leie bevond zich een grote handelsweg (vermoedelijk
pre-Romeins) die wellicht ook een grote invloed had op de bereikbaarheid en de lokale aanwezigheid
van de mens. De gunstige nabijheid van water, in de vorm van de Leie, de Plaatsbeek, de
Vaarnewijkbeek en de Beverenbeek, mag hier zeker niet bij onderschat worden (Agentschap
Onroerend Erfgoed 2021b).
11e en 12e eeuw
Er zijn zeer weinig archeologische gegevens uit de middeleeuwen voorhanden over Bavikhove. Wel
kan worden aangenomen dat de handelsweg op de oostelijke Leieoever, die loopt langs Beveren-LeieWaregem, belangrijk blijft. Dit blijkt uit de aanwezigheid van verschillende dorpen en gehuchten langs
het tracé. Tijdens de 11e en 12e eeuw is er in Bavikhove duidelijk sprake van verspreide landelijke
bewoning in een dens patroon met omwalde hoeves. Dit gebied maakt dan ook deel uit van de
eigendom die graaf Arnulf I van Vlaanderen (918-965) in de 10e eeuw aan de Gentse Sint-Pietersabdij
schenkt. Dit deel van het Methelawoud werd in de volgende eeuwen door de abdij systematisch
ontgonnen en in cultuur gebracht. Tijdens de 11e en 12e eeuw is Bavikhove een afzonderlijke parochie
onder het bisdom Doornik en vermoedelijk ontstaat het ca. 1150-1200 als aparte entiteit. Bavikhove
als naam is een Germaans toponiem. Het komt in 1120 voor het eerst voor op het document “Rotulus
Harlebecensis” onder de naam "villa Bavinghova", wat dorp of leefgemeenschap van de hoeve van de
lieden van Bavo betekent. In de eerste helft van de 12e eeuw werd de romaanse parochiekerk
gebouwd. Delen van deze kerk (Doornikse kalksteen) zijn bewaard gebleven in de huidige kerk
(Agentschap Onroerend Erfgoed 2021b).
13e tot en met 15e eeuw
De Romaanse kerk werd op het einde van de 13de of rond het begin van de 14de eeuw verbouwd. Ze
fungeerde als bedevaartsplaats voor de Heilige Maurus, patroonheilige tegen verschillende
lichamelijke kwalen. Te Bavikhove waren er twee heerlijkheden: enerzijds de heerlijkheid ter Kercke
(in de buurt van de kerk) en anderzijds de heerlijkheid ter Coutere. De hoeve van deze laatste (hoeve
“Ter Coutere” aan de Drieshoek zou dateren uit de eerste helft van de 15e eeuw. Andere belangrijke
leengoederen zijn het "leenhof ter Triest" (Tweede Doorsnijdstraat), het "Hoog Hemelrijk"
(Europastraat) gelegen in een achterleen van ter Kercke, het in de tweede helft van de 16de eeuw voor
het eerst vermelde "hof te Kapelle" (Hoogstraat), het goed "Te Vaernewyck" (Rijksweg), en de
heerlijkheden "Duufhuse" en "ten Aerden". Een telling van haarden of woningen uit de 14e eeuw
leverde een aantal van 35 op (Agentschap Onroerend Erfgoed 2021b).
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16e eeuw
In 1559 worden de bisdommen gesplitst, Bavikhove blijft hierbij onder het bisdom (Noyon-)Doornik.
Bij de 20e penningkohier in 1572 werden 91 grotere en kleinere woningen vermeld, met verscheidene
hoeves in eigendom van grootgrondbezitters. De laatste decennia van de 16e eeuw zijn onrustig door
het opkomende protestantisme, de beeldenstorm en de reactie van de katholieke Spaanse vorsten. In
1572 werden de kerk, de pastorie en verschillende huizen geplunderd en platgebrand. Vermoedelijk
werd de kerk van Bavikhove maar gedeeltelijk beschadigd aangezien snel kon worden hersteld. De
hertog van Alva (1567-1573) legde toen ook de tiende penning op als belasting. Verder zorgen de pest
en verschillende invallen voor een forse terugloop van het bevolkingsaantal. Vanaf 1595 hernemen de
landbouwactiviteiten (Agentschap Onroerend Erfgoed 2021b).
17e eeuw
Tijdens de 17e eeuw volgen een reeks van oorlogen elkaar op: het Twaalfjarig Bestand (1609-1621), de
oorlogen van de Franse koning Lodewijk XIV en de Negenjarige Oorlog (1688-1697). Verder zorgden
ook pestepidemieën, zware belastingen, een graancrisis (1694), ondervoeding en ziekte de streek. Uit
die periode dateren enkele nog bestaande straattracés, waaronder de Asselstraat, de
Bavikhoofsestraat, het Belokenstuk, de Darmstraat, de Drieshoek, de Eerste Aardstraat, de
Europastraat, de Vlietestraat en de Waterstraat. Vanaf het midden van de 17e eeuw belagen
plunderende legers de omgeving van Harelbeke (Agentschap Onroerend Erfgoed 2021b).
18e eeuw
In 1708, tijdens de Spaanse Successie-oorlog (1701-1714), worden onze gebieden geteisterd door
terugtrekkende Franse troepen. In 1713 wordt de Vrede van Utrecht gesloten, waarna de economische
toestand verbetert en een periode van relatieve rust en vooruitgang begint. Een kaart uit 1739 geeft
het noordoostelijke deel van Bavikhove weer en toont enkele huizen rondom de kerk en enkele
verspreid gelegen hoeves aan de Tweede Aardstraat en de Treurnietstraat. In deze periode werden
ook verschillende wevers geregistreerd. Waarschijnlijk werd deze als huisnijverheid uitgeoefend,
aanvullend bij de landbouw. Een uit 1750 daterende kaart geeft de grote tracés doorheen Bavikhove
weer: de Hoogstraat, de Bavikhoofsestraat, de Vierkeerstraat, de Poekweg, de Kervijnstraat, de
Europastraat, de Treurnietstraat, de Eerste Aardstraat, de Rijksweg en enkele hoeves zoals "Ter
Coutere" (Drieshoek), "'t Hoog Hemelrijk" (Europastraat), "Ter Triest" (Tweede Doorsnijdstraat), "Ter
Leie"(Kervijnstraat) en de dorpskern met kerk. Er worden in 1779 zes herbergen geregistreerd,
waaronder “de Treurniet”. In 1793 worden naar aanleiding van de Franse Revolutie alle steden
afgeschaft. Zo ligt Bavikhove niet langer in het graafschap Vlaanderen, maar het Departement van de
Leie (Agentschap Onroerend Erfgoed 2021b).
19e – 20e en 21e eeuw
De parochie Bavikhove behoort sinds 1834 tot het huidige bisdom Brugge. In 1845 beslist de Belgische
overheid dat alle gemeenten de buurtwegen in kaart moeten brengen: de Atlas der Buurtwegen.
Bavikhove telde toen negentien officiële wegen en ongeveer zestien kerk- of veldwegels. Pas vanaf de
tweede helft van de 19de eeuw komt de dorpskern van Bavikhove tot ontwikkeling, met een toename
in bebouwing in de Hoogstraat, de Treurnietstraat en de Eerste Aardstraat. De vlasnijverheid zorgde
op dat ogenblik voor een explosieve aangroei van het gebouwenbestand. Vóór 1860 was het roten van
vlas in de Leie verboden, hierdoor werd het in waterputten of op weiden rond de hoeve geroot. Na
1860 ontstond de georganiseerde vlasnijverheid. Verder worden in deze periode verschillende
verbouwingen gedaan die het beeld van het dorp wijzigen. In december 1900 werden ook de
verbouwingen aan de Sint-Amanduskerk voltooid. De meest voorname wijziging is de neogotische
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aankleding van de westgevel. In 1895 wordt langs de latere Rijksweg een brouwerij opgetrokken: deze
groeide uit tot Brouwerij Bavik (Agentschap Onroerend Erfgoed 2021b).
De dorpskom evolueert In het begin van de 20ste eeuw verder met onder meer de uitbreiding van het
klooster en de bijhorende meisjesschool. De vlasnijverheid wordt de belangrijkste nijverheid en zorgt
voor grote tewerkstelling. Na 1950 neemt de tewerkstelling langzaam af, maar de nijverheid blijft tot
de jaren ’60 bijna de enige industriële bezigheid in Bavikhove. Ook Bavikhove ontsnapte niet aan de
invloed van de Tweede Wereldoorlog: op 24 mei 1940 vond de Leieslag plaats waarbij het 25ste
Linieregiment van de Belgische infanterie probeert te verhinderen dat Duitse soldaten de Leie kunnen
oversteken. De Duitse soldaten kunnen echter niet worden tegengehouden. Deze slag zorgde voor de
vernieling en beschadiging van verschillende woningen en openbare gebouwen, zoals de kerk en het
gemeentehuis. Vanaf de jaren 1950-1960 gaat de bouw van verschillende woonwijken gepaard met
een forse bevolkingstoename. Op 1 januari 1977 fuseren Bavikhove en Hulste met Harelbeke.
Bavikhove wordt in die periode voorzien van nieuwe sportinfrastructuur (Vlietestraat) en aan de
overzijde van het dorpsplein (Bruyelstraat) wordt wegens plaatsgebrek op het historische kerkhof een
nieuwe begraafplaats aangelegd in 1981. Met de aanleg van de N36 rond 2000 krijgt Bavikhove een
rechtstreekse verbinding met de rechteroever van de Leie, alsook de steenweg van Brugge naar
Kortrijk (N50). Deze belangrijke verkeersader doorsnijdt de deelgemeente in het zuiden (Agentschap
Onroerend Erfgoed 2021b).

4.2 BESCHERMDE EN VASTGESTELDE ERFGOEDWAARDEN
Het onderzoeksgebied bevindt zich niet in een beschermd cultuurhistorisch landschap, een
beschermde archeologische site of een beschermd stads- of dorpsgezicht. In de ruimere omgeving (1
km rondom het onderzoeksgebied) bevinden zich ook geen beschermde monumenten. Onderstaande
kaart (Figuur 40) toont de aanduidingsobjecten van het Onroerend Erfgoed binnen een buffer van 500
m rondom het onderzoeksgebied. Samen met de onderstaande tabel (Figuur 41) kunnen we
concluderen dat er zich in de nabije omgeving van het onderzoeksgebied een groot aantal
erfgoedwaarden bevinden. Zij worden hieronder besproken.
In de directe omgeving van het onderzoeksgebied, aan de overzijde van de Treurnietstraat, bevinden
zich enkele dorpswoningen die zijn vastgesteld als bouwkundig erfgoed. Het gaat om een dorpswoning
uit de 19e eeuw (ID 205337), een dorpswoning daterend uit het interbellum (ID 205338) en een
dorpswoning met vlasschuur uit het interbellum (ID 205339). In de nabijheid van de oostelijke hoek
van het onderzoeksgebied wordt een vlasserswoning met schuur uit het interbellum (ID 205321)
aangeduid. Nog ten zuiden van het onderzoeksgebied bevindt zich een vlasschuur uit 1908 (ID 205319).
Ook in de ruimere omgeving rond het onderzoeksgebied bevinden zich gebouwen met betrekking tot
de vlasindustrie: vlasserswoningen, schuren en een zwingelarij uit het interbellum (ID 205308). Het
gebouw met ID 205340 is een vlasroterij, opgetrokken in 1947. Het valt dus op dat een groot deel van
de beschermde opgetrokken zijn ten tijde van de bloeiende vlasnijverheid die deze regio toen kende.
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Figuur 40: Beschermde erfgoedobjecten en landschappen op de GRB-kaart (grijswaarden) met een buffer
van 500 m rondom het onderzoeksgebied (ABO nv 2021).

Ruimer rondom het onderzoeksgebied, in het westen, bevindt zich historische hoeve “Te Capelle” (ID
205322). Deze wordt het eerst vermeld in de 14de eeuw. Het huidige gebouwenbestand dateert
vermoedelijk tot de 18de eeuw. Ze is gelegen tussen de Hoogstraat, Schothoek en Tweede Aardstraat
(Agentschap Onroerend Erfgoed 2021c). Op ca. 400 m ten zuidwesten van het onderzoeksgebied ligt
een hoeve (ID 205315) die vermoedelijk in de 17e eeuw al bestond. In 1953 werd deze grondig
verbouwd (Agentschap Onroerend Erfgoed 2021d).
Net buiten de buffer bevindt zich de Hoeve Goed Schiervelde (ID 205437). Deze situeert zich op ca.
700 ma ten westen van het onderzoeksgebied. Het gaat om een 17e-eeuwse hoeve die onderdeel was
van het neerhof van het in het begin van de 19e eeuw gesloopte kasteel met dezelfde naam.
Opgravingen op de site van het gesloopte kasteel geven aan dat het complex dateerde uit de 14 e of
15e eeuw (Agentschap Onroerend Erfgoed 2021e).
De Leievallei tussen Ooigem en Bavikhove
Ten zuiden van het onderzoeksgebied, op ongeveer 400 m, bevindt zich het landschappelijk geheel van
“De Leievallei tussen Ooigem en Bavikhove” (ID 300295). De huidige riviervallei werd tijdens het
Holoceen ingesneden in een dik sedimentpakket met een meanderend verloop. Door zijdelingse erosie
konden deze nog sterk migreren. Door het milde klimaat ontwikkelden zich bossen en op plaatsen met
natte omstandigheden ontstonden ook moeras- en veengebieden. Tijdens het Atlanticum veranderde
het bos in een gemengd loofwoud. In de winter kon de riviervallei overstromen, waardoor oeverwallen
werden afgezet langs de rivierbedding. Oude meanders werden opgevuld door moeras- en
veengebieden. Vanaf de bronstijd of vroege ijzertijd wordt de invloed van de mens merkbaar: op de
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zand- en zandleemgronden vonden toen grote ontbossingen plaats. De gronden werden omgezet tot
weiland of akkers. Na de late middeleeuwen volgde een korte periode van bosherstel maar daarna
kromp het bosareaal terug. De massale ontbossingen hadden invloed op het debiet van de rivier: deze
werd een stuk onregelmatiger en de Leie werd een neerslagrivier. Hierdoor was tijdens de zomer het
waterpeil laag. Tijdens de winter was het peil hoog en vonden overstromingen plaats. Tot de 17e eeuw
bleef de Leie slecht bevaarbaar door dit onregelmatige debiet. Rond 1692 werd ze door de aanleg van
sluizen en stuwen wel permanent bevaarbaar. In 1970 werden delen van de Leie rechtgetrokken, maar
de voormalige rivierarmen zijn nog zichtbaar als open water in het landschap. Doordat de Leievallei
lager gelegen was dan het omringende landschap concentreerden de wei- en hooilanden zich daar
(Agentschap Onroerend Erfgoed 2021f).
Langs de vallei werden verschillende sporen van bewoning teruggevonden uit de metaaltijden (bronsen ijzertijd) en de Romeinse tijd. Vanaf de zesde eeuw stichtten Frankische inwijkelingen verschillende
ontginningscentra, maar pas in de loop van de 12e en 13e eeuw werden de omringende hoger gelegen
gronden ontgonnen. Dit gebeurde vanuit nieuwe omwalde hoeves. De Leie speelde vanaf het begin
van de 19e eeuw een grote rol in de plaatselijke vlasnijverheid door de opheffing van het rootverbod
(Agentschap Onroerend Erfgoed 2021f).
ID

Omschrijving

Datering

205299

Hoeve Het Aerdeken

derde kwart 19de eeuw

205307

Hoeve

18de eeuw

205308

Vlasserswoning met schuur en zwingelarij

interbellum, voor WO I

205309

Vlasfabriek

interbellum, voor WO I

205315

Hoeve

18de eeuw, na WO II

205316

Hoeve met losse bestanddelen

derde kwart 19de eeuw,
interbellum, tweede kwart
19de eeuw

205317

Arbeiderswoningen

vierde kwart 19de eeuw

205318

Arbeiderswoning met vlasschuur

voor WO I

205319

Burgerhuis

interbellum

205320

Vlasschuur van 1908

interbellum, voor WO I

205321

Vlasserswoning met schuur

interbellum

205322

Hoeve Te Capelle

18de eeuw, WO II

205337

Dorpswoning

19de eeuw

205338

Dorpswoning van 1925

interbellum

205339

Dorpswoning met vlasschuur

interbellum

205340

Vlasroterij

na WO II
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ID

Omschrijving

Datering

205342

Vlasschuur

voor WO I

205343

Herberg De Bruyel

18de eeuw

300295

Landschappelijk geheel: De Leievallei tussen
Ooigem en Bavikhove

/

Figuur 41: Overzichtstabel met beschermde en vastgestelde erfgoedwaarden uit de Inventaris Onroerend
Erfgoed in de directe omgeving van het onderzoeksgebied (ca. 500 m)

4.3 CENTRALE ARCHEOLOGISCHE INVENTARIS

Figuur 42: CAI-meldingen op het DTM met afbakening onderzoeksgebied en buffer van 1 km (ABO nv
2021).

Bovenstaande kaart (Figuur 42) en onderstaande tabel (Figuur 43) geven de CAI-meldingen in de
directe omgeving van het onderzoeksgebied weer. Binnen het onderzoeksgebied bevindt zich CAIlocatie 70162. Op de Popp-kaart wordt hier een site met walgracht afgebeeld, waarvan vermoed wordt
dat de oorsprong ligt in de late middeleeuwen. Deze locatie bevindt zich in de westelijke hoek van het
onderzoeksgebied, een zone die wordt gekarteerd als zwaar verstoord op de bodemkaart (bodemtype
OT).
Rondom het onderzoeksgebied bevinden zich twee vondstconcentraties van lithisch materiaal (ID
70319 en ID 156597). De melding met ID 156597 bevindt zich op een iets hoger gelegen rug, ten westen
van het onderzoeksgebied. Een mesolithische vondstconcentratie (ID 70319) werd lager in het
landschap aangetroffen: in de directe omgeving van de meander van de Leie.
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Uit de Romeinse tijd dateren twee meldingen. Op de locatie van ID 70319 werd los Romeins aardewerk
aangetroffen en op de locatie van ID 150363 werd tijdens een archeologisch vooronderzoek divers
vondstmateriaal aangetroffen samen met een poel, enkele greppels en grachten. Een opmerkelijke
losse vondst, aangetroffen op ca. 400 m ten westen van het onderzoeksgebied, betreft een bronzen
gespplaat met glaspasta (ID 980571) uit de 11e, 12e of 13e eeuw. Verder werden op basis van de Poppkaart nog een 7-tal sites met walgracht gemeld die dateren uit de late middeleeuwen. Ten zuidwesten
van het onderzoeksgebied (op ongeveer 800 m) bevindt zich op basis van kaartmateriaal mogelijk een
uitloper van een Frans militair kampement uit 1744 (ID 226921).
Verder werd nog een metaaldetectievondst gemeld met onder andere een obus schrapnel, enkele
kogelhulzen en een riemgesp die dateren uit WOI. In de omgeving werden sporen aangetroffen uit
WOII, zo dient ook rekening te worden gehouden met de Leieslag die plaatsvond in mei 1940. Bij een
opgraving ten zuiden van het onderzoeksgebied (op ca. 800 m afstand) een loopgraaf aangetroffen uit
WOII (ID 150363).
ID

Omschrijving

Datering

Bron

70127

Site met walgracht

Late middeleeuwen

Popp-kaart

70141

Site met walgracht

Late middeleeuwen

Popp-kaart

70162

Site met walgracht

Late middeleeuwen

Popp-kaart

70163

Site met walgracht

Late middeleeuwen

Popp-kaart

70169

Site met walgracht

Late middeleeuwen

Popp-kaart

70193

Site met walgracht

Late middeleeuwen

Popp-kaart

70319

Concentratie van lithisch materiaal: Mesolithicum; romeinse
kern, afslagen, microkling en
tijd; middeleeuwen
verschillende schrabbers; romeins
aardewerk; middeleeuws aardewerk
(losse vondsten)

Matton, Ferfers
1993; Despriet
1980a; Casseyas
1991

70461

Site met walgracht

Late middeleeuwen

Popp-kaart

74636

Site met walgracht

Late middeleeuwen

Despriet 1981;
Despriet 1980b;
Matton, Ferfers
1993; Popp-kaart

150363

Grachten, greppels, poel. Divers
Romeinse tijd; nieuwe tijd; Bruyninckx, Acke
vondstmateriaal; Gracht en
WOII
2009
(paal)kuilen; Loopgraaf (archeologisch
vooronderzoek)

156597

Vondstconcentratie van enkele
vuurstenen voorwerpen waaronder
afslag (losse vondst)

218603

Metaaldetectievondsten WOI: Obus 20e eeuw
schrapnel, kogelhulzen, riemgesp

Steentijd
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ID

Omschrijving

Datering

Bron

226921

Uitloper van militair kampement

18e eeuw (1744)

Carte des environs de
Courtray

980571

Bronzen gespplaat met glaspasta
(losse vondst)

11e – 12e – 13e eeuw

/

Figuur 43: Overzichtstabel van de CAI-meldingen binnen een straal van 1 km rondom het
onderzoeksgebied (Centraal Archeologische Inventaris 2021)

4.4 ARCHEOLOGISCH VOORONDERZOEK WAARVAN REEDS AKTE GENOMEN WERD

Figuur 44: Bekrachtigde (archeologie)nota's binnen een buffer van 1 km rondom het onderzoeksgebied
(ABO nv 2021).

Bovenstaande kaart (Figuur 44) en onderstaande tabel (Figuur 45) geeft de archeologienota’s weer uit
de directe omgeving van het onderzoeksgebied. Het gaat om vier verschillende onderzoeksgebieden.
Het vooronderzoek met de ID’s 167, 1408, 1410, 5294 en 5333 betreft verschillende archeologienota’s
opgesteld door BAAC Vlaanderen over een onderzoeksgebied ter hoogte van de Eerste Aardstraat te
Bavikhove (600 m ten noorden van het huidige onderzoeksgebied in de Treurnietstraat). Tijdens
proefsleuvenonderzoek werden hier verschillende archeologische sporen aangetroffen. Er werden
twee fases vastgesteld. Tot de metaaltijdenfase behoort een depositie van een bronzen zwaard. Het
was rechtop in de grond gestoken of begraven. Vermoedelijk dateert het uit de midden-bronstijd.
Daarnaast dateren ook paalkuilen, een waterput/kuil en mogelijk erfgreppels uit deze periode. Uit de
Romeinse periode dateert een door een greppel afgebakend erf (enclosure). Buiten het erf bevonden
zich een viertal brandrestengraven. In de buurt van het erf bevond zich een structuur waarvan men
vermoed dat het om het type Alphen-Ekeren gaat (vroeg-Romeinse periode). Door deze vondsten werd
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beslist om de bouwplannen aan te passen om de impact op de archeologie zo klein mogelijk te houden.
Waar de impact van de geplande bodemingrepen groot is, dient er een bewaring ex situ plaats te
vinden. Waar de impact van de geplande bodemingrepen minimaal is, dient er een bewaring in situ
plaats te vinden (Bakx, Pawelczak 2016; Bakx 2017a; Bakx 2017b).
Nog in de Eerste aardstraat, op ongeveer 200 m ten noorden van het huidige onderzoeksgebied,
bevindt zich de archeologienota met ID 11401. De aanleiding van het onderzoek is de inplanting van
vijftien nieuwe woningen. Het onderzoeken van historische bronnen, kaartmateriaal en luchtfoto’s
geven aan dat het projectgebied een zekere archeologische waarde kan hebben. Hierdoor wordt
voorgesteld om een aantal vooronderzoeken zonder en met ingreep in de bodem uit te voeren. In een
eerste fase betreft dit een landschappelijk bodemonderzoek door middel van boringen, in een tweede
fase een vooronderzoek met ingreep in de bodem door middel van archeologische boringen en/of
proefsleuven (Devalckeneer 2019).
De archeologienota met ID 13676 bevindt zich in de Bruyelstraat, op 900 m ten zuiden van het huidige
onderzoeksgebied. Het onderzoek naar kaarten en landschappelijke ligging geeft aan dat het
plangebied een matig tot hoge archeologische waarde heeft, waarbij in situ steentijdartefacten en
sites met grondsporen uit diverse periodes kunnen worden aangetroffen. Op basis hiervan dient
verder archeologisch vooronderzoek te gebeuren over het volledige plangebied. De meest
aangewezen methodes om het plangebied te onderzoeken zijn vooronderzoek zonder ingreep in de
bodem in de vorm van landschappelijke boringen, mogelijk gevolgd door verkennende en eventueel
waarderende archeologische boringen en mogelijk een proefputtenonderzoek. Daarnaast is verder
onderzoek met ingreep in de bodem door middel van proefsleuven aangewezen (Acke, Bracke,
Fonteyn 2020).
Op 900 m ten zuidwesten van het huidige onderzoeksgebied bevinden zich archeologienota’s met ID’s
15390 en 16697. De aanleiding is het aanleggen van een fietspad. Uit de studie van kaartmateriaal en
landschappelijke ligging wordt geconcludeerd dat de omgeving van het onderzoeksgebied
archeologisch potentieel kent, maar dat er moet rekening gehouden worden met de zone waar
effectief een bodemingreep zal worden uitgevoerd, alsook met de verwachte bewaringstoestand ten
gevolge van eerdere bodemingrepen. Daarom wordt een deel van het onderzoeksgebied vrijgegeven
(de westelijke zone van het onderzoeksgebied, waar geen bodemingreep gepland is en de oostelijke
zone waar zich reeds een nutsleiding bevindt). De centrale zone van het onderzoeksgebied wordt op
basis van het uitgevoerde landschappelijke bodemonderzoek ook vrijgesteld van verdere maatregelen.
Verder vooronderzoek met ingreep in de bodem komt er enkel in de zone van het fietspad. Ondanks
de geringe diepte van de geplande werken (0,65 m-MV) kunnen ze mogelijk archeologische resten
raken. Zo wordt er metaaldetectie geadviseerd om mogelijke militaire resten uit WOI en WOII te
lokaliseren, een verkennend archeologisch booronderzoek en vooronderzoek met ingreep in de
bodem in de vorm van proefsleuven (De Hooghe 2020).
ID

Naam

Type onderzoek

Advies

Bron

167

Vooronderzoek Harelbeke Eerste
Aardstraat
Vooronderzoek Harelbeke Eerste
Aardstraat
Vooronderzoek Harelbeke Eerste
Aardstraat

Bureauonderzoek

Uitgesteld
vooronderzoek
Behoud in situ,
opgraving
Uitgesteld
vooronderzoek

Van der
Dooren 2016
Bakx 2017a

1408
1410

Bureauonderzoek
Proefsleuven en
proefputten
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Bakx,
Pawelczak
2016
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ID

Naam

Type onderzoek

Advies

Bron

5294

Vooronderzoek Harelbeke Eerste
Aardstraat
Vooronderzoek Harelbeke Eerste
Aardstraat
Vooronderzoek Harelbeke Eerste
Aardstraat
Vooronderzoek Harelbeke Bavikhove
Bruyelstraat

Bureauonderzoek

Behoud in situ,
opgraving
Behoud in situ,
opgraving
Uitgesteld
vooronderzoek
Uitgesteld
vooronderzoek

Bakx 2017b

5333
11401
13676

15390

Bureauonderzoek
Bureauonderzoek
Bureauonderzoek

Vooronderzoek Harelbeke Bavikhove
Liniestraat

Bakx 2017c
Devalckeneer
2019
Acke, Bracke,
Fonteyn
2020
De Hooghe
2020

Bureauonderzoek, Uitgesteld
landschappelijk
vooronderzoek
bodemonderzoek
16697
Vooronderzoek Harelbeke Bavikhove
Bureauonderzoek, Uitgesteld
De Hooghe
Liniestraat
landschappelijk
vooronderzoek
2020
bodemonderzoek
Figuur 45: Tabel met archeologienota's in de omgeving (1 km) van het studiegebied (Agentschap
Onroerend Erfgoed 2021)

4.5 CARTOGRAFISCHE BRONNEN
4.5.1

FERRARISKAART (1771-1778)

Figuur 46: Ferrariskaart (1770-1778) met aanduiding van het onderzoeksgebied (ABO nv 2021).

Zoals te zien is in Figuur 46, was de noordelijke helft van het onderzoeksgebied bebouwd. Het gaat om
een vijftal gebouwen, geclusterd in de westelijke hoek van het gebied. Het verloop van de huidige
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Paddebeek is niet te herkennen. De zuidelijke helft van het gebied was in gebruik als akker. Doorheen
het onderzoeksgebied loopt ook een weg, die deze helften van elkaar scheidt. Het huidige
stratenverloop is duidelijke te herkennen op de kaart: het verloop van de Treurnietstraat aan de
westelijke zijde, alsook het verloop van de Hoogstraat ten zuiden van het onderzoeksgebied is dezelfde
gebleven. Er bevonden zich bomen of andere beplanting langs en in het onderzoeksgebied.

4.5.2

ATLAS DER BUURTWEGEN (CA. 1840)

Figuur 47: Atlas der Buurtwegen (ABO nv 2021).
De Atlas der Buurtwegen vertoont een gelijkaardig beeld als de Ferrariskaart, al is een voorloper van

de huidige Paddebeek nu wel duidelijk zichtbaar. In de westelijke hoek maakt deze een halve cirkel.
Ook hier bevinden zich in de zuidelijke helft enkele gebouwen en wordt het gebied doorkruist door
een weg (Servier nr 29). Het huidige stratenpatroon is duidelijk herkenbaar.

4.5.3

VANDERMAELENKAART (1846- 1854)

De Vandermaelenkaart geeft hetzelfde beeld als de Atlas der Buurtwegen. Het huidige statenpatroon
is duidelijk herkenbaar, er loopt een weg door het onderzoeksgebied en in de bovenste helft bevinden
zich enkele gebouwen en de voorloper van de huidige Paddebeek. In de ruimere omgeving, in onderste
rechter hoek van de kaart, is de huidige meander van de Leie te herkennen.

2021C489/ 2021E287 (AOE) / 30633.R.01 (intern) - Treurnietstraat te Bavikhove

50

Figuur 48: Projectie van het plangebied op de Vandermaelen (ABO nv 2021).
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4.5.4

POPP-KAARTEN (1842-1879)

Figuur 49: Popp-kaart met aanduiding van het studiegebied (ABO nv 2021).

De Popp-kaart geeft nog steeds dezelfde situatie weer, zowel binnen het studiegebied als in de ruimere
omgeving. Zo is het huidige stratenpatroon te herkennen en het verloop van de Paddebeek en een
voetweg doorheen het onderzoeksgebied. De straat langsheen de westelijke grens van het gebied
wordt Treur genoemd. Op basis van deze kaart wordt in de westelijke hoek van het studiegebied
melding gemaakt van een mogelijke site met walgracht (ID 70162).
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4.5.5

TRENCHMAP UIT 1918

Figuur 50: Trenchmap uit WOI (13 October 1918) (ABO nv).

Bovenstaande kaart (Figuur 50) geeft een “Trench map” weer uit 1918. In het onderzoeksgebied is de
Paddebeek te herkennen. In de huidige Hoogstraat, ten zuiden van het onderzoeksgebied, loopt een
Duitse tramlijn. Deze splitst op ter hoogte van het kruispunt met de Treurnietstraat en loopt zo verder
ten westen van het onderzoeksgebied. Nog ten westen, wordt met het driehoek-symbool een
opslagplaats voor munitie (Ammunition) aangeduid. De blauwe vierkantjes ten noordwesten van het
gebied duiden “dug-outs” aan. Aan de overkant van de Hoogstraat, ten zuiden van het huidige
onderzoeksgebied, wordt een Duits vliegveld aangeduid (National Library of Scotland 2021). Deze
structuren lopen niet binnen het onderzoeksgebied.
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4.6 RECENTE LANDSCHAPSVERANDERINGEN
4.6.1

ORTHOLUCHTFOTO ZOMEROPNAME 1971

Figuur 51: Orthofotomozaïek (zomeropname 1971) (ABO nv 2021).

Op de Orthofotomozaïek uit 1971 (Figuur 51) zien we binnen het onderzoeksgebied een cluster van
gebouwen in de westelijke hoek. Rondom deze cluster lijken er zich akkers te bevinden. De Paddebeek
is ook te herkennen als open beek.
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4.6.2

ORTHOLUCHTFOTO ZOMEROPNAME 1979-1990

Figuur 52: Orthofotomozaïek (zomeropname 1979-1990) (ABO nv 2021).

Bovenstaande kaart (Figuur 52) toont de situatie binnen het onderzoeksgebied tussen 1979 en 1999.
In vergelijking met de ortholuchtfoto uit 1971 (Figuur 51, hoger) zijn er enkele grote veranderingen
gebeurd (blauwe kader). Zo is het akkerland in de zuidelijke hoek nu verhard en bebouwd, en zijn er
ook in de westelijke hoek verschillende loodsen opgetrokken. Er lijkt zicht ook een bos te bevinden in
de noordelijke hoek van het terrein.
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4.6.3

ORTHOLUCHTFOTO WINTEROPNAME 2000-2003

Figuur 53: Orthofotomozaïek (winteropname 2000-2003) (ABO nv en Geopunt 2021).

Op deze Orthofotomozaïek uit 2000-2003 is te zien dat de verhardingen werden uitgebreid (blauwe
kaders).

2021C489/ 2021E287 (AOE) / 30633.R.01 (intern) - Treurnietstraat te Bavikhove

56

4.6.4

ORTHOLUCHTFOTO WINTEROPNAME 2008-2011

Figuur 54: Orthofotomozaïek (winteropname 2008-2011) (ABO nv 2021).

De luchtfoto uit Figuur 54 toont de aanleg van de huidige situatie binnen het onderzoeksgebied. Het
bos werd gekapt en ook de westelijke hoek werd verhard en er werd een waterbassin aangelegd
(blauwe kader). Het huidige grasplein lijkt te zijn gebruikt als opslagplaats voor grond.
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5 ASSESSMENTRAPPORT: LANDSCHAPPELIJKE BORINGEN
5.1 INLEIDING
In het kader van deze archeologienota werd op 17 mei 2021 een landschappelijk bodemonderzoek
uitgevoerd onder de projectcode 2021E287. Er werden in totaal 15 manuele landschappelijke
boringen geplaatst, verspreid over het totale onderzoeksgebied dat volledig zal gesloopt worden, met
uitzondering van twee te behouden gebouwen. Bij 10 van deze boringen werd eerst de aanwezige
verharding doorboord met een mechanische kernboor. Alle boringen werden uitgevoerd en
beschreven door Maarten Praet (erkend-archeoloog) en Sylvie Merchie (archeoloog en assistentaardkundige, ABO nv) conform de CGP. Het weer tijdens het veldwerk was zeer regenachtig en bewolkt
met enkele opklaringen. Het maaiveld was ofwel verhard met beton of asfalt, of bestond uit een
onverharde bodem met gras.

5.2 DOEL VAN HET LANDSCHAPPELIJK BODEMONDERZOEK
Het doel van het landschappelijk bodemonderzoek is om de bodemopbouw en –bewaring van het
terrein te evalueren en om een inschatting te kunnen maken van de noodzaak tot eventueel
archeologisch vervolgonderzoek met betrekking tot steentijdartefactensites en sporensites vanaf de
metaaltijden. Hierbij werden de vermoedelijke verstoringen door antropogene reliëfwijzigingen en de
dikte van de aanwezige verhardingen, funderingen en onderfunderingen binnen het studiegebied
nader onderzocht.
Bij het uitvoeren van het landschappelijk bodemonderzoek werd getracht een antwoord te formuleren
op onderstaande onderzoeksvragen:
Hoofdvraag
1. Komt de aardkundige
opbouw overeen met
de bestaande en
ontsloten gegevens?

Antwoord
Ja

Nee

Bijvra(a)g(en)
a. Welke lithologische karakteristieken (o.a. textuur, kleur,
bijmenging, watertafel, vochtigheid en overgangen) kunnen
worden waargenomen?
b. Welke horizonten kunnen worden waargenomen?
c. Zijn er ontbrekende horizonten? Hoe kan dit verklaard
worden?
d. Wat zeggen de sedimenten over de waterhuishouding?
e. Zijn er één of meerdere begraven bodems aanwezig?
f. Zijn er indicaties voor erosie?
a. Welke lithologische karakteristieken (o.a. textuur,
bijmenging, kleur, watertafel, vochtigheid en overgangen)
kunnen worden waargenomen?
b. Welke horizonten kunnen worden waargenomen?
c. Zijn er ontbrekende horizonten? Hoe kan dit verklaard
worden?
d. Wat zeggen de sedimenten over de waterhuishouding?
e. Zijn er één of meerdere begraven bodems aanwezig?
f. Zijn er indicaties voor erosie?
g. Wat is de omvang van deze anomalie?
h. Is de anomalie natuurlijk of antropogeen?
i. Welke processen hebben deze anomalie veroorzaakt?
j. Zou deze anomalie een afwezigheid van archeologische resten
kunnen veroorzaken?
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Hoofdvraag
Antwoord Bijvra(a)g(en)
2. Wat is de ruimtelijke variatie in lithostratigrafische opbouw?
3. Wat is de genese en ouderdom van de aardkundige eenheden?
Figuur 55: Overzicht van de onderzoeksvragen bij het landschappelijk bodemonderzoek (ABO nv).

5.3 METHODOLOGIE, ONDERZOEKSSTRATEGIE EN UITVOERING
In functie van het beantwoorden van de bovenstaande onderzoeksvragen werden in het studiegebied
15 manuele landschappelijke boringen uitgevoerd conform de CGP. Bij 10 van deze boringen werd
eerst door de verharding geboord met behulp van een mechanische kernboor. Bij het plaatsen van
landschappelijke boringen wordt standaard uitgegaan van een regelmatig, verspringend driehoeksgrid
van 24 meter bij 20 meter, d.i. 24 meter tussen de boringen binnen één raai en 20 meter tussen de
raaien. Door de aard van het studiegebied (bijna volledig verhard, op basis van de bureaustudie
vermoedelijk op veel plaatsen reeds verstoord door eerdere ingrepen en met antropogene
reliëfwijzigingen) werd echter gekozen om afwijkend patroon te hanteren (Figuur 57):


Er werd rekening gehouden met de op het basis van het bureauonderzoek reeds aangetoonde
verstoringen, namelijk:
o

de zone van de bodemsanering (1)

o

de locatie van de waterput in de zuidelijke hoek van het onderzoeksgebied (2)

o

de loop van de ingekokerde Paddebeek (3)

o

de locatie van het waterbufferbekken in de noordelijke hoek van het
onderzoeksgebied (4)

o

het gekende rioleringsnetwerk

o

de centrale rijgang, tussen huisnr. 10, werd gemeden door de ondergrondse
aanwezigheid van verschillende hoofdkabels en rioleringen (ca. 1300 m²) (6)



De te behouden gebouwen, die niet zullen gesloopt worden en bijgevolg buiten de te
onderzoeken zone vallen, werden buiten beschouwing gelaten (5)



Hierbij werd gelet om de boringen zo te plaatsen dat elk voorkomend bodemtype binnen het
onderzoeksgebied zou worden aangeboord



Hierbij werd gelet om de boringen zo te plaatsen dat zowel buitenverhardingen als
binnenverhardingen/ vloerplaten werden aangeboord, en verhardingen van verschillende
bouwfases

De 15 landschappelijke boringen binnen het uitgevoerde grid laten toe een voldoende beeld te
verkrijgen van de bodemopbouw en –bewaring binnen deze zone om de onderzoeksvragen éénduidig
te kunnen beantwoorden (cf. 5.5). Alle boringen, na eventuele mechanische kernboring, werden
uitgevoerd door middel van een Edelmanboor (ø 7 centimeter).


De lokalisering en hoogtebepaling van de boorpunten gebeurt conform CGP 7.3.2.2.



De beschrijving en verwerking van de profielen gebeurt conform CGP 6.11.8 en CGP 7.3.3.5



De documentatie, verwerking, interpretatie en waardering van eventuele vondsten gebeurt
conform CGP 11.3.2 en 12.5.4.
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Zone

Er is geen staalname voor natuurwetenschappelijk materiaal in functie van paleo-ecologische
of ecologisch-archeologische interpretaties verplicht (CGP 9.5.1.)
Oppervlakte
(m²)
ca. 42.690
m2

Grid (m)

Boordiameter
(cm)
7

Maximale
maaswijdte
/

Aantal

Volledige
/
15
projectgebied
Treurnietstraat nr.
10 met uitzondering
van hogervermelde
zones
Figuur 56: Technische gegevens voor het voorgestelde landschappelijke booronderzoek binnen het
onderzoeksgebied.

Tijdens het terreinbezoek waren werken bezig aan de elektriciteitskabels, waardoor een
onregelmatige profielput was aangelegd van ongeveer 30 m² (Figuur 57, WP 1). De diepte van deze
profielput varieerde tussen 90 cm-mv en 120 cm-mv. Het profiel van deze werkput geeft inzicht in de
bodemopbouw en werd opgeschoond en geregistreerd.

Figuur 57: Plaatsing van de landschappelijke boringen, rekening houdend met de informatie uit de
bureaustudie (ABO nv).
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Figuur 58: Plaatsing van de landschappelijke boringen (ABO nv).
Boring
X
Y
Maaiveldhoogte (mTAW)
1
75848,1
175465,4
18.13
3
75877,1
175445,8
18.24
4
75917,3
175416,1
18.16
5
75905,1
175467,5
18.06
6
75970,3
175452,9
18.85
7
76005.2
175474.2
19.56
8
75965.5
175506.6
18.32
9
75960.5
175552.1
17.46
10
75910.4
175557.8
17.72
11
75875.3
175569.0
17.53
12
75825.1
175558.5
16.88
13
75793.6
175485.0
17.12
13B
75794.1
175489.0
17.06
14
75768.2
175553.8
16.45
15
75743.2
175506.9
16.35
Figuur 59: Overzicht van de coördinaten (Lambert 1972) en hoogtewaarden (mTAW) van de boorpunten
binnen het onderzoeksgebied (ABO nv 2021)
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WP

Bounding box
Maaiveldhoogte (mTAW)
N: 75895.7/
175528.6
O: 75897.9/
175524.7
1
17.64
Z: 75892.0/
175521.2
W: 75889.6/
175525.1
Figuur 60: Overzicht van de coördinaten (Lambert 1972) en hoogtewaarde (mTAW) van Werkput 1 binnen
het onderzoeksgebied (ABO nv 2021)

5.4 RESULTATEN VAN HET LANDSCHAPPELIJK BODEMONDERZOEK
5.4.1

ALGEMEEN

Figuur 61: De ingemeten hoogtewaarden (mTAW) van het maaiveld per landschappelijke boring en van
de werkput voorgesteld op het DTM (1m) van de omgeving (ABO nv 2021).
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Figuur 62: Bodemprofieltypes van elke landschappelijke boring geplot op de bodemkaart (ABO nv).

De resultaten van het landschappelijk booronderzoek tonen aan dat de bodem binnen het
onderzoeksgebied grotendeels verstoord is. Enkel in één boring (Boring 7) bleek de bodembewaring
intact te zijn (A-B-C bodemprofiel). Bij verschillende andere boringen werd de C-horizont
geregistreerd. Twee boringen hadden geen bodemprofiel.
Vijf boorpunten bevonden zich in onverharde grasstroken, bij tien boorpunten bestond het maaiveld
uit verharding. De maaiveldhoogte van deze boorpunten verschilt sterk, door de grote aanwezige
reliëfverschillen binnen het onderzoeksgebied. Binnen het onderzoeksgebied bevinden zich volgens
de bodemkaart acht verschillende bodemtypes. Het gebied ligt volledig in de Quartairgeologische
sequentie type 3 en maakt volgens de Tertairgeologische kaart deel uit van het Lid van Moen (Formatie
van Kortrijk) (cf. Deel 1 3.2).

5.4.2

BOORBESCHRIJVINGEN EN BOORFOTO’S
Voor de volledige boorstaten bij de landschappelijke boringen wordt verwezen naar de bijlage
(Hoofdstuk 9) onderaan dit document.

5.4.2.1

BORINGEN MET EEN A-B-C PROFIEL
Enkel Boring 7, gelegen in de oostelijke hoek van het onderzoeksgebied, vertoont een A-B-C
bodemprofiel. Dit is het hoogst gelegen boringpunt binnen het onderzoeksgebied (19.56 mTAW) en
het ligt op basis van het DTM (Figuur 28) vermoedelijk nog in het oorspronkelijke reliëf binnen het
onderzoeksgebied. De rest van de bodemprofielen van de boringen wijken af.
Behalve de verstoring nabij de top (de A-horizont) ten gevolge landbouwpraktijken, lijkt de natuurlijke
bodemopbouw onder de bouwvoor intact bewaard te zijn gebleven. Er werden onder de bouwvoor
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ook geen (sub)recente antropogene inclusies aangetroffen. De overgang van de A- naar de B-horizont
is vaag en verrommeld. Het is onduidelijk of en hoeveel van de oorspronkelijke top van de B-horizont
is vermengd met de A-horizont door landbouwmachines of is geërodeerd. Ook de overgang naar de Chorizont (moedermateriaal) is zeer geleidelijk en vaag.

Figuur 63: A-B-C bodemprofiel bij Boorpunt 7 in het Pbc-bodemtype (ABO nv 2021).

Het bodemprofiel van Boring 7 wijkt enigszins af van de beschrijving van het Pbc-bodemtype. Het
gaat ook om een droge licht zandleembodem, maar de B-horizont bevindt zich direct onder de
bouwvoor tot een diepte van 70 cm-mv. Bij de beschrijving van het Pbc-bodemtype ligt de B-horizont
tussen 70 en 90 cm-mv. Dit doet vermoeden dat de oorspronkelijke top van de B-horizont mogelijk is
vermengd met de A-horizont door landbouwmachines of is geërodeerd. De grondwaterspiegel werd
niet aangeboord. De bodemhorizonten van Boring 7 worden als volgt omschreven:




De A-horizont, tot 20 cm-mv. Zand, matig fijn en zwak siltig met een donker bruingrijze kleur
en sporen van bioturbatie.
De B-horizont, tussen 20 en 70 cm-mv. Zand, matig fijn en matig siltig met een donkerbruine
kleur en een losse consistentie. De bodem is homogeen.
De C-horizont, vanaf 70 cm-mv, bestaat uit donker beigegeel, homogeen zand.

Doordat het oorspronkelijke bodemprofiel zo goed als bewaard is, is de kans dat hier
steentijdartefacten of archeologische bodemsporen uit latere periodes bewaard zijn, reëel.

5.4.2.2

BORINGEN MET EEN C-HORIZONT
In boringen 4, 5, 6, 8, 9 en 13B kon met zekerheid een C-horizont worden waargenomen.

2021C489/ 2021E287 (AOE) / 30633.R.01 (intern) - Treurnietstraat te Bavikhove

64

Bij boringen 4, 5 en 6, allen gelegen in een zone met bodemtype Pba, bevond deze C-horizont zich
direct onder de betonnen verharding of vloerplaat (Figuur 64). De bodemopbouw van deze boringen
verschilt sterk van de beschrijving van het bodemtype Pba. De C-horizont komt voor vanaf 15 cm-mv
en wordt in deze boringen omschreven als zeer homogeen, donker beigegeel zand met naar onderen
toe roestverschijnselen. De grens met de bovenliggende verharding is scherp. Dit doet vermoeden dat
de top van deze C-horizont reeds weg is of dat het gaat om aangevoerd moedermateriaal. Het
maaiveld van deze boringen bevindt zich tussen 18.06 en 18.85 mTAW en ze liggen in een zone waar
het reliëf volgens het DTM (Figuur 27), sterk gewijzigd lijkt te zijn. De grondwaterspiegel werd niet
aangeboord. De kans dat hier diepe archeologische bodemsporen bewaard zijn in de oorspronkelijke
top van de C-horizont is dus zeer klein.

Figuur 64: De C-horizont die direct onder de verharding werd aangetroffen bij boring 4, 5 en 6 in het Pbabodemtype (ABO nv).

Een andere groep boringen waar een duidelijke C-horizont werd aangetroffen, zijn boringen 8 en 9,
beiden gelegen in het grasveld aan de oostelijke zijde van het onderzoeksgebied en beide gelegen in
een zone met als bodemtype Pcc. Het maaiveld van Boring 8 bevindt zich op 18.32 mTAW en het
maaiveld van Boring 9 op 17.46 mTAW, er is dus een hoogteverschil van ca. 90 cm tussen deze
boringen. De C-horizont komt in deze boringen voor vanaf 90 cm-mv en wordt beschreven als zand
met een zwaksiltige bijmenging, een beigegele kleur en een zeer homogene samenstelling. In deze Chorizont komen sporen van reductie voor. Boven de C-horizont komt in beide boringen een A-horizont
voor (tot 10 en 40 cm-mv) met daaronder een ophogingslaag die als volgt wordt omschreven: leem,
zwak zandig, van sterk heterogene aard en bruingrijze kleur, is zeer brokkelig en bevat spikkels
baksteen en sporen van bioturbatie. Het gaat duidelijk om een antropogene bodemlaag van recente
aard. De overgangen tussen de verschillende lagen zijn vaag. Vermoedelijk is deze antropogene
bodemlaag een gevolg van de grondwerken die zichtbaar zijn in de Ortholuchtfoto van 2008-2011
(Figuur 54). Het is onduidelijk of/ en hoeveel de top van de C-horizont bewaard is gebleven onder het
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antropogene ophogingspakket. Aangezien de geplande sloopwerken in dit grasveld zeker niet tot de
diepte van 90 cm-mv (de start van de C-horizont) zullen komen, is er voldoende buffer met eventuele
diepere archeologische sporen die zich in de top van een C-horizont kunnen bevinden.

Figuur 65: Het bodemprofiel van boring 9. Er is een A-horizont aanwezig, met daaronder een
antropogene ophogingslaag en daaronder een C-horizont (ABO nv).

In boring 13B, gelegen in het tuintje van een woonhuis langs de Treurnietstraat, werd met zekerheid
een A-C bodemprofiel aangetroffen. De A-horizont (tot 50 cm-mv) bestaat uit matig fijn zand dat zwak
siltig is en een donker grijsbruine kleur heeft. De bodem van deze horizont bevat spikkels houtskool,
resten van wortels en sporen van bioturbatie. De laag hieronder, tussen 50 en 100 cm-mv bestaat ui
matig fijn zand met een matig siltige bijmenging, met een lichtbruine kleur. Deze laag bevat spikkels
baksteen en vertoont vanaf 90 cm-mv sporen van reductie. Deze laag is mogelijk een B-horizont met
enkele recente antropogene inclusies, maar dit kan ook een ophogingslaag zijn. De C-horizont, vanaf
100 cm-mv, bestaat hier opnieuw uit donker beigegeel zand. Dit met een sterk siltige bijmenging en
roestverschijnselen. Het is onduidelijk of/en hoeveel de top van de C-horizont is bewaard gebleven.
Het potentieel tot kennisvermeerdering ligt hier echter zeer laag omdat het om een zeer klein tuintje
gaat (ca. 250 m²) en Boring 13, ook in dit tuintje gelegen, al moest gestaakt worden door verstoring op
30 cm-mv.
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Figuur 66: Het bodemprofiel van boring 13B. Er is een A-horizont aanwezig, met daaronder een
(vermoedelijke) B-horizont en daaronder een C-horizont (ABO nv.)

5.4.2.3

BORINGEN ZONDER BODEMPROFIEL, MET VERSTORING EN GESTAAKTE BORINGEN
Onder deze categorie vallen de overige, nog onbesproken boringen: boringen 1, 3, 10, 11, 12, 13, 14
en 15. Boringen 1, 3, 10, 11, 12 en 13 werden allen gestaakt op verstoringen op verschillende dieptes.
Deze verstoringen bestonden uit massief beton, brokken baksteen, grind of metselpuin. Deze
verstoringen zijn allen van recente antropogene aard. De bodem in de boringen van 14 en 15 bestond
uit recente ophogingslagen met fluviatiele klei, vermoedelijk afkomstig van de Paddebeek.
Boringen 10 en 11 liggen in een geasfalteerde zone in de noordelijke hoek van het onderzoeksgebied,
die werd aangelegd tussen 2008 en 2011 (Figuur 54). Beide boringen werden reeds tijdens de
mechanische kernboring gestaakt tot op 15 en 20 cm-mv. Hieronder is betonnen massief aanwezig.
Boringen 1 en 3 liggen in de centrale, geasfalteerde zone, rechts van de centrale rijgang. Op basis van
het DTM is dit een zone waar het reliëf sterk antropogeen gewijzigd is (Figuur 28). Deze boringen
werden gestaakt op grof grind op respectievelijk 50 en 80 cm-mv (Figuur 67). De bodem is hier dus
minstens verstoord tot deze diepte.
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Figuur 67: Het boorprofiel van boring 3, onder het asfalt is hier een pakket antropogeen grind aanwezig
tot minstens 80 cm-mv (ABO nv).

Boring 12 werd gestaakt op 35 cm-mv. Onder de betonnen laag bevond zich hier grind vermengd met
cement tot minstens 35 cm-mv. Deze boring ligt in de nabijheid van de ingekokerde Paddebeek, wat
doet vermoeden dat deze verstoring in verband kan gebracht worden met de werken aan de beek.
Boring 13 (Figuur 68) bevond zich in de nabijheid van hogervermelde boring 13B, in het tuintje van het
woonhuis aan de Treurnietstraat. Deze boring werd gestaakt op 30 cm-mv op een puinige laag. Onder
een A-horizont bevond zich hier vanaf 7 cm-mv een zandige antropogene bodem met grove textuur,
resten van metselpuin en grote brokken baksteen. Dit wil dus zeggen dat er in dit tuintje verstoringen
aanwezig zijn.
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Figuur 68: Het boorprofiel van boring 13, onder een dunne A-horizont is hier een antropogene
ophogingslaag aanwezig (ABO nv).

Boring 14 ligt in een zone met bodemtype Lep. Dit type duidt natte zandleembodems aan zonder
profiel die permanent nat zijn. Deze beschrijving komt overeen met de bodem aangetroffen in de
boring (Figuur 69). Onder de betonnen verharding (tot 20 cm-mv), is een kleiige, zwak zandige, donker
bruingrijze laag aanwezig van antropogene aard. Deze laag bevat grote brokken puin en baksteen en
is zeer heterogeen. Vanaf 50cm-mv komt er een neutraal grijsblauwe kleibodem voor die spikkels
baksteen bevatte. Deze boring werd gestaakt op 100 cm-mv en de grondwaterspiegel werd
aangeboord op 70 cm-mv. Deze sterk-kleiige bodem kan in verband gebracht worden met het verloop
van de Paddebeek. Deze bodem heeft geen archeologische verwachting.
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Figuur 69: Het boorprofiel van boring 14, onder de betonnen verharding is een recente ophogingslaag
aanwezig, met daaronder kleiige afzettingen die vermoedelijk van de Paddebeek afkomstig zijn (ABO
nv).

Tot slot wordt boring 15 besproken. Deze boring ligt in een zone met bodemtype OB, in de westelijke
zone van het onderzoeksgebied. Hier werd een sterk vergraven bodem verwacht waarbij het
bodemprofiel ingrijpend werd gewijzigd of vernietigd. Dit is ook de zone waar volgens de CAI (cf. Deel
1 4.3) een melding werd gemaakt van een site met walgracht, gebaseerd op de Popp-kaart. Uit de
landschappelijke boring (Figuur 70) blijkt dat het bodemtype niet verschilt van de aanwezige bodem.
Onder de betonnen verharding, vanaf 15 cm-mv, is een zeer homogene, matig grove zandlaag
aanwezig met een neutrale bruingroene kleur. Tussen 55 en 100 cm-mv, komt een kleiige bodemlaag
voor met een licht blauwgrijze kleur, reductieverschijnselen en roestvlekken. Deze laag bevat spikkels
baksteen. Vanaf 100 cm-mv komt een kleiige bodemlaag voor die matig zandig is, zeer homogeen en
volledig gereduceerd is. Deze bodem is dus diep verstoord onder de betonnen verharding, er worden
dan ook geen archeologische sporen meer verwacht in deze zone.
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Figuur 70: Het boorprofiel van Boring 15. Onder de betonnen verharding zijn verschillende antropogene
bodemlagen aanwezig (ABO nv).

5.4.2.4

BODEMPROFIEL IN WP 1
Zoals reeds hoger vermeld, werd een bodemprofiel geregistreerd in een reeds aangelegde werkput.
Deze werkput bevond zich in het verlengde van de centrale rijgang, in een zone met bodemtype Pdc.
Dit zijn matig natte bodems die bestaan uit lichte zandleem.
In het profiel (Figuur 71; Figuur 72) is duidelijk te zien dat de verharding en haar onderfundering
plaatselijk tot 40 cm-mv reikt. Onder deze verharding bevindt zich een donkere, homogene, compacte
horizont. Onder deze horizont bevindt zich de natuurlijke beige tot gelige C-horizont, plaatselijk met
reductie-verschijnselen. Een textuur B-horizont zou zich volgens de bodemkaart tussen 60 en 80 cmmv moeten bevinden, maar deze is niet waar te nemen in het bodemprofiel. Deze is dan ook volledig
verdwenen. Hierdoor is ook het archeologisch potentieel voor steentijdartefacten niet meer aanwezig.
In het midden van het profiel bevindt zich een diep recent kabelkanaal (verstoring). Op basis van dit
profiel kunnen we besluiten dat de bodem ter hoogte van de werkput sterk afwijkt van het verwachte
profiel op basis van het bodemtype. Hoeveel en/of de top van de C-horizont bewaard is, is onduidelijk.
Het is mogelijk dat in de top van een C-horizont nog diepere archeologische sporen aanwezig zijn.
Vermoedelijk zijn deze afwijkingen in het profiel het gevolg van recente landschapswijzigingen, waarbij
deze zone eerst in gebruik was als akker tot in 1971 (cf. Figuur 51), vervolgens in de periode tussen
1979 en 2003 in gebruik was bos (cf. Figuur 53) en uiteindelijk tussen 2008 en 2011 werd aangelegd in
zijn huidige staat (cf. Figuur 54).
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Figuur 71: Bodemprofiel in WP 1 (ABO nv).

Figuur 72: Bodemprofiel in WP 1 (ABO nv).
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5.4.3

BOORTRANSECTEN
In Figuur 73 en Figuur 74 is het boortransect van de landschappelijke boringen in het studiegebied
weergegeven. Wat opvalt is het grote verschil tussen de hoogte van het maaiveld van de boorpunten.
Het reliëf binnen het onderzoeksgebied varieert dan ook sterk, zoals eerder vermeld (cf. Deel 1
3.1.2.1). Het hoogst gelegen punt is Boring 7, de boring waar een vrij intact A-B-C bodemprofiel
bewaard is.

Figuur 73: Boortransecten voor de landschappelijke boringen in het studiegebied (ABO nv).
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Figuur 74: Boortransecten voor de landschappelijk boringen in het studiegebied (ABO nv).

5.5 BEANTWOORDING VAN DE ONDERZOEKSVRAGEN
Hoofdvraag
1. Komt de aardkundige
opbouw overeen met
de bestaande en
ontsloten gegevens?

Antwoord
Ja, enkel
bij Boring
7

Bijvra(a)g(en)
a. Welke lithologische karakteristieken (o.a. textuur, kleur,
bijmenging, watertafel, vochtigheid en overgangen) kunnen
worden waargenomen?
Zandleembodem. Zwak siltig, donker bruingrijze A-horizont
met sporen van bioturbatie, vage, gerommelde overgang
naar B-horizont. B-horizont matig siltig met losse textuur,
homogeen en donkerbruine kleur. Overgang naar C-horizont
vaag en geleidelijk, C-horizont zeer zandig, homogeen met
donker beigegele kleur.
b. Welke horizonten kunnen worden waargenomen?
A-B-C
c. Zijn er ontbrekende horizonten? Hoe kan dit verklaard
worden?
Nee.
d. Wat zeggen de sedimenten over de waterhuishouding?
De GWS werd niet aangeboord bij boring 7, de sporen van
oxidatie in de C-horizont wijzen op een relatief diepe GWS.
e. Zijn er één of meerdere begraven bodems aanwezig?
Nee.
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Hoofdvraag

Antwoord

Nee, bij
alle
boringen
behalve
Boring 7

Bijvra(a)g(en)
f. Zijn er indicaties voor erosie?
Door de verhoogde ligging in het landschap van dit boorpunt
kunnen natuurlijke water- en hellingerosie hebben
plaatsgevonden, dit kan mogelijk versterkt zijn door
ingrijpende bodembewerking met landbouwmachines.
a. Welke lithologische karakteristieken (o.a. textuur,
bijmenging, kleur, watertafel, vochtigheid en overgangen)
kunnen worden waargenomen?
De bodemkenmerken en aanwezige (antropogene)
bodemlagen variëren sterk tussen de verschillende boringen.
De geregistreerde C-horizonten bestond in verschillende
boringen uit hetzelfde materiaal (Zeer zandig, homogeen,
donker beigegele kleur). Bij boringen 14 en 15 werd geen Chorizont aangetroffen.
b. Welke horizonten kunnen worden waargenomen?
Afhankelijk van de boringen: (recente) antropogene
verstoringen, A-horizonten van verschillende dikte, Chorizonten
c. Zijn er ontbrekende horizonten? Hoe kan dit verklaard
worden?
De B-horizont ontbreekt in bijna alle boringen, op boring 7 na.
Deze werden vermoedelijk al zwaar verstoord door de
verschillende grondwerken en bouwfases die het terrein reeds
kende.
d. Wat zeggen de sedimenten over de waterhuishouding?
Nergens werd de GWS aangeboord, behalve bij boringen 14
en 15. Daar bevond de GWS zich op ongeveer 70 cm-mv.
e. Zijn er één of meerdere begraven bodems aanwezig?
Nee.
f. Zijn er indicaties voor erosie?
Ja. Er kan natuurlijke water- en hellingerosie hebben
plaatsgevonden, dit kan mogelijk versterkt zijn door
ingrijpende bodembewerking met landbouwmachines. Door
grond- en bouwwerken is de bodem op veel plaatsen verstoord.
g. Wat is de omvang van deze anomalie?
Deze anomalie strekt zich uit over het hele onderzoeksgebied,
met uitzondering van Boring 7, waar nog een intact
bodomprofiel werd geregistreerd.
h. Is de anomalie natuurlijk of antropogeen?
Vermoedelijke speelden beide een rol. De grootste en diepste
verstoringen zijn allen van antropogene aard.
i. Welke processen hebben deze anomalie veroorzaakt?
Landbouwactiviteiten, bosbouw, grond- en bouwwerken in
verschillende fases. Aanleggen van verhardingen, rioleringen,
kabels, bouwen van funderingen.
j. Zou deze anomalie een afwezigheid van archeologische resten
kunnen veroorzaken?
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Hoofdvraag

Antwoord

Bijvra(a)g(en)
Ja. Op boring 7 na, is nergens nog een B-horizont aanwezig.
Hierdoor is er geen potentieel tot kennisvermeerdering meer
aanwezig voor steentijdartefacten. Bij verschillende boringen is
de C-horizont geregistreerd. In de top van een C-horizont
kunnen mogelijk nog diepe archeologische sporen bewaard zijn
gebleven. Bij boringen 4, 5 en 6 is de top van de C-horizont niet
meer aanwezig en is er dus ook geen potentieel tot
kennisvermeerdering meer. Bij boringen 8 en 9 werd een Chorizont geregistreerd. Deze bevindt zich echter op 90 cm-mv,
waardoor er een ruime buffer is tussen de toekomstige
sloopwerken en mogelijke archeologische sporen. Het is
bovendien onduidelijk of de top nog aanwezig is. Ook hier is dus
geen potentieel tot kennisvermeerdering aanwezig. Bij boring
13B is het onduidelijk of er een B-horizont aanwezig is, de Chorizont bevindt zich op 100 cm-mv. Rekening houdend met de
nabijheid van duidelijke verstoringen in de bodem (boring 13),
de diepte van de C-horizont en de zeer beperkte oppervlakte
van het grasveldje (ca. 30 m²) is het potentieel tot
kennisvermeerdering hier verwaarloosbaar. Bij boringen 14 en
15 werden fluviatiele afzettingen en (recente) antropogene
ophogingslagen aangetroffen, waaruit blijkt dat er in deze
zone geen archeologische sporen bewaard zijn.
2. Wat is de ruimtelijke variatie in lithostratigrafische opbouw?
Waar deze nog bewaard is gebleven, bestaat de lithostratigrafische opbouw van de bodem uit zandig,
geelbeige en homogeen moedermateriaal dat soms een zeer kleine siltige fractie bevat (de C-horizonten).
De bodem is ontwikkeld in het quartairgeologische sequentie type 3, dat onder het eolisch dek ook door
laat-pleistocene fluviatiele sedimenten wordt gekenmerkt. Enkel bij boringen 14 en 15 werden zeer ondiepe
(recente) kleiafzettingen waargenomen die vermoedelijk afkomstig zijn van de Paddebeek.
3. Wat is de genese en ouderdom van de aardkundige eenheden?
De bodem is ontwikkeld in laat-pleistocene (weichseliaan) afzettingen die nabij de top eolisch zijn. Ter
hoogte van boorpunten 14 en 15 bevinden zich recentere fluviatiele kleiafzettingen door de Paddebeek.
Figuur 75: Antwoorden op de onderzoeksvragen bij het landschappelijk booronderzoek (ABO nv).
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6 BESLUIT EN POTENTIEEL TOT KENNISVERMEERDERING
Deze archeologienota kwam tot stand in opdracht van de initiatiefnemer naar aanleiding van de
aanvraag van een sloopvergunning voor stedenbouwkundige handelingen. In functie van een
herontwikkeling zal het grootste deel van de bestaande gebouwen, alsook de verhardingen en alle
ondergrondse constructies worden gesloopt. Deze archeologienota, bestaande uit een
bureauonderzoek (AOE 2021C489) en een landschappelijk booronderzoek (AOE 2021E287) had drie
doelen. Ten eerste werd er op basis van de beschikbare informatie nagegaan of er archeologische
resten te verwachten zijn op het terrein. Ten tweede werd nagegaan hoe goed deze archeologische
resten bewaard zijn en in hoeverre ze bedreigd zijn door de geplande sloopwerken. Ten derde werd
nagegaan wat het potentieel tot kennisvermeerdering is. Het antwoord op deze onderzoeksvragen
luidt als volgt:
1. Op basis van het bureauonderzoek blijkt het archeologisch potentieel van het onderzoeksgebied
hoog te zijn. In een ruimere landschappelijke setting bevindt het onderzoeksgebied zich tussen
een hoger gelegen deel in het landschap in het noordwesten en de vallei van de Leie in het
zuidoosten. Deze ligging op een iets hogere plek in het landschap nabij water is gunstig voor
bewoning in vroegere periodes. In het onderzoeksgebied zijn verschillende bodems aanwezig die
gunstig waren om in het verleden aan landbouwactiviteiten te doen. Carthografische bronnen
geven aan dat de noordelijke helft van het onderzoeksgebied bebouwd was (een vijftal gebouwen
geclusterd in de westelijke hoek van het gebied, Ferrariskaart 1771-1778). De rest van het
onderzoeksgebied was in gebruik als akker tot in 1971. Doorheen het gebied liep ook een
(voet)weg. Een Trenchmap uit 1918 toont in de nabijheid de aanwezigheid van Duitse dugouts,
tramsporen, munitiedump en aan de overkant van de Hoogstraat lag een vliegveld. Aan de hand
van recente ortholuchtfoto’s is te zien hoe de huidige situatie van het onderzoeksgebied na
verschillende bouwfases werd vastgelegd tussen 2008 en 2011. Binnen het onderzoeksgebied
bevindt zich CAI-locatie 70162. Op de Popp-kaart wordt hier een site met walgracht afgebeeld,
waarvan men vermoedt dat de oorsprong ligt in de late middeleeuwen. Rondom het
onderzoeksgebied bevinden zich archeologische sporen die duiden op een continue bewoning
vanaf de steentijd tot op heden. Deze worden ook bevestigd door ander archeologisch
vooronderzoek. Op basis van het bureauonderzoek is het archeologisch potentieel dus hoog voor
alle periodes.
2. De geplande werken betreffen het slopen van de aanwezige boven- en ondergrondse
infrastructuur, met uitzondering van twee delen van het productiegebouw. Deze werken zullen
dus reiken tot de diepte van deze aanwezige infrastructuur. Hierdoor worden de mogelijk
aanwezige archeologische artefacten en sporen net onder de aanwezige infrastructuur bedreigd.
3. Het potentieel tot kennisvermeerdering is een afweging tussen het archeologisch potentieel, de
diepte van de geplande werken en de reeds aanwezige bodemverstoringen in de ondergrond.
Omdat op basis van het bureauonderzoek onvoldoende informatie beschikbaar was over de
bodemopbouw en –bewaring en de mogelijke verstoringen binnen het onderzoeksgebied, werd
bijkomend een landschappelijk bodemonderzoek uitgevoerd. De resultaten van deze
landschappelijke boringen hebben uitgewezen dat de oorspronkelijke bodemopbouw binnen het
onderzoeksgebied bijna volledig is aangetast. Dit, bijkomend met enkele andere reeds diepgaande
aanwezige verstoorde zones die werden gedefinieerd op basis van het bureauonderzoek, zorgde
voor de opdeling van het onderzoeksgebied in twee zones:
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a. Een zone waar geen potentieel tot kennisvermeerdering aanwezig is, en die dus
bijgevolg wordt vrijgegeven (Figuur 76, gearceerde zone). Deze zone heeft een
oppervlakte van ca. 39.500 m² (ca. 79%).
Deze zone omvat de twee te behouden gebouwen en de verstoringen die konden worden
vastgesteld op basis van het bureauonderzoek (rode zones op Figuur 76): de reeds in 2019
gesaneerde (afgegraven) zone, de locatie van de diepe ondergrondse waterput, de
ingekokerde Paddebeek, het waterbufferbekken en de centrale rijweg, waar veel
ondergrondse rioleringen en kabels liggen.
Uit het bijkomende landschappelijk booronderzoek bleek ook in andere zones geen
potentieel tot kennisvermeerdering aanwezig te zijn. In alle bodemprofielen, op één na,
bleek de op basis van de bodemkaart verwachtte B-horizont niet meer aanwezig te zijn.
Door het ontbreken van deze horizont is er geen potentieel tot kennisvermeerdering voor
steentijdartefactensites. In verschillende boringen waren diepe verstoringen aanwezig,
was er geen bodemopbouw te herkennen of bleek de aanwezige C-horizont reeds te zijn
afgetopt. Hierdoor is er in deze zones ook geen potentieel tot kennisvermeerdering voor
sporensites uit alle periodes. In de onverharde zone ter hoogte van het grasveld in de
oostelijke hoek is een C-horizont waargenomen, maar aangezien de geplande
sloopwerken in dit grasveld zeker niet tot de deze diepte zullen komen, is er voldoende
buffer met eventuele dieper gelegen archeologische sporen die zich in de top van deze Chorizont kunnen bevinden.
Het enige intacte bodemprofiel met A-B-C opbouw bevindt zich in de uiterst oostelijke
hoek van het onderzoeksgebied, maar het gaat om een zeer kleine zone waardoor het
potentieel tot kennisvermeerdering zeer klein tot verwaarloosbaar is.
Het bestuderen van het DTM van het onderzoeksgebied en een terreinbezoek geven ook
aan dat het aanwezige reliëf sterk varieert en dat het grote, antropogene wijzigingen heeft
ondergaan.
b. Een zone waar mogelijk wel nog archeologische sporen in de bodem aanwezig zijn en
waar dus wel nog een potentieel tot kennisvermeerdering aanwezig is, wordt aangeduid
in Figuur 76 (twee beige zones 1 en 2).


Het gaat enerzijds over de verharde zone met asfalt van ca. 7.600 m² (ca. 15 % van
het totale onderzoeksgebied), aangelegd tussen 2008 en 2011 (Figuur 76, 1). Uit
zowel het bureauonderzoek, als het landschappelijk booronderzoek, en de studie
van het bodemprofiel in de reeds aanwezige werkput, kon niet worden afgeleid
dat er geen potentieel tot kennisvermeerdering aanwezig is. Uit de studie van het
bodemprofiel in de reeds aanwezige werkput blijkt dat het mogelijk is dat er zich
onder de verstoringen nog een top van een C-horizont bevindt, waarin dieper
gelegen archeologische sporen mogelijk bewaard zijn gebleven. Voor deze zone
wordt verder archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
geadviseerd, in de vorm van een sloopbegeleiding (door een erkend archeoloog),
gevolgd door een proefsleuvenonderzoek (optioneel). Dit zal worden uitgevoerd
in uitgesteld traject. Deze adviezen worden verder toegelicht in het Programma
van Maatregelen.



Anderzijds gaat het over een hoger gelegen zone ter hoogte van de Treurnietstraat
nr. 10 (ca. 2800 m², ca. 6 %), aangeduid als zone 2 op Figuur 76. Een studie van het
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DTM (cf. Deel 1 3.1.2.1) en een terreinbezoek geven aan dat het oorspronkelijke
reliëf hier vermoedelijk nog bewaard is gebleven. Voor deze zone wordt verder
archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem geadviseerd, in de vorm
van een sloopbegeleiding (door een erkend archeoloog), gevolgd door een
proefsleuvenonderzoek (optioneel). Dit zal worden uitgevoerd in uitgesteld
traject. Deze adviezen worden verder toegelicht in het Programma van
Maatregelen.

Figuur 76: Ortholuchtfoto van het onderzoeksgebied met aanduiding van de vrij te geven zone
(gearceerd) en de zone waar vervolgonderzoek geadviseerd wordt (beige). Met rood worden de zones
aangegeven die op basis van het bureauonderzoek geen potentieel tot kennisvermeerdering bevatten
(ABO nv.)
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