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Deel 2: Verslag van resultaten
Hoofdstuk 1: bureauonderzoek

1. Beschrijvend gedeelte
1.1. Administratieve gegevens

Projectcode bureauonderzoek:
2016J257
Sitecode: 			SML-KOR-16
Nummer van het wettelijk depot of het buitenlandse equivalent hiervan: Niet van toepassing
Erkende archeoloog: 		
De Logi & Hoorne bvba
				OE/ERK/Archeoloog/2015/00052
Locatie projectgebied: 		
Sint-Martens-Latem, Oost-Vlaanderen, omsloten door
				
Kortrijksesteenweg, Karel Lodewijk Maenhoutstraat &
				Hoge Heirweg
Bounding box (Lambert 72):
punt 1: min. X: 99054,05; max. Y: 189562,73			
				
punt 2: max. X: 99166,53; min. Y: 189441,77
Oppervlakte:			7.043m²
Kadaster: 			
Sint-Martens-Latem, Afdeling 1 (Sint-Martens-Latem),
				
Sectie B: 246e, 248c, 250c, 251g, 252h, 254h, 254g en 254f
Termijn bureauonderzoek:
5 december 2016 t.e.m. 3 februari 2017
Thesauri Inventaris Onroerend Erfgoed: Bureauonderzoek, steentijd, metaaltijden, bronstijd,
				
ijzertijd, Romeinse tijd, vroeg-Romeinse tijd, middeleeuwen,
				
vroege middeleeuwen, volle middeleeuwen, late
				
middeleeuwen, tertiair, quartair
Verstoorde zones: 		
				

Het projectgebied bevat geen gekende verstoorde zones of
zones waar geen archeologie te verwachten is.

Kadasterkaart: 			
figuur 1
Topografische kaart: 		
figuur 2
Overzichtsplan verstoorde zones: figuur 3
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1.2. Archeologische voorkennis

Binnen het plangebied langs de Kortrijksesteenweg in Sint-Martens-Latem gebeurden in het
verleden geen archeologische ingrepen of vaststellingen. In de omgeving zijn wel enkele
archeologische vindplaatsen gekend (zie infra).

1.3. Onderzoeksopdracht
1.3.1. Vraagstelling

Dit bureauonderzoek heeft als doel het archeologisch potentieel van het plangebied van
7.043m² groot langs de Kortrijksesteenweg in Sint-Martens-Latem door middel van literaire en
cartografische bronnen in te schatten. Op basis van deze bronnen moet afgewogen kunnen
worden of verdere maatregelen in het kader van het archeologisch vooronderzoek nodig zijn,
en welke deze zijn. Uiteindelijk moet dit bijdragen aan de finale afweging of voor een (deel
van) het plangebied al dan niet verdergezet onderzoek in de vorm van een archeologische
opgraving noodzakelijk is, en of er mogelijkheden tot behoud in situ bestaan, en wat hiervoor de
voorwaarden en vereisten zijn. Een dergelijke inschatting kan gebeuren na het beantwoorden
van de volgende onderzoeksvragen:
- Wat is op basis van de bestaande bronnen, het archeologisch potentieel van het plangebied?
- Zijn er indicaties voor de aanwezigheid van één of meerdere archeologische sites?
- Zo neen, kan de afwezigheid van indicaties op basis van de resultaten van het bureauonderzoek
verklaard worden?
- Zo ja, kan op basis van bestaande bronnen bepaald worden wat de aard, datering en bewaring is?
- Wat is de landschapshistoriek van het plangebied en welke invloed heeft dit op het archeologisch
potentieel van het terrein?
- Welke evolutie kende het landgebruik en welke invloed heeft dit gebruik op het archeologisch
potentieel van het terrein?
- Welke impact hebben de geplande werken op het archeologisch bodemarchief?
- Wat is het wetenschappelijk kennispotentieel van een eventueel aanwezige archeologische site
op lokaal, regionaal en op Vlaams niveau?
- Wat is de aard en waardering van het kennispotentieel?
Figuur 1: Kadasterkaart met aanduiding van het projectgebied en perceelsnummers (© Geopunt)
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Figuur 2: Topografische kaart met aanduiding van het projectgebied (© Geopunt)

Figuur 3: GRB-kaart met aanduiding van het projectgebied en de zones zonder archeologie (© Geopunt)
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1.3.2. Randvoorwaarden

Voor het bureauonderzoek worden enkel toegankelijke en beschikbare bestaande bronnen gebruikt.

1.3.3. Geplande werken en bodemingrepen

De initiatiefnemer wenst op een terrein van 7.043m² langs de Kortrijksesteenweg in Sint-MartensLatem een nieuwbouwproject te realiseren met handelsruimte, kantoren en appartementen. Het
terrein beslaat acht percelen: 246e, 248c, 250c, 251g, 252h, 254g, 254h en 254f van sectie B,
afdeling 1 (Sint-Martens-Latem) van de gemeente Sint-Martens-Latem. Voor dit project wordt alle
bestaande bebouwing gesloopt en het merendeel van de beplanting gerooid.
Aangezien deze ontwikkeling een ingreep in de bodem impliceert, het plangebied zich niet
in een gebied bevindt waar geen archeologisch erfgoed te verwachten is, het ontwerp
niet binnen het gabarit van de bestaande lijninfrastructuur valt, noch in een beschermde
archeologische site of vastgestelde archeologische zone ligt, de totale perceeloppervlakte
van het plangebied hoger is dan 3.000m², de bodemingreep groter is dan 1.000m², de
aanvrager niet publiekrechtelijk is en het plangebied binnen woongebied valt, dient bij
de vergunningsaanvraag een bekrachtigde archeologienota gevoegd te worden. Deze
archeologienota is het resultaat van een bureaustudie.
De afbraak van de bestaande bebouwing, de aanleg van een ondergrondse parkeergelegenheid
en bouw van een gemengd handels- kantoor- en wooncomplex met bijhorende infrastructuur
en nutsvoorzieningen zullen een verstoring van het bodemarchief tot gevolg hebben.
De bestaande bebouwen, bestaande uit een restaurant, wasserette, en enkele woningen
met aanhorigheden, de huisnummers 46, 48, 50, 52, 56, 58 en 60, zullen worden gesloopt.
Ook de aanwezige parkings, opritten en verhardingen verdwijnen. De bestaande beplanting
wordt grotendeels gerooid en de aanwezige vijver zal verdwijnen. De impact van deze
gebouwen en de voorziene sloop- en rooiwerken op het potentieel aanwezige bodemarchief
is onbekend. Hoewel er met aan zekerheid grenzende waarschijnlijk een zekere impact zal zijn
op het potentiële bodemarchief kan a priori niet worden gesproken van een verstoring van het
potentieel aanwezige bodemarchief.
Perceel 246e omvat een gebouw in hoevestijl met een verharde oprit in kiezels en een tuin
met vijver en terras. Vooraan is een parking aanwezig. Deze eigendom heeft huisnummer 60
en wordt uitgebaat als restaurant ‘La Pineta’. Langs de straatkant zijn drie semi-ondergrondse
afvalcontainers gelegen met een diameter van 1m, 1,3m en 1,71m die tot diepte van 1,7m
onder het maaiveld reiken.
Perceel 248 omvat een gebouw met verharde oprit uit kiezels en asfalt. Het gebouw heeft
huisnummer 58 en is in gebruik als poetsdienst en strijkatelier ‘Easy-Life’.
Perceel 250c omvat een woning in hoevestijl met aanhorigheden. De oprit is verhard met kiezels
en vormt samen met de opritten en parkings van percelen 246e en 248 één groot geheel zonder
duidelijke grenzen. Ten noorden van de woning bevindt zich een bomenrijke tuin.
Perceel 251g omvat een woning, huisnummer 52, met aanhorigheden. Deze woning is
door een afsluiting afgescheiden van de overige percelen en heeft een verbinding met de
Kortrijksesteenweg via een verharde oprit in klinkers en een poort. De oprit is met treinbielzen
afgezet en wordt door een gazon geflankeerd waarin depressies van gerooide bomen te zien
zijn. Onder de oprit ligt een riolering waarvoor een controleput in de oprit werd voorzien. Ten
noorden van de woning bevindt zich een bomenrijke tuin.
Perceel 254g omvat een halfopen bebouwing, huisnummer 50 die samen met huisnummer 48
op perceel 254f één geheel vormt. Ten oosten van huisnummer 48 bevindt zich een verharde
oprit die naar een bijgebouw leidt achteraan op perceel 254f.
De geplande nieuwbouw bestaat uit twee eenheden. De kleinste eenheid komt in de zuidoostelijke
hoek van het plangebied op ongeveer 12m van de straat. Het is een gebouw van twee verdiepingen
met een inplantingsoppervlakte van 200m². Onder dit gebouw wordt geen kelder voorzien, de
fundering bestaat uit een plaatfundering van 0,57m dik.
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INPLANTINGSPLAN BESTAAND
BONTINCK ARCHITECTURE AND ENGINEERING NV
OTTERGEMSESTEENWEG-ZUID 808 A31
BE-9000 GENT І BELGIUM
T +32 9 225 01 74 І F +32 9 225 64 14
STUDIEGROEP@BONTINCK.BIZ І WWW.BONTINCK.BIZ

INPLANTINGSPLAN NIEUW
...

DOSSIERNR:
SCHAAL:

1336-16
1/250

LA PINETA

DATUM:
PLAN:

27012017
INPLANTINGSPLAN

Figuur 4: Plan van de bestaande toestand en de geplande werken (© Bontinck Architecture & Engineering NV)
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Figuur 5: Plan van de ondergrondse infrastructuur (© Bontinck Architecture & Engineering NV)
BONTINCK ARCHITECTURE AND ENGINEERING NV
OTTERGEMSESTEENWEG-ZUID 808 A31
BE-9000 GENT І BELGIUM
T +32 9 225 01 74 І F +32 9 225 64 14
STUDIEGROEP@BONTINCK.BIZ І WWW.BONTINCK.BIZ

...

LA
DOSSIERNR:
SCHAAL:

De tweede en grootste eenheid bevindt zich centraal in het plangebied op ongeveer 20m
van de Kortrijksesteenweg. Dit gebouw bestaat uit drie bovengrondse verdiepingen en een
ondergrondse kelder met parkeergarage. Dit gebouw heeft een inplantingsoppervlakte van
1.648m². Het gelijkvloers is bestemd als handels- en kantoorruimte, de verdiepingen worden
ingericht als kantoren en appartementen.
De ondergrondse parkeergarage heeft een oppervlakte van 1.877m² en voorziet ruimte voor
58 parkeerplaatsen , een fietsenstalling, technische ruimtes een lift en een trappenhuis. De
toegang voor voertuigen is voorzien langs de noordoosthoek van de garage via een hellend
vlak. Voor de aanleg van deze parkeergarage wordt een uitgraving voorzien van 4m diep en
een invloedzone van 2m rondom de geplande kelder. De kelder geldt eveneens als fundering
voor de opbouw.

1336-16
1/300
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Figuur 6: Doorsnede klein gebouw (oostgevel) (© Bontinck Architecture & Engineering NV)
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Figuur 7: Doorsnede hoofdgebouw (westgevel) (© Bontinck Architecture & Engineering NV)
DOORSNEDE

Voor de nutsvoorzieningen worden twee zones voorzien die tot op een diepte van 1,5m
zullen worden aangelegd. Een eerste zone bevindt zich tussen beide geplande gebouwen. Een
tweede grotere zone bevindt zich tussen het hoofdgebouw en de westelijke perceelsgrens en
maakt de aansluiting met de Kortrijksesteenweg. Binnen deze zone worden de nutsleidingen,
riolering, septiek, en regenwaterafvoer voorzien. Voor de insijpeling van regenwater worden
drie inflitratiezones aangelegd voor het hoofdgebouw. Deze zones worden aangelegd met
zogenaamde infiltratiekratten en zijn respectievelijk 48m², 37m² en 37m² groot. De zones waar
deze kratten geplaatst worden, in totaal 122m², worden maximaal 1,5m diep uitgegraven.
Op de niet-bebouwde ruimte binnen het plangebied wordt de aanleg van 90 parkings en
bijhorende opritten voorzien. De parkings, in totaal 1.150m², worden aangelegd met grasdallen.
Hiervan bevindt 275m² zich boven de geplande infiltratiezones. De tussenliggende opritten,
2.376m² in totaal, zullen worden verhard hierbij wordt de bodem tot maximaal 0,5m onder het
huidige maaiveld verstoord.
Tot slot zijn er ook aanplantingen voorzien tussen de parkings. Het gaat voornamelijk om
hagen en enkele plantsoenen met bomen. Deze plantsoenen bevinden zich voornamelijk in
het noordelijk gedeelte van het plangebied, in een zone die ook vandaag een groen karakter
heeft. Hiervan wordt een deel behouden maar zijn ook nieuwe aanplantingen gepland. Hun
impact is waarschijnlijk beperkt enerzijds deze aanplantingen zullen volgen op de aanleg van
de opritten en parkings waardoor de aanplantingen grotendeels zullen gebeuren in zones die
dan reeds bij verstoord zijn. Anderzijds komen de aanplantingen in zones die vandaag ook
reeds bebost zijn. Op het dak van de ondergrondse parking wordt een vijver, een plantsoen en
enkele parkeerplaatsen gepland. Deze ingrepen veroorzaken geen impact verdere impact op
het potentiële bodemarchief.
Het is duidelijk dat de geplande werken een groot grondverzet met zich zullen meebrengen,
en dat tijdens de geplande werkzaamheden het totale oppervlak beschouwd mag worden
als werfzone. De geplande ingreep en deze werfactiviteiten zullen een vernietigende impact
hebben op het potentieel aanwezige archeologisch bodemarchief.
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1.4. Onderzoeksstrategie en –methode

Dit bureauonderzoek moet, op basis van de literaire en cartografische bronnen, leiden tot
een gemotiveerd advies of, en welke, maatregelen van verder vooronderzoek (met of zonder
ingreep in de bodem) op het plangebied noodzakelijk zijn.
Voor de uitvoering van het bureauonderzoek werd de bestaande literatuur over het
plangebied en de omgeving doorgenomen. Daarnaast zijn zowel de aardkundige als de
historische cartografische bronnen geraadpleegd en zijn online beschikbare gegeorefereerde
kaarten onderzocht. Deze gegevens leveren een inzicht in de gekende geomorfologie,
bewoningsgeschiedenis, landschapshistoriek en -genese van het plangebied op.
Gegevens over aardkunde en geologie zijn geraadpleegd via de webservices van DOV Vlaanderen.
Hoogtemodellen, orthografische foto’s, historische kaarten en de bodemerosiekaart werden
nagegaan via de webservices van Geopunt. De topografische kaart is via de website van het
NGI geconsulteerd. Gegevens over de gekende erfgoedwaarde van het plangebied werden
geraadpleegd via het geoportaal en de Centrale Archeologische Inventaris. Een bestand met de
afbakening van het plangebied en de verschillende percelen, alsook de te realiseren plannen
werd ter beschikking gesteld door de opdrachtgever. In het kader van de veiligheid werden de
KLIP-plannen aangevraagd om zicht te krijgen op de aanwezige kabel- en nutsvoorzieningen
binnen het plangebied. Alle digitale — en waar mogelijk ook analoge — onderzoeksdocumenten
zijn binnen een GIS-omgeving geïntegreerd, vergeleken en bestudeerd.
Het aardkundige luik van het bureauonderzoek werd uitgevoerd door Raphaël De Brant. Het
meest relevante kaartmateriaal is onderzocht om de interpretatie van het gebied staven. Dit
betreft voornamelijk de tertiair- en quartairgeologische kaart, de bodemkaart en het digitaal
hoogtemodel. Aanvullend werd gebruik gemaakt van het boek ‘Geologie van Vlaanderen’
(Borremans 2015). Ook de landschappelijke boringen die in het verleden op en rond het
terrein gebeurden, werden in het onderzoek geïncorporeerd. Tijdens het bureauonderzoek
is een analyse gemaakt van de bodemsoorten en hun verwachtingsgebied. Daarnaast werd
onderzocht waar mogelijk afgedekte of intacte bodems en/of restanten uit de prehistorie of
jongere periodes kunnen verwacht worden.
Jana Van Nuffel verzorgde het historische luik van het onderzoek, dat de studie van de kaart
van Ferraris (1777), de Atlas der Buurtwegen (circa 1840), de Poppkaart (1842-1879) en de
topografische kaart Vandermaelen (1846-1854) omvatte. Op basis van dit kaartmateriaal kan
het landgebruik vanaf de tweede helft van de 18de eeuw vastgesteld worden en de eventuele
gevolgen ervan op het archeologisch bodemarchief ingeschat worden. Het gekende erfgoed en
archeologisch onderzoek van het onderzoeksgebied en zijn omgeving werd via het Geoportaal
Onroerend Erfgoed en de Centrale Archeologische Inventaris opgezocht. Deze gegevens werden
aangevuld met informatie afkomstig uit archeologische en historische literatuur. Daarnaast is
gebruik gemaakt van bronnen over de lokale toponymie en geschiedenis. Het onderzoek op
basis van historisch en cartografisch materiaal leverde geen indicaties op voor enige wijziging in
het grondgebruik vanaf het midden van de 18de eeuw, waardoor bijkomend archiefonderzoek
weinig tot geen extra informatie zal opleveren. De keuze van de bronnen is gebaseerd op graad
van relevantie en toegankelijkheid en zijn opgelijst in de bibliografie.
Tijdens het bureauonderzoek, voerde het team op 19 december 2016 een visuele terreininspectie
uit. Nele Heynssens fotografeerde het terrein en bracht het huidig bodemgebruik op de percelen
in kaart. Naast het documenteren van het bodemgebruik, had deze inspectie tot doel na te
gaan welke fases van vooronderzoek — zoals veldkartering, boor- en proefsleuvenonderzoek
— op het projectgebied mogelijk zijn. Raphaël De Brant bundelde alle data in GIS en vatte de
gegevens samen in deze archeologienota.
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2. Assessmentrapport
2.1. Methoden, technieken en criteria

Dit assessmentrapport omvat alle informatie afkomstig uit het bureauonderzoek: dit zijn al
de relevante gegevens die over het plangebied verzameld kunnen worden uit toegankelijke
literatuur en kaartmateriaal en bijdragen tot het gefundeerd inschatten van het archeologisch
potentieel van het plangebied. Om dit laatste te bereiken worden de verzamelde gegevens
met elkaar vergeleken, geconfronteerd en samengelegd. Vanuit deze assessment van het
plangebied moet een goede motivering mogelijk zijn over de noodzaak en het nut van al dan
niet verder te nemen maatregelen.
Een waardevol assessment van het archeologisch potentieel van een plangebied op basis van
een bureauonderzoek is enkel mogelijk indien de bronnen voldoende en afdoende relevante
gegevens opleveren. Bij afwezigheid of onvoldoende data zijn bijkomende maatregelen nodig
om tot een correcte inschatting voor het plangebied te komen.

2.2. Conservatie-assessment

Alle aangemaakte gegevens — dit omvat deze archeologienota, de foto’s, de figuren, de lijsten,
de plannen kaarten en lagen in GIS — worden digitaal bewaard op minstens twee individuele
dragers zodat ze bij vernietiging van één drager niet verloren zijn. Aangezien in deze fase van
het vooronderzoek geen vondsten of stalen ingezameld worden is een conservatie-assessment
voor deze categorieën op dit moment niet aan de orde.

2.3. Assessment van het onderzochte gebied
2.3.1. Geografische beschrijving

In dit onderdeel van het assessmentrapport wordt het plangebied ruimtelijk gesitueerd met
aandacht voor zijn topografische en landschappelijke inplanting, en zijn bodemkundige,
geologische en geomorfologische eigenschappen.

2.3.1.1. Ligging

Het plangebied, gelegen aan de Kortrijksesteenweg in Sint-Martens-Latem, ligt in een verstedelijkt
gebied op 776m ten zuiden van het centrum van Sint-Martens-Latem, op 2,4km ten noorden
van het centrum van De Pinte en 3km ten westen van de E40. Het terrein omvat acht percelen
waarvan er zeven in het zuiden aan de Kortrijksesteenweg grenzen.
Perceel 246e ligt het meest westelijk, huisnummer 60, en vormt samen met perceel 248c een
rechthoek. De oppervlakte van 246e is 1948m². Perceel 248c, huisnummer 58, ligt ten zuidoosten
van perceel 246e en bestaat uit een rechthoekig terrein. Dit perceel heeft een oppervlakte van
470m². Ten oosten hiervan ligt perceel 250c, huisnummer 56, is een lange rechthoek haaks op
de Kortrijksesteenweg met een oppervlakte van 1508m². Ten oosten hiervan ligt een gelijkaardig
rechthoekig perceel, 251g, met een oppervlakte van 1449m² met huisnummer 52. Perceel 252h,
het enige dat niet aan de Kortrijksesteenweg gelegen is, is L-vormig en ligt ten noordoosten
van perceel 251g. De oppervlakte is 855m². Ten zuidoosten hiervan ligt L-vormig perceel 254h,
huisnummer 46, met een oppervlakte van 477m². Ten zuidoosten hiervan ligt perceel 254g,
huisnummer 48, met een oppervlakte van 253m². Dit perceel is rechthoekig met de uitsparing
van onregelmatig perceel 254f in de zuidoosthoek. Dit onregelmatige perceel, huisnummer 56,
volgt de bestaande bebouwing en heeft een oppervlakte van 79m².
Op 300m ten zuidoosten van het plangebied stroomt de Rosdambeek in noordoostelijke
richting. Deze naamloze waterloop houdt voornamelijk een noordoost-zuidwest oriëntatie en
mondt op 390m ten oostzuidoosten van het plangebied uit in de Duivebeek. De Duivebeek
mondt ter hoogte van Afsnee in de Leie uit op 2,6 km ten noordoosten van het plangebied. Op
910m ten noorden van het plangebied ligt een meander van de Leie ter hoogte van het centrum
van Sint-Martens-Latem.
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Figuur 8: Ligging van het projectgebied op de GRB-kaart (© Geopunt)

Figuur 9: Weergave van de waterlopen in de omgeving van het projectgebied (© Geopunt)
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2.3.1.2. Geologie

Geologisch gezien bevindt het plangebied zich in de Vlaamse Vallei. Deze Vlaamse Vallei
erodeerde zich sinds het droogvallen van Noord-België aan het eind van het tertiair, rond 2,58
miljoen jaar geleden, een weg door de marien afgezette tertiaire substraten. Dit gebeurde als
gevolg van de quartaire klimaatschommelingen in verschillende fasen van erosie en sedimentatie
waarbij vroeg- en midden-pleistocene interfluviale en dalwand-terrassen werden gevormd.
De diepste uitsnijdingen werden bereikt gedurende het begin van het eemiaan (130.000 tot
115.000 jaar geleden) toen de zee de reeds in het saaliaan (370.000 tot 130.000 jaar geleden)
diep uitgeschuurde Vlaamse Vallei binnendrong. Zo ontstond de Golf van Gent, een groot
estuarium waarin de aanwezige quartaire afzettingen door de intense getijdenstromingen
grotendeels werden opgeruimd en de Vlaamse Vallei zich plaatselijk nog dieper in de tertiaire
substraten kon insnijden (Borremans 2015: 211-221).
Ter hoogte van het plangebied werd zo het Lid van Kortemark aangesneden. Het Lid van
Kortemark behoort tot de Formatie van Tielt en bestaat grijze tot groengrijze klei tot silt dat
werd afgezet in het vroeg-eoceen (56 tot 47,8 miljoen jaar geleden) (Steurbaut 2015: 130).
De tertiaire afzettingen bevinden zich op een diepte tussen 19m en 24m onder het maaiveld
(-10m tot -15m TAW).
Na de erosieve fase van het vroeg-eemiaan volgde een afzettingsfase waarbij een
glimmerhoudende, sterk kalkhoudende zware leem bezonk in grote overstromingsvlakten
rond meanderende geulen in de diepere delen van de Vlaamse Vallei. Deze afzetting staat
bekend als de Formatie van Oostwinkel en rust meestal rechtstreeks op het tertiaire substraat
(Borremans 2015: 216).
Gedurende het vroeg-weichseliaan daalde de zeespiegel en heerste een koud klimaat zonder
permafrost waardoor de rivieren zich opnieuw diep in de Vlaamse vallei uitschuurden waarbij
de oudere sedimenten deels werden opgeruimd. Nadien werd de Vlaamse Vallei in verschillende
fasen vooral opgevuld met fluvioperiglaciale pakketten (Borremans 2015: 216-217).
Een van de laatste grote opvullingsfasen vond plaats in het vroeg-pleniglaciaal (74.000 tot
55.000 jaar geleden), toen vlechtende rivieren door permafrost nauwelijks konden insnijden
maar wel grote hoeveelheden sediment afzetten dat door gebrek aan vegetatie massaal
met het smeltwater meekwam. Deze fluvioperiglaciale afzettingen bestaan voornamelijk
uit geërodeerd tertiair materiaal en behoren tot het Lid van Oostakker en het Lid van Ede
(Borremans 2015: 217-218).
In de zeer koude periode van het laat-pleniglaciaal (29.000 tot 13.000 jaar geleden) was de
rivierwerking en vegetatie zeer beperkt waardoor transversaal op de overheersende noord-tot
noordwestelijke winden dekzandruggen ontstonden in de laag gelegen en met zand opgevulde
Vlaamse Vallei. Onder andere de dekzandrug tussen Maldegem en Stekene werd in deze periode
gevormd. Deze dekzandrug damde de Vlaamse Vallei af waardoor het afvoersysteem niet meer
in noordelijke richting naar de Vallei van Oostende afwaterde maar oostelijk moest afbuigen om
via het doorbraakdal van Hoboken de Beneden-Schelde te bereiken (Borremans 2015: 219).
Tijdens het laat-glaciaal (13.000 tot 10.000 jaar geleden) verbeterde het klimaat, op enkele
koude fasen na, waarbij de permafrost verdween terwijl de zeespiegel nog relatief laag lag.
Hierdoor ontstonden meanderende rivieren die zich verticaal insneden en valleien vormden.
Het oppervlak van de weichseliaanafzettingen werd hierbij tot laagterras in reliëf gesteld. Deze
paleovalleien werden opgevuld met alluviale afzettingen en zijn vandaag niet meer zichtbaar in
het landschap (Bogemans 2007: 23; Borremans 2015: 219).
Op de quartairgeologische kaart staat het plangebied gekarteerd als vroeg-pleniglaciaal
fluvioperiglaciaal sediment waarop mogelijk een midden- of laat-pleniglaciale eolische
sedimenten werden afgezet (type 3). Deze midden- en laat-pleniglaciale eolische afzettingen
zijn niet noodzakelijk (nog) aanwezig. Ten zuiden van het plangebied bevindt zich de holocene
alluviale vlakte van de Rosdam (type 3a).
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Figuur 10: Tertiair-geologische kaart met aanduiding van het projectgebied (© Geopunt)

Figuur 11: Quartair-geologische kaart met aanduiding van het projectgebied (© Geopunt)
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2.3.1.3. Aardkunde

Op de bodemkaart staat het plangebied gekarteerd als bebouwde zone (OB). Aangezien het
plangebied zich in een overgangszone naar de holocene alluviale vlakte van de Rosdambeek
bevindt zijn de omliggende bodemtypes te divers om als adequate indicator voor het
plangebied te gebruiken.

2.3.1.4. Bodemerosie

Bij het consulteren van de bodemerosiekaart uit 2016 blijkt dat het plangebied niet gekarteerd
is. De terreinen in de directe omgeving die wel gekarteerd zijn hebben een verwaarloosbaar
risico op bodemerosie.

2.3.1.5. Bodemgebruik

Op de bodemgebruikskaart staat op het plangebied gekarteerd met gebouwen, afgedekte
oppervlakken, gras en bomen. Het gaat om enkele percelen die in het zuiden, langs de kant
van de Kortrijksesteenweg, sterk bebouwd zijn met diverse gebouwen, opritten en parkings.
Het noordelijke deel van het plangebied wordt voornamelijk door tuinen ingenomen met gras
en vooral bomen.
Perceel 246e omvat een gebouw in hoevestijl met een verharde oprit in kiezels en een tuin
met vijver en terras. Vooraan is een parking aanwezig. Deze eigendom heeft huisnummer 60
en wordt uitgebaat als restaurant ‘La Pineta’. Langs de straatkant zijn drie semi-ondergrondse
afvalcontainers gelegen met een diameter van 1m, 1,3m en 1,71m die tot diepte van 1,7m
onder het maaiveld reiken.
Perceel 248c omvat een gebouw met verharde oprit uit kiezels en asfalt. Het gebouw heeft
huisnummer 58 en is in gebruik als poetsdienst en strijkaltelier ‘Easy-Life’.
Perceel 250c omvat een woning in hoevestijl met aanhorigheden. De oprit is verhard met kiezels
en vormt samen met de opritten en parkings van percelen 246e en 248c één groot geheel zonder
duidelijke grenzen. Ten noorden van de woning bevindt zich een bomenrijke tuin.
Perceel 251g omvat een woning, huisnummer 52, met aanhorigheden. Deze woning is
door een afsluiting afgescheiden van de overige percelen en heeft een verbinding met de
Kortrijksesteenweg via een verharde oprit in klinkers en een poort. De oprit is met treinbielzen
afgezet en wordt door een gazon geflankeerd waarin depressies van gerooide bomen te zien
zijn. Onder de oprit ligt een riolering waarvoor een controleput in de oprit werd voorzien. Ten
noorden van de woning bevindt zich een bomenrijke tuin.
Perceel 254g omvat een halfopen bebouwing, huisnummer 50 die samen met huisnummer 48
op perceel 254f één geheel vormt. Ten oosten van huisnummer 48 bevindt zich een verharde
oprit die naar een bijgebouw leidt achteraan op perceel 254f.
Perceel 254h omvat een woning, huisnummer 46, met aanhorigheden die via de straat
verbonden is met een oprit die verhard is met dolomiet. De boomrijke tuin beslaat
achterliggend perceel 252h.

2.3.1.6. Digitaal hoogtemodel Vlaanderen

Op het digitaal hoogtemodel Vlaanderen is duidelijk te zien dat het plangebied gelegen is een
landschap dat werd gevormd door de fluvioperiglaciale opvulling van de Vlaamse Vallei die
in het noorden wordt begrensd door de vallei van de Leie en in het zuiden door de vallei van
de Rosdambeek die afwatert in noordoostelijke richting en samenkomt met de Duivebeek die
verder in noordoostelijke richting loopt om uit te monden in de Leie bij Afsnee. Op deze manier
wordt een terras gevormd tussen Deurle en Afsnee dat in het westen tussen Deurle en Brakel
met holocene stuifzanden is bedekt.
Het plangebied bevindt zich aan de oostkant van dit fluvioperiglaciaal terras op de overgang
naar de vallei van de Rosdambeek op een hoogte tussen 7,86m en 9,25m TAW. Het laagste
punt bevindt zich in de zuidoostelijke hoek van het terrein, dichts bij de vallei. Het hoogste
punt ligt in de noordoosthoek van het terrein. De gemiddelde hellingsgraad bedraagt
ongeveer 1,1% in zuidoostelijke richting.
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Figuur 12: Bodemtypekaart met aanduiding van het projectgebied (© Geopunt)

Figuur 13: Overzicht van het huidige toestand van de percelen binnen het projectgebied (© Geopunt)
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Figuur 14: Foto van het restaurantgebouw met verharde parking

Figuur 16: Foto van de oprit naar het gebouw op perceel 251g
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Figuur 15: Foto van de woning in hoevestijl op perceel 250c

Figuur 17: Foto van de bebouwing op percelen 254g en 254f

Figuur 18: Uitvergroting van het reliëf aan de hand van een hoogteprofiel van het terrein (© Geopunt)
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Figuur 19: Digitaal hoogtemodel met aanduiding van het projectgebied (© Geopunt)

Figuur 20: Detail van het digitaal hoogtemodel met localisatie van het hoogteprofiel (© Geopunt)
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2.3.2. Archeologische voorkennis en historische beschrijving

Behalve informatie over de ligging en de ondergrond zijn gegevens uit geschiedkundige literatuur
en oude kaarten en de reeds gekende archeologische vaststellingen voor het plangebied en zijn
nabije omgeving van groot belang voor het maken van een goede assessment.

2.3.2.1. Archeologische voorkennis

Binnen de grenzen van het plangebied zelf werd tot op heden geen archeologische vaststellingen
gedaan. In de nabije omgeving werden in het verleden wel enkele archeologische sites
aangetroffen en onderzocht.
Op 80m ten westen van het plangebied, op een perceel langs de Lage Heirweg werd een
gepolijste stenen bijl aangetroffen als losse vondst met een datering tussen midden-neolithicum
en vroege bronstijd (Centraal Archeologische Inventaris, inventarisnummer 30775).
Ook op een terrein langs de Dorsweg, op 300m ten noordoosten van het plangebied, werd
eveneens een gepolijste bijl uit het neolithicum aangetroffen als losse vondst (Centraal
Archeologische Inventaris, inventarisnummer 157155).
Beide vindplaatsen bevinden zich ten zuiden van een zandige kouterrug met een zuidwestnoordoost-oriëntatie. Er werden echter ook nog andere losse lithische vondsten gedaan in de
omgeving. Hun datering is echter onbekend.
Zowel in de Karel Lodewijk Maenhoutstraat, 400m ten noorden van het plangebied (Centraal
Archeologische Inventaris, inventarisnummer 155004), in de Palepestraat, op 550m en 640m
ten noordoosten van het plangebied (Centraal Archeologische Inventaris, inventarisnummers
157850 en 155003), in de Meester Hicketlaan, op 850m ten westen van het plangebied (Centraal
Archeologische Inventaris, inventarisnummer 154999), als in de Keistraat, op 800m ten
zuidzuidoosten van het plangebied (Centraal Archeologische Inventaris, inventarisnummer
155015) werd niet nader te dateren lithisch materiaal aangetroffen als losse vondst.

Figuur 21: Overzicht van CAI vindplaatsen in de omgeving van het projectgebied (© Geopunt)
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In de Leieriggestraat, op 810m ten noordoosten van het plangebied, werden 2 pijlpunten
gevonden met die gedateerd kunnen worden in het laat-neolithicum of vroege bronstijd
(Centraal Archeologische Inventaris, inventarisnummer 333622).
Aan de overkant van de vallei van de Duivebeek, ongeveer 844m ten oosten van het plangebied
en eveneens langs de Kortrijksesteenweg, werden mesolithische klingen en een neolithische
pijlpunt aangetroffen evenals aardewerk uit de late bronstijd en Romeinse periode (Centraal
Archeologische Inventaris, inventarisnummer 32180).
Ook op de Molenkouter in de Molenstraat, 350m ten noorden van het plangebied, werd een
materiaalconcentratie van Romeins materiaal gevonden, wat zou kunnen wijzen op bewoning
van het terrein (Centraal Archeologische Inventaris, inventarisnummer 32609).
Dit vermoeden werd in 2014 bevestigd tijdens een proefsleuvenonderzoek en de daaropvolgende
opgraving die op deze molenkouter langs de Bunderweg plaatsvond. Er werden twee
huisplattegronden uit de 2de eeuw aangetroffen samen met bijgebouwen, twee waterputten,
afbakeningsgreppels en andere nederzettingssporen. Er werden ook dertien brandrestengraven
aangetroffen. Naast Romeinse sporen werd mogelijk ook de rand van een Merovingische
nederzetting aangesneden (Centraal Archeologische Inventaris, inventarisnummer 159820;
Derieuw et al. 2014).
Voor de volle en late middeleeuwen is de archeologisch voorkennis beperkter. Langs de Vennelaan,
840m ten noordwesten van het plangebied werden zo enkele losse aardewerkfragmenten
en stukken bouwpuin uit de volle en late middeleeuwen aangetroffen. Er was echter geen
sprake van een vondstenconcentratie die zou kunnen wijzen op een potentiële bewoningssite
(Centraal Archeologische Inventaris, inventarisnummer 155017).
Ook in de Koperstraat, op 125m ten noordoosten van de vondsten uit de Vennelaan en 816m
ten noordwesten van het plangebied, werd laat-middeleeuws aardewerk gevonden, evenals
enkele fragmenten Romeins aardewerk en een waterput (Centraal Archeologische Inventaris,
inventarisnummer 32610).
Voor de late middeleeuwen is aan de Moeder Thomasinelaan een vondstenconcentratie bekend
van vroeg steengoed, grijs aardewerk en laat- tot postmiddeleeuws aardewerk. Mogelijk gaat
het hier om een bewoningssite die te linken is aan de toponymie van Lindekens Stede (Centraal
Archeologische Inventaris, inventarisnummer 32925).
De Koutermolen op de Molenkouter is gelegen op 570m ten noorden van het plangebied en
dateert uit de late middeleeuwen. De eerste vermelding dateert uit 1373 toen de molen werd
opgericht door de Sint-Baafsabdij uit Gent. In 1393, 1488 en 1605 moest de molen na vernieling
worden heropgebouwd. In 1798, onder het Franse bewind werd de molen geconfisqueerd
en aan particulieren verkocht. De molen bleef tot 1942 in werking en in 1945 werd hij als
monument geklasseerd. In 1972 werd de molen opgekocht door de gemeente. In 1977 werd
de molen grondig gerestaureerd en 88m in noordwestelijke richting verplaatst voor een betere
windvang. In 2011 werd de molen opnieuw gerestaureerd om hem opnieuw maalwaardig te
maken. De onmiddellijke omgeving van de molen werd sindsdien echter verkaveld (Centraal
Archeologische Inventaris, inventarisnummer 30984; www.molenechos.org).
Net zoals de Koutermolen zou ook de abdijhoeve Tempelhof aan de Meersstraat, op 800m ten
noordnoordwesten van het plangebied gesticht zijn door de Sint-Baafsabdij. Bij archeologisch
onderzoek werden hier resten van het 16de eeuwse bakstenen huis gevonden samen met andere
funderingen, vier crematiegraven, mestkuilen, grachten, afvalkuilen, gemetste putten en de
restanten van een keldertje (Centraal Archeologische Inventaris, inventarisnummer 32735).
Op het terrein ten oosten van de abdijhoeve Tempelhof werden funderingen van een gebouw
aangesneden, vermoedelijk die van het Hof van Lathem. De vulling van de aangetroffen grachten
dateert uit de 13de tot de 14de eeuw. Het Hof van Lathem werd in de 9de eeuw reeds vermeldt als
de hoeve te Hucolhem en was, in verschillende bouwvormen, tot de Franse Revolutie in gebruik.
Na de Franse Revolutie werd het hoofdgebouw gesloopt. De overige bleven tot begin 20ste eeuw
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in gebruik. Binnen dit onderzoeksgebied werd ook 3 scherven aangetroffen uit de late bronstijd
of vroege ijzertijd en Romeins bouwmateriaal. Er werd ook een grafkuil aangetroffen met het
skelet van een vrouw (Centraal Archeologische Inventaris, inventarisnummer 32611).
Aan de Moeistraat, gelegen in de alluviale vlakte van de Hooglatembeek op 870m ten zuidwesten
van het plangebied, werd een 17de eeuwse vondstenconcentratie aangetroffen met onder andere
steengoed, geel aardewerk, steingut en pijpfragmenten. In cropmarks vertoont het terrein hier
een rechthoekig spoor. Op de gekende cartografische bronnen is echter geen site met walgracht
op deze locatie gekend (Centraal Archeologische Inventaris, inventarisnummer 30772).
Op 625m ten zuiden van het plangebied, op de zuidrand van alluviale vlakte van de
Hooglatembeek, nabij de Keistraat bevindt zich een site met walgracht die bekend staat als
Neckershofste, hofstede van Pieter De Necker en ‘s Neckers bulk. De oudste vermelding van
deze site is een toponiem uit 1400. In 1575 wordt deze site echter niet meer op de kaart
aangeduid, de laatste vermelding dateert uit 1638 (Centraal Archeologische Inventaris,
inventarisnummer 32927).
Aan de Zevecotestraat, gelegen op de rand van de alluviale vlakte van de Rosdambeek op
280m ten noordoosten van het plangebied, bevond zich een site met walgracht gekend als
Tichelen Huus. Bij de aanleg van een proefsleuf door de vierkante centrale woonzone werden
geen funderingsresten aangetroffen. Wel werden er paalsporen en aardewerk geregistreerd
(Centraal Archeologische Inventaris, inventarisnummer 32614).
Aan de overkant van de vallei van de Duivebeek, 880m ten oosten van het plangebied,
bevindt werd een rurale nederzetting uit de Romeinse en volle- en late-middeleeuwen met
onder andere greppels, kuilen, paalsporen en een waterput aangetroffen op het grondgebied
van Sint-Denijs-Westrem gekend als de site Parkbos (Centraal Archeologische Inventaris,
inventarisnummer 207078).

2.3.2.2. Historische kaarten en kadasterplannen

Het plangebied wordt afgebeeld op verschillende historische kaarten. Hieronder wordt zowel
de kaart van Ferraris (1777), de atlas der Buurtwegen (ca. 1840), de Poppkaart (1842-1879)
en topografische kaart Vandermaelen (1846-1854) besproken. Tot slot wordt de huidige
kadasterstructuur onderzocht.
Op de kaart van Ferraris uit 1777 situeert het plangebied zich zo’n 800m ten zuiden van de
dorpskern van Laethem, dat deel uitmaakt van het Bourgraviat de Gand. Ter hoogte van het
plangebied ligt een langgerekt NO-ZW georiënteerd perceel parallel met de Chaussée de
Courtrai à Gand, de voorloper van de huidige Kortrijksesteenweg. Achter dit perceel liggen twee
NW-ZO georiënteerde tuinen afgebakend door hagen, die mogelijks toebehoren aan het huis
op de hoek van de twee wegen. Een deel van het NW-ZO georiënteerde akkerland is eveneens
onderdeel van het huidige plangebied. Alle percelen bevinden zich binnen het gehucht dat
wordt aangeduid als Grand Nobel.
Op de Poppkaart kan het plangebied geprojecteerd worden op verschillende percelen met
kadasternummers 244, 245, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253 en 254. Op de percelen 245, 247,
248, 250, 253 en 254 staan verschillende (kleine) gebouwen ingeplant. Deze gebouwen hebben
op de percelen 247, 248 en 254 een NW-ZO oriëntatie, terwijl de gebouwen op de percelen 245,
250 en 253 een NO-ZW oriëntatie vertonen. Deze percelen liggen aan de NO-ZW georiënteerde
Steenweg op Gent.
Op de Atlas der Buurtwegen situeert zich één klein gebouw langs de Chemin Courtrai à Gand.
Op de achterliggende percelen zich twee NW-ZO georiënteerde gebouwen, gevolgd door
één NO-ZW georiënteerde open bebouwing en twee halfopen bebouwingen met eenzelfde
oriëntatie. De percelen horen bij het gehucht Neersstraat. Ook op de topografische kaart van
Vandermaelen uit het midden van de 19de eeuw zijn dezelfde gebouwen waarneembaar binnen
dit gehucht ten zuiden van het dorp Laethem-St.-Martin.
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Figuur 22: Ligging van het projectgebied op Ferrariskaart (© Geopunt)

Figuur 23: Detail van de Ferrariskaart met aanduiding van het projectgebied (© Geopunt)
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Figuur 24: Ligging van het projectgebied op de Poppkaart (© Geopunt)

Figuur 25: Ligging van het projectgebied op de Atlas der Buurtwegen (© Geopunt)
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2.3.2.3. Orthofoto’s en luchtfoto’s

Het plangebied in Sint-Martens-Latem werd doorheen de jaren op enkele luchtfoto’s en
orthofoto’s vastgelegd. De oudste beschikbare orthofoto is een opname uit de zomer van 1971
waarop het plangebied grotendeels bebouwd lijkt te zijn, hoewel dit door de lage resolutiefoto’s
niet met zekerheid vast te stellen is. Opvallend is wel dat op de Latemse Kouter, die in de 19de
eeuw nog landbouwgebied was, al redelijk is bebouwd. Een evolutie die tot vandaag de dag
verdergaat. Alle open ruimte wordt ingenomen door bebouwing en tuinen.
Vanaf het jaar 2000 zijn op een meer regelmatige basis luchtfoto’s genomen boven het gebied.
De hogere resolutie van deze beelden laat toe meer detail te onderscheiden. Op dergelijke
luchtfoto’s is het zuidelijk deel van het plangebied inderdaad bebouwd door verschillende
gezinswoningen. De voortuinen en opritten van deze woningen zijn grotendeels geasfalteerd.
De achtertuinen van deze huizen bestaat voornamelijk uit gras, struiken en bomen. Op de
meest recente orthofoto uit 2016 zijn er geen significante wijzigingen binnen het plangebied
waarneembaar. Mede door de bebouwing en bebossing binnen het plangebied konden op de
verschillende geconsulteerde luchtfoto’s geen cropmarks worden vastgesteld.

2.3.2.4. Toponymie en literatuur

Lathem wordt voor het eerst vermeld in 823-824 in een kopie uit 941. Midden 11de eeuw
wordt dit verbasterd naar Lathim, terwijl in 1221 Latthem vermeld wordt. In 1175 wordt
Sente-Martens-Laethem voor het eerst vermeld. De oorspronkelijke benaming van de
nederzetting Latem is een samenstelling van laat- en -heem, een huis, hoeve van één of meer
halfvrijen of laten. De naam van de patroonheilige Martinus werd later toegevoegd aan de
naam van het dorp, zodat het zich kon onderscheiden van Sint-Maria-Latem en Paulatem (De
Brabandere et al. 2010: 235).
Latem was voor het grootste deel eigendom van de Sint-Baafsabdij, die in Latem een baljuw
en schepenen had. De rest van Latem was onderdeel van de rechtsgebieden van de heren van
Nevele en de Sint-Pietersabdij (Vande Putte 2011: 357).

Figuur 26: Orthofoto van het projectgebied uit 1971 (© Geopunt)
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Figuur 27: Orthofoto van het projectgebied uit 2002 (© Geopunt)

Figuur 28: Orthofoto van het projectgebied uit 2016 (© Geopunt)
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2.3.3. Datering en interpretatie van het onderzochte gebied

De aanwezige afzettingen in het plangebied dateren uit het vroeg-pleniglaciaal en zijn dus ten
minste 55.000 jaar oud. Archeologisch impliceert dit dat er geen archeologische periodes jonger
dan 55.000 jaar bij voorbaat kunnen uitgesloten worden op basis van de landschapshistoriek. De
situering van het plangebied op de zuidflank van een zandige opduiking in de nabijheid van een
vallei biedt een behoorlijk archeologisch potentieel. In het verleden werden reeds verschillende
nederzettingen op dergelijke flanken aangetroffen. In de omgeving van het plangebied werden
reeds twee gepolijste bijlen gevonden op dezelfde landschappelijke positie op de zuidhelling
van de zandrug.
De exacte ingebruikname van de tuin- en landbouwgrond is op basis van dit bureauonderzoek
niet exact vast te stellen. Aan de hand van de aanwezige bodem kunnen bijgevolg geen
archeologische periodes met zekerheid worden uitgesloten. Hoewel er geen concrete
aanwijzingen zijn voor de aanwezigheid van een archeologische site, kan het plangebied
potentieel archeologische informatie bevatten. Op basis van het voorgaand bureauonderzoek
kan wel gesteld worden dat er geen site met een complexe stratigrafie verwacht wordt.
In het verleden werden in de ruimere omgeving van het plangebied verschillende archeologische
sites geattesteerd uit quasi elke periode. Dit doet vermoeden dat de omgeving van het
projectgebied gedurende de hele geschiedenis potentieel aantrekkelijk waren voor de mens,
wat met zich meebrengt dat het plangebied potentieel archeologische informatie kan bevatten.

2.3.4. Interpretatie aan- of afwezigheid archeologische sporen

Tot op heden werd binnen het plangebied nog geen melding gemaakt van enige archeologische
vondst. Uit het geraadpleegd kaartmateriaal blijkt dat het plangebied zeker vanaf het midden van
de 18de in gebruik was als landbouwgrond In de loop van de 19de eeuw werden op de zuidelijke
kant van het plangebied verschillende gebouwen en woonhuizen ingepland. Tussen deze huizen
werd de bodem voornamelijk geasfalteerd. De noordelijke helft van het plangebied bleef tot
op heden in gebruik als tuin. Op basis van dit bureauonderzoek kan de potentiële bewoning uit
voorgaande periodes echter niet uitgesloten worden. De situering van het plangebied op de
zuidflank van een zandige opduiking in de nabijheid van een vallei biedt daarnaast een behoorlijk
archeologisch potentieel. In het verleden werden immers verschillende nederzettingen op
dergelijke landschappelijke posities aangetroffen.

2.3.5. Synthese

Binnen het plangebied van 7.043m² aan de Kortrijksesteenweg te Sint-Martens-Latem zal de
initiatiefnemer om op percelen 246e, 248c, 250c, 251g, 252h, 254h, 254g en 254f van sectie B,
Afdeling 1 (Sint-Martens-Latem) te Sint-Martens-Latem een nieuwbouwproject te realiseren.
De bestaande bebouwing zal worden gesloopt, ook de aanwezige parkings, opritten en
verhardingen verdwijnen. De tuin wordt grotendeels gerooid en de aanwezige vijver zal
verdwijnen. Binnen het plangebied komt een nieuwbouw die bestaat uit twee eenheden. De
kleinste eenheid komt in de zuidoostelijke hoek van het plangebied op ongeveer 12m van de
straat. Het is een gebouw van twee verdiepingen met een oppervlakte van 200m².
De tweede en grootste eenheid bevindt zich centraal in het plangebied op ongeveer 20m
van de Kortrijksesteenweg. Dit gebouw bestaat uit drie bovengrondse verdiepingen en een
ondergrondse kelder met parkeergarage. Dit gebouw heeft een oppervlakte van 1.518m². Het
gelijkvloers is bestemd als handelsruimte, de verdiepingen worden ingericht als kantoren en
appartementen. De parkeergarage heeft een oppervlakte van 1.877m²en voorziet ruimte voor
58 parkeerplaatsen, technische ruimtes, een trappenhuis en liftschacht en een fietsenstalling.
Op de niet-bebouwde ruimte binnen het plangebied wordt de aanleg van 90 parkings en opritten
voorzien. In totaal wordt op deze manier ongeveer 6.200m² aan bodemingrepen gepland. Op
de groenzones na komt het hele terrein in gebruik.
Aangezien deze ontwikkeling een ingreep in de bodem impliceert, het plangebied zich niet in een
gebied bevindt waar geen archeologisch erfgoed te verwachten is, het ontwerp niet binnen het
gabarit van de bestaande lijninfrastructuur valt, noch in een beschermde archeologische site of
vastgestelde archeologische zone ligt, de totale perceeloppervlakte van het plangebied hoger
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is dan 3.000m², de bodemingreep groter is dan 1.000m², de aanvrager niet publiekrechtelijk is
en het plangebied binnen woongebied valt, dient bij de vergunningsaanvraag een bekrachtigde
archeologienota gevoegd te worden. Deze archeologienota is het resultaat van een bureaustudie.
De afbraak van de huidige opstand, de aanleg van een ondergrondse parkeergelegenheid en
bouw van een nieuwbouwproject met bijhorende infrastructuur en nutsvoorzieningen zullen
immers een verstoring van het bodemarchief tot gevolg hebben.
Door de uitvoering van een intensief bureauonderzoek op basis van kaartmateriaal en
historische bronnen kan gesteld worden dat de landschappelijke ligging van het plangebied
op de zuidflank van een zandige opduiking een behoorlijk archeologisch potentieel biedt. In
de directe omgeving werden reeds enkele archeologische vaststellingen gedaan en ook in de
ruime regio werden een aantal archeologische vindplaatsen aangetroffen. Het plangebied
kan bijgevolg interessante informatie over menselijke activiteiten uit het verleden bevatten.
Vanaf de 19de eeuw werden echter verschillende huizen ingeplant op de zuidelijke helft van
het plangebied. Dergelijke bouwactiviteiten kunnen het archeologisch bodemarchief verstoord
hebben. De exacte impact van deze verstoringen op het bodemarchief is op basis van dit
bureauonderzoek echter niet exact vast te stellen. Op basis van het bureauonderzoek kunnen
de onderzoeksvragen als volgt beantwoord worden:
- Wat is op basis van de bestaande bronnen, het archeologisch potentieel van het plangebied?
Op basis van de archeologische voorkennis, de geologische en bodemkundige gegevens en
het gebruik van het plangebied volgens de historische kaarten is er sprake van een behoorlijk
archeologisch potentieel.
Het plangebied is immers gelegen op een interessante landschappelijke positie. Het betreft een
terras in het landschap dat werd gevormd door de fluvioperiglaciale opvulling van de Vlaamse
Vallei die in het noorden wordt begrensd door de vallei van de Leie en in het zuiden door
de vallei van de Rosdambeek die afwatert in noordoostelijke richting en samenkomt met de
Duivebeek die verder in noordoostelijke richting loopt om uit te monden in de Leie bij Afsnee.
Op deze manier werd een inversieterras gevormd tussen Deurle en Afsnee dat in het westen
tussen Deurle en Brakel met holocene stuifzanden is bedekt.
Terwijl de alluviale valleien ten noorden en ten zuiden van het plangebied eerder te nat zijn en
de stuifzandgronden in het westen te droog is het terras ter hoogte van het plangebied ideaal
gelegen voor landbouwdoeleinden. Deze landschapspositie is zeer duidelijk op de Ferrariskaart
waar de droge stuifzandgronden onder bos liggen en de nattere gronden onder weiland. Het
terras is als Latemse Kouter in gebruik als landbouwgrond.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat de meeste archeologische indicatoren in de omgeving op
deze kouter gelegen zijn. Hierbij worden quasi alle perioden aangetroffen vanaf het neolithicum.
De randen van deze kouter worden vooral door enkele sites met walgracht opgezocht.
Het plangebied bevindt zich in het zuidelijk deel van deze kouterzone, op de overgang naar de
alluviale vlakte van de Rosdambeek.
- Zijn er indicaties voor de aanwezigheid van één of meerdere archeologische sites?
Op basis van dit bureauonderzoek is de enige indicatie voor de aanwezigheid van een
archeologische site binnen het plangebied, de aanwezigheid van 19de eeuwse bebouwing. Er zijn
geen concrete aanwijzingen voor de aanwezigheid van oudere archeologische sites. Hiervoor
is verder onderzoek noodzakelijk. De ligging van het plangebied is wel gunstig te noemen,
gezien de zuiderflanken van zandige opduikingen binnen de Vlaamse vallei gedurende de hele
geschiedenis een bepaalde aantrekking op de mens uitoefenden. Dit wordt mogelijk bevestigd
door twee nabije vondsten van een gepolijste neolithische bijl op dezelfde landschappelijke
positie als het plangebied.
- Zo neen, kan de afwezigheid van indicaties op basis van de resultaten van het bureauonderzoek
verklaard worden?
Niet van toepassing.
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- Zo ja, kan op basis van bestaande bronnen bepaald worden wat de aard, datering en bewaring is?
Voor dit bureauonderzoek werden enkel toegankelijke kaarten vanaf de tweede helft van de
18de eeuw geraadpleegd. Ouder kaartmateriaal was niet voorhanden om de aanwezigheid van
een oudere voorganger vast te stellen. In de literatuur werden geen aanwijzingen gevonden
voor de aanwezigheid van een eventuele voorganger.
- Wat is de landschapshistoriek van het plangebied en welke invloed heeft dit op het archeologisch
potentieel van het terrein?
Het plangebied bevindt zich geologisch op vroeg-pleniglaciale fluvioperiglaciale afzettingen die
als opvulling van de Vlaamse Vallei door verwilderde rivieren werden afgezet. Deze afzettingen
zijn dus minstens 55.000 jaar oud. Bijgevolg kan geen enkele archeologische periode a priori
met zekerheid worden uitgesloten. Op basis van de beschikbare quartairgeologische en
bodemkaarten zijn er echter geen concrete aanwijzingen gevonden voor de aan- of afwezigheid
van afgedekte of geërodeerde bodems. De zandige opduiking en de nabijheid van een waterloop
vormt een interessante landschappelijke positie is voor menselijke bewoning.
Over de aanwezige bodem, de bewaring ervan en van de potentiële archeologische sporen in
deze bodem kan echter wegens het ontbreken van relevante bodemkundige gegevens geen
uitspraak worden gedaan.
- Welke evolutie kende het landgebruik en welke invloed heeft dit gebruik op het archeologisch
potentieel van het terrein?
Uit het geraadpleegd kaartmateriaal blijkt dat het plangebied zeker vanaf het midden van de
18de in gebruik was als landbouwgrond In de loop van de 19de eeuw werden op de zuidelijke
kant van het plangebied verschillende gebouwen en woonhuizen ingepland. Tussen deze huizen
werd de bodem verhard als parking. De noordelijke helft van het plangebied bleef tot op heden
in gebruik als tuin. De uitgevoerde bouwactiviteiten kunnen het archeologisch bodemarchief
verstoord hebben maar de exacte impact van deze verstoringen op het bodemarchief is op basis
van dit bureauonderzoek niet exact vast te stellen.

Figuur 29: Synthesekaart met aanduiding gekende vindplaatsen (© Geopunt)
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- Welke impact hebben de geplande werken op het archeologisch bodemarchief?
Vanwege de schaal van de geplande werken, vooral de aanleg van een ondergrondse
parkeerkelder tot 4m onder het maaiveld over een oppervlakte van 1.877m² en de zones voor
nutsvoorzieningen en waterpercolatie, samen 504m², die tot 1,5m onder het maaiveld worden
aangelegd, lijkt dat potentieel aanwezige archeologische sporen vernietigd zullen worden. Ook
bij de andere geplande werken, een kleiner gebouw met plaatfundering in het de oostelijke
hoek van het terrein en de geplande parkings en verhardingen zullen een verstorende impact
hebben op het potentieel aanwezige bodemarchief.
- Wat is het wetenschappelijk kennispotentieel van een eventueel aanwezige archeologische site
op lokaal, regionaal en op Vlaams niveau?
Een eventuele archeologische site binnen het plangebied zal nieuwe informatie bieden over
de geschiedenis van Sint-Martens-Latem. Afhankelijk van de aard van de eventueel aanwezige
archeologische site zal blijken of er enig kennispotentieel is op regionaal en Vlaams niveau.
- Wat is de aard en waardering van het kennispotentieel?
De aard en waarde van het kennispotentieel is zonder terreinwerk met ingreep in de bodem
moeilijk in te schatten. Maar gezien de nabijgelegen vindplaatsen kan een brede en waardevolle
kenniswinst over verschillende periodes verwacht worden.

2.3.6. Afweging noodzaak en motivering verder onderzoek

Op basis van het bureauonderzoek kunnen nog niet voldoende gegevens verzameld worden om
de aanwezigheid van een archeologische site uit te sluiten of om een programma van maatregelen
voor een opgraving op te stellen. Hiervoor zijn andere onderzoeksfasen nodig.
Er is bijgevolg aanvullende informatie nodig, waarvoor bijkomende fases van archeologisch
vooronderzoek noodzakelijk zijn. Een veldkartering zou al een beeld kunnen geven van welke
resten mogelijk in de bodem bewaard zijn, maar dit is praktisch niet uitvoerbaar op het terrein.
De bodem is niet in gebruik als akkerland, niet recent geploegd en voor een belangrijk deel
bebouwd en verhard. Een methode als veldkartering geeft daarenboven nooit met zekerheid
uitsluitsel over de aan- of afwezigheid, en vooral bewaring van een archeologische site. Kosten
baten gezien, is deze methode niet aangewezen voor dit project.
Op het onbebouwde deel van het plangebied, dat als tuin gebruikt wordt, is een geofysisch
onderzoek niet meteen aangewezen vanwege de nog aanwezige vegetatie. Een geofysisch
onderzoek vereist immers een vrij terrein. Bovendien kampt een geofysisch onderzoek met
gelijkaardige problemen als een veldkartering. Dit soort onderzoek kan een aanwijzing geven over
mogelijk aanwezige resten, maar biedt geen informatie over de aard van de resten, de bewaring
of datering. Daarnaast lijkt een geofysisch onderzoek hier niet aan te raden aangezien een groot
deel van het plangebied binnen een sterk beïnvloedbaar gebied ligt door de aanwezigheid van
meerdere bomen en mogelijk te veel interferentie aanwezig is van aanwezige gebouwen, beton,
metaal in de buurt, leidingen,… Beide bovenstaande prospectiemethodes lijken bijgevolg niet
nuttig om de resterende onderzoeksvragen afdoende te beantwoorden.
Een verkennend landschappelijk of archeologisch booronderzoek lijkt evenmin noodzakelijk. Op
basis van het bureauonderzoek blijkt dat de bodem geen specifiek potentieel aan steentijdsites
oplevert. Eventueel is een begraven bodem wel mogelijk, maar gezien de aard van het plangebied
(met veel bebouwing en verharding) zal een booronderzoek weinig efficiënt zijn ten opzichte
van de kosten die hiermee gepaard gaan. Deze afweging om geen verkennend booronderzoek
(of daarop aansluitend verder archeologisch booronderzoek) hangt wel strikt samen met de
voorwaarde dat er speciale aandacht bestaat voor bewaarde bodems en de aanwezigheid van
steentijdartefacten tijdens het uit te voeren proefsleuvenonderzoek.
Om het plangebied verder te evalueren wordt een vooronderzoek met ingreep in de bodem onder
de vorm van een proefsleuvenonderzoek voorgesteld. Indien tijdens dit proefsleuvenonderzoek
indicaties voor de aanwezigheid van een steentijd artefactensite aan het licht zouden komen
(zoals goed bewaarde podzolen of bedekte bodems), is voorzien op de desbetreffende zones
van het plangebied bijkomende waarderende archeologische boringen uit te voeren. Indien
deze waarderende boringen de aanwezigheid van een of meer steentijd artefactensites zou
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bevestigen, moeten deze in de ruimte afgebakend worden en kunnen bijkomend waarderende
archeologische boringen worden uitgevoerd. Een proefsleuvenonderzoek is wetenschappelijk
en economisch gezien de meest efficiënte methode om de vragen die na het bureauonderzoek
resteren te kunnen beantwoorden. De aanleg van gelijkmatig verspreide lange, parallelle
sleuven die resulteren in het effectief vrijleggen van minstens 12,5% van de totale oppervlakte
van het plangebied geven een hoge trefkans als archeologische sporen aanwezig blijken.
Proefsleuvenonderzoek levert meteen informatie op omtrent verspreiding, bewaring, datering
en aard van eventuele archeologische restanten. Met deze methode is er meteen een goed
zicht op de lokale bewaring en opbouw van de bodem, en kan nagegaan worden of er alsnog
bijkomend steentijdonderzoek nodig zou zijn. Dit onderzoek kan echter pas aanvatten na het
door de opdrachtgever vrijmaken van het terrein.
De gronden binnen het plangebied zijn reeds eigendom van de initiatiefnemer maar bevatten
nog meerdere gebouwen en verhardingen die afgebroken moeten worden. De sloop is gekoppeld
aan de vergunning. Hierdoor is het onmogelijk al enig terreinwerk (vooronderzoek met ingreep
in de bodem) uit te voeren. Indien de ontwikkeling uiteindelijk niet zou vergund en uitgevoerd
worden, is er geen sprake meer van een bedreiging van het eventueel archeologisch erfgoed
in de bodem. Het is voor het bodemarchief daarenboven beter zo lang mogelijk ongestoord
te blijven. Terreinwerk met ingreep in de bodem heeft immers ook een enigszins verstorende
impact op het bodemarchief.
Het plangebied zal tot na de eventuele verlening van de stedenbouwkundige vergunning niet
volledig toegankelijk zijn voor terreinwerk vanwege de aanwezige bebouwing. Het is bijgevolg
praktisch, economisch en maatschappelijk onwenselijk en onmogelijk het terreinwerk in deze
fase van het archeologisch vooronderzoek uit te voeren. Er wordt bijgevolg terreinwerk in
uitgesteld traject geadviseerd.

2.3.7. Samenvatting onderzoek

De initiatiefnemer wenst op een terrein van 7.043m² langs de Kortrijksesteenweg in SintMartens-Latem een nieuwbouwproject te realiseren met handelsruimte, kantoren en
appartementen. Het terrein beslaat acht percelen: 246e, 248c, 250c, 251g, 252h, 254g, 254h
en 254f van sectie B, afdeling 1 (Sint-Martens-Latem) van de gemeente Sint-Martens-Latem.
Voor dit project wordt de bestaande bebouwing gesloopt.
Aangezien deze ontwikkeling een ingreep in de bodem impliceert, het plangebied zich niet in een
gebied bevindt waar geen archeologisch erfgoed te verwachten is, het ontwerp niet binnen het
gabarit van de bestaande lijninfrastructuur valt, noch in een beschermde archeologische site of
vastgestelde archeologische zone ligt, de totale perceeloppervlakte van het plangebied hoger
is dan 3.000m², de bodemingreep groter is dan 1.000m², de aanvrager niet publiekrechtelijk is
en het plangebied binnen woongebied valt, dient bij de vergunningsaanvraag een bekrachtigde
archeologienota gevoegd te worden.
Geologisch bevindt zich geologisch op vroeg-pleniglaciale fluvioperiglaciale afzettingen die als
opvulling van de Vlaamse Vallei door verwilderde rivieren werden afgezet. Deze afzettingen
zijn dus minstens 55.000 jaar oud. Bijgevolg kan geen enkele archeologische periode a priori
met zekerheid worden uitgesloten. Op basis van de beschikbare quartairgeologische en
bodemkaarten zijn er echter geen concrete aanwijzingen gevonden voor de aan- of afwezigheid
van afgedekte of geërodeerde bodems.
Het plangebied is immers gelegen op een interessante landschappelijke positie. Het betreft
een terras in het landschap dat werd gevormd door de fluvioperiglaciale opvulling van de
Vlaamse Vallei die in het noorden wordt begrensd door de vallei van de Leie en in het zuiden
door de vallei van de Rosdambeek die afwatert in noordoostelijke richting en samenkomt
met de Duivebeek die verder in noordoostelijke richting loopt om uit te monden in de
Leie bij Afsnee. Op deze manier werd een inversieterras gevormd tussen Deurle en Afsnee
dat in het westen tussen Deurle en Brakel met holocene stuifzanden is bedekt, terwijl de
alluviale valleien ten noorden en ten zuiden van het plangebied eerder te nat zijn en de
stuifzandgronden in het westen te droog is het terras ter hoogte van het plangebied ideaal
gelegen voor landbouwdoeleinden.
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Deze landschapspositie is zeer duidelijk herkenbaar op de Ferrariskaart waar de droge
stuifzandgronden onder bos liggen en de nattere gronden onder weiland. Het terras is als
Latemse Kouter in gebruik als landbouwgrond.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat de meeste bekende archeologische indicatoren in de
omgeving op deze kouter gelegen zijn. Hierbij worden quasi alle perioden aangetroffen vanaf het
neolithicum. Voor de Romeinse periode en de middeleeuwen zijn sites op de kouter gekend. Op
de randen van deze kouter worden vooral door sites met walgracht opgezocht. Opvallend is ook
dat twee neolithische gepolijste bijlen ten zuiden van een kleine zandrug op de kouter werden
aangetroffen, op een gelijkaardige positie als het plangebied tussen deze kleine zandrug en de
alluviale vlakte van de Rosdambeek.
In de ruime omgeving rond het plangebied kon aan de hand gemelde vondsten, veldprospecties,
proefsleuvenonderzoek en opgravingen worden vastgesteld dat de Latemse kouter een groot
archeologisch potentieel heeft. Er werden reeds archeologische indicatoren aangetroffen
voor alle perioden vanaf het neolithicum. Voor de Romeinse periode en de middeleeuwen
zijn sites bekend.
Op basis van het bureauonderzoek lijkt de Latemse kouter in het verleden een aanzienlijke
activiteit gekend te hebben. Bijgevolg lijkt het plangebied een behoorlijk archeologisch
potentieel te hebben.
De bewoning die momenteel binnen het plangebied aanwezig is, heeft vermoedelijk wel impact
gehad op het bodemarchief, de impact hiervan kan aan de hand van deze bureaustudie niet
achterhaald kon worden. De aanwezigheid van archeologische resten valt zeker niet uit te
sluiten. Er wordt een proefsleuvenonderzoek (+ boringen + “in uitgesteld traject”) geadviseerd
om het gebied verder te onderzoeken.
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