ARCHEOLOGIENOTA
HARELBEKE STATIONSSTRAAT
(prov. WEST-VLAANDEREN)
PROGRAMMA VAN MAATREGELEN

Auteurs: Bart BARTHOLOMIEUX, Daphné VERAART

Monument Vandekerckhove nv
Oostrozebekestraat 54
8770 INGELMUNSTER

Afdeling Archeologie
Projectcode: 2016K240

ARCHEOLOGIENOTA HARELBEKE STATIONSSTRAAT
2
PROJECTCODE: 2016K240
PROGRAMMA VAN MAATREGELEN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------



Gemotiveerd advies

Het uitgevoerde bureauonderzoek is volledig, alle relevante beschikbare bronnen zijn
teruggevonden en zijn geraadpleegd. Inzake historisch bronnenmateriaal zijn de
relevante bestaande bronnen en historische kaarten geraadpleegd via internet. Uit de
historische en archeologische studie werd duidelijk dat het projectgebied zich bevindt in
een zone met hoge verwachting voor archeologische sporen hoewel op basis van het
bureauonderzoek niet met 100% zekerheid gesteld kan worden dat er effectief een
archeologische site aanwezig is en wat de karakteristieken daarvan zijn.
De geplande werken zullen op verschillende locaties op het terrein een ingreep in de
bodem betekenen. Op het noordelijke gedeelte van het terrein wordt er gekozen om
geen ingegraven funderingsplaat te gebruiken om het archeologisch bodemarchief niet
te schaden. Hier zullen de bodemingrepen zich beperken tot de uitgravingen voor de
regenwaterput en infiltratieput. De uitgravingen voor de riolering zullen een
bodemimpact betekenen, al zal deze (op basis van de controleboringen) niet tot op de
verwachtte aanlegdiepte van een archeologisch vlak komen of net raken. De impact zal
hier dus zowel in diepte als oppervlakte beperkt blijven.
Voor de aanleg van het terras en de oprit naar de garages toe zal het huidige terras en de
oprit uitgebroken en opnieuw aangelegd worden. Ter hoogte van de huidige woning zal
er een bijkomende uitgraving uitgevoerd worden ter hoogte van de nieuwe kelder.
Hierbij wordt er ca. 90cm dieper gegaan dan de huidige keldervloer, en zal ca. 25m²
buiten de afmetingen van de huidige kelder gegaan worden. Daarnaast zal het
appartementenblok met 22m² langsheen de zuidelijke hoek buiten de afmetingen van de
huidige bewoning gaan, en langs de noordelijke zijde over een strook met een
oppervlakte van 38m². Het bodemarchief zal reeds verstoord zijn ter hoogte van de
huidige kelder. Dit betekent dat enkel op de bijkomende smalle stroken rond de
contouren van de huidige bebouwing een verstoring van het bodemarchief zal gebeuren.
Verder worden er nog afgravingen gepland aan de straatzijde waar nu de voortuin zich
hoger bevindt dan de omgeving. Hier zal over een oppervlakte van 50m² tot maximum
60cm verdiept worden, waarna hier een parkeerzone zal worden aangelegd. Hiervoor
zijn ook uitgravingen voorzien die tot ca. 20cm onder het nieuwe maaiveldniveau zullen
gaan.
De effectieve verstoring van het bodemarchief door het appartementenblok blijft in
oppervlakte dus beperkt en verspreid in smalle stroken, bovendien gebeurt deze
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voornamelijk in een zone die reeds verstoord is door de huidige structuren. Het wellicht
onverstoorde noordoostelijke deel van het terrein wordt gevrijwaard van verstoring
door het gebruik van een funderingsplaat die niet in de bodem ingegraven moet worden.
Hier kan een bewaring in situ gerealiseerd worden, enkel de regenwaterput (8m²) en
infiltratieput (4,5m²) zullen een verstoring veroorzaken. De aanleg van de riolering, die
tot 80cm diep langs de woning geplaatst wordt, zal een wellicht geen of slechts een
beperkte verstoring veroorzaken, gezien de controleboringen uitwijzen dat het
archeologisch niveau zich iets dieper bevindt. Voor de parkeerzone aan de straatzijde is
de aanlegdiepte tot ca. 20cm beperkt.
Er kan besloten worden dat de potentiële archeologische kenniswinst, gezien de
afmetingen van de bijkomende verstoringen, te beperkt is om de kost van enig
vooronderzoek te kunnen verantwoorden. Er dient dus geen programma van
maatregelen voor verder archeologisch onderzoek opgesteld te worden. Wel wordt
gewezen op de wettelijke verplichting om bij aantreffen van archeologisch
sporen/vondsten tijdens werken, dit te melden aan Onroerend Erfgoed1.

Zie artikel 5.1.4. van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en artikel 5.1. van het
Onroerenderfgoedbesluit.
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