ARCHEOLOGIENOTA
MOORSELE IEPERSTRAAT
(prov. WEST-VLAANDEREN)
VERSLAG VAN RESULTATEN
BUREAUONDERZOEK

Auteurs:

Monument Vandekerckhove nv
Oostrozebekestraat 54
8770 INGELMUNSTER

Bert ACKE, Bart BARTHOLOMIEUX,
Tina BRUYNINCKX, Birgit LEENKNEGT

Afdeling Archeologie
Projectcode: 2016K199

ARCHEOLOGIENOTA MOORSELE IEPERSTRAAT
2
PROJECTCODE: 2016K199
VERSLAG VAN RESULTATEN BUREAUONDERZOEK
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------

Projectcode:
Naam erkende archeoloog:
Erkenningsnummer:
Locatiegegevens:
Lambertcoördinaten onderzoeksgebied:
Kadastergegevens:
Topografische kaart:
Begindatum onderzoek:
Einddatum onderzoek:
Plan met afbakening verstoorde zones:
Contact:

2016K199
Bart Bartholomieux
OE/ERK/Archeoloog/2016/00127
Moorsele, Ieperstraat (zie plan in bijlage 2 en 3)
X: 64968, Y: 170704
X: 65047, Y: 170681
Wevelgem, afdeling 4, sectie A, percelen: 493m (partim), 493l, 493g en 506p
(partim) (zie plan in bijlage 3)
zie plan in bijlage 1 en 2
11/01/2017
30/01/2017
niet van toepassing
info@monument.be; T: +32 51 31 60 80

© Monument Vandekerckhove nv, Oostrozebekestraat 54, 8770 Ingelmunster. Figuren: Monument
Vandekerckhove nv, tenzij anders vermeld. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag
worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of
op welke wijze ook, zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de uitgever.

ARCHEOLOGIENOTA MOORSELE IEPERSTRAAT
3
PROJECTCODE: 2016K199
VERSLAG VAN RESULTATEN BUREAUONDERZOEK
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------

0. INHOUDSTAFEL
0. INHOUDSTAFEL ............................................................................................................................ 3
1.1. WETTELIJK KADER ................................................................................................................................... 5
1.2. ONDERZOEKSOPDRACHT.......................................................................................................................... 6
1.2.1. Vraagstelling ................................................................................................................................. 6
1.2.2. Randvoorwaarden ...................................................................................................................... 6
1.2.3. Geplande werken ........................................................................................................................ 6
1.3. WERKWIJZE EN STRATEGIE .................................................................................................................. 11
1.3.1. Motivering onderzoeksstrategie ........................................................................................ 11
1.3.2. Organisatie van het vooronderzoek ................................................................................. 12
1.3.3. Gebruikt materiaal .................................................................................................................. 12
1.3.4. Motivering eventueel afwijkende methodiek ............................................................... 12
1.3.5. Inbreng specialisten................................................................................................................ 12
1.3.6. Algemene wetenschappelijke advisering ....................................................................... 12
2. ASSESSMENTRAPPORT ........................................................................................................... 13
2.1. LANDSCHAPPELIJKE LIGGING ................................................................................................................ 13
2.1.1. Topografische situering ........................................................................................................ 13
2.1.2. Landschappelijke situering .................................................................................................. 18
2.1.3. Geologische situering ............................................................................................................. 20
2.2. Historische beschrijving ........................................................................................................... 22
2.3.2. Bodemkundige situering ....................................................................................................... 29
2.3. ARCHEOLOGISCH KADER ....................................................................................................................... 31
2.4. SYNTHESE ............................................................................................................................................... 34
2.4.1. Verwachtingspatroon............................................................................................................. 34
2.4.2. Afweging verder vooronderzoek ....................................................................................... 35
2.4.3. Verder vooronderzoek zonder ingreep in de bodem ................................................ 36
2.4.3.1. Landschappelijk bodemonderzoek .................................................................................. 36
2.4.3.2. Geofysisch onderzoek ............................................................................................................ 37
2.4.3.3. Veldkartering ............................................................................................................................ 37
2.4.4. Verder vooronderzoek met ingreep in de bodem ....................................................... 37
2.4.4.1. Verkennend en waarderend archeologisch booronderzoek .................................. 37
2.4.4.2. Proefsleuven en proefputten .............................................................................................. 37
2.4.5. Beantwoording van de onderzoeksvragen .................................................................... 38
3. SAMENVATTING ......................................................................................................................... 41
4. BIBLIOGRAFIE ............................................................................................................................ 43
4.1. LITERATUUR........................................................................................................................................... 43
4.2. INTERNETBRONNEN .............................................................................................................................. 44

ARCHEOLOGIENOTA MOORSELE IEPERSTRAAT
4
PROJECTCODE: 2016K199
VERSLAG VAN RESULTATEN BUREAUONDERZOEK
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------

5. BIJLAGEN ...................................................................................................................................... 45
5.1. PLANNENLIJST ....................................................................................................................................... 45
5.2. FOTOLIJST ............................................................................................................................................... 48

ARCHEOLOGIENOTA MOORSELE IEPERSTRAAT
5
PROJECTCODE: 2016K199
VERSLAG VAN RESULTATEN BUREAUONDERZOEK
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------

1. BESCHRIJVEND GEDEELTE
1.1. Wettelijk kader
De archeologienota kadert in het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013. Naar
aanleiding van een geplande stedenbouwkundige vergunningsaanvraag te Wevelgem
(Moorsele), Ieperstraat, waarbij de totale oppervlakte van de ingreep in de bodem
1000m² of meer beslaat en de totale oppervlakte van de kadastrale percelen waarop de
aanvraag betrekking heeft 3000m² of meer bedraagt, dient de initiatiefnemer een
archeologienota toe te voegen aan de vergunningsaanvraag. De archeologienota dient
opgemaakt te worden onder supervisie van een erkend archeoloog.
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1.2. Onderzoeksopdracht
1.2.1. Vraagstelling


Zijn er archeologische of historische gegevens gekend over de site?



Zijn er indicaties dat de bodem (deels) verstoord is?



Zijn er landschappelijke factoren die invloed kunnen hebben op de gaafheid van
eventuele archeologische sporen?



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



Is er een archeologische site aanwezig? Zo ja, wat zijn de karakteristieken en de
bewaringstoestand ervan? Wat is de relatie met het landschap? Welke waarde
heeft de site?



Wat is de te volgen strategie tijdens een eventueel verder onderzoek en welke
bijkomende onderzoeksvragen moeten daarbij beantwoord worden?

1.2.2. Randvoorwaarden
Het infrastructuurdossier en de aanvraag voor de stedenbouwkundige vergunning zal in
voorjaar 2017 ingediend worden. Daar dient ook een bewijs van indiening van een
archeologienota bijgevoegd te worden.

1.2.3. Geplande werken
Het projectgebied is ongeveer 2560m2 groot. Het gebied is grotendeels onbebouwd. Er
staan drie kleine gebouwen die dienst doen als garage, opslagplaats en serre, en een
muur die het projectgebied scheidt van de Ieperstraat. De huidige gebouwen zijn niet
onderkelderd. Ook een hoogspanningscabine maakt deel uit van het projectgebied.
Momenteel doet het projectgebied dienst als tuin; er staan dus verschillende bomen,
gras en andere gewassen. Rond de gebouwen lopen kleine geasfalteerde stroken. Tevens
is een paadje in het projectgebied aangelegd. De oostelijke strook van het projectgebied
maakt deel uit van een geasfalteerde parking.
De geplande werken binnen het projectgebied omvatten in een eerste fase het slopen
van de bestaande gebouwtjes en een deel van de muur, en het verwijderen van het
groen. Vervolgens zal de grond worden genivelleerd, en worden 25 assistentiewoningen
en een lokaal dienstencentrum gebouwd. Daarnaast worden ook een parking en een
nieuwe verbindingsgang tussen de nieuwe en reeds bestaande gebouwen aangelegd. Er
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worden geen kelders of ondergrondse verdiepingen voorzien. Om de grondlaag van de
nieuwbouw overeen te laten komen met die van de reeds bestaande aanpalende
gebouwen dient de grond in het projectgebied gelijk gemaakt te worden. Op sommige
plaatsen, voornamelijk in het oostelijk deel, wordt hiervoor grond afgegraven. Op
andere plaatsen zal grond opgehoogd worden. Wellicht wordt daarbij ook teelaarde
weggegraven. Het ophogen gebeurt met afgegraven grond uit het projectgebied,
aangevuld met zand en beton. Ter hoogte van de geplande parking zal de ophoging
minimaal zijn; de helling naar het zuiden toe blijft er behouden. De graafwerken in het
gehele projectgebied zullen niet dieper zijn dan 60cm ten opzichte van het maaiveld.
Uitgezonderd de locatie van de liftput; daarvoor zal dieper moeten worden gegraven.
Waar deze liftput zal komen of hoe diep deze wordt geplaatst is momenteel (nog) niet
geweten. De nodige nutsleidingen worden aangelegd tijdens de geplande werken. Meer
informatie, zoals locatie of diepte, van de nutsleidingen is op dit moment niet gekend. De
informatie verkregen uit dit bureauonderzoek wordt later verwerkt in het
prestatiebestek1 van de bouwplannen.
Het grootste perceel in het projectgebied (493m) en perceel 493l zijn eigendom van de
initiatiefnemer. Het oostelijke perceel 506p is momenteel in eigendom van de gemeente.
Momenteel zijn er onderhandelingsgesprekken om het perceel te ruilen. Het kleine
perceel 493g is in bezit van Infrax; hierop staat een hoogspanningscabine. De
gesprekken zijn lopende om de cabine te verplaatsen en de grond vrij te geven.2

1 http://conixrdbm.com/wp-content/uploads/PUB/9000A_PROJ_ARTICLE_01.pdf (p. 16):

Het prestatiebestek wijkt af van het traditionele beschrijvende- of uitvoeringsbestek waarin staat met
welke materialen en bouwtechnieken de werken zullen worden uitgevoerd. Een prestatiebestek geeft
enkel de kwantificeerbare kenmerken en kwaliteiten waaraan de levering aan moet voldoen. Aangezien
deze geplande werken worden uitgevoerd via een prestatiebestek zijn er geen specifieke gegevens over
funderingen, nutsleidingen en andere ingrepen in de bodem beschikbaar.
2 Informatie verkregen van initiatiefnemer en bouwheer.
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Figuur 1: Geplande werken in projectgebied met gebouwen in oranje, parking in grijs en groenzone in
groen (bijlage 4).

Figuur 2 : Ontwerpplan (bron: initiatiefnemer).
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Figuur 3: Plan in 2D van de geplande werken met aansluiting op de bestaande gebouwen (bron:
initiatiefnemer).

Figuur 4 : Schets van het straatbeeld in de Ieperstraat na de geplande werken (bron: initiatiefnemer).
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Figuur 5 : Schets van het straatbeeld op de kruising van de Ieperstraat en Damberstraat na de geplande
werken (bron : initiatiefnemer).
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1.3. Werkwijze en strategie
1.3.1. Motivering onderzoeksstrategie
In dit bureauonderzoek wordt getracht een zo duidelijk mogelijk beeld te vormen van de
huidige archeologische, historische en landschappelijke kennis van het projectgebied en
de omgeving. Dit wordt vervolgens getoetst aan de geplande verstoring van de bodem.
Het doel hiervan is te kunnen bepalen of verder archeologisch onderzoek aangewezen is.
Om een antwoord te kunnen formuleren op de onderzoeksvragen werden verschillende
bronnen geraadpleegd.
Informatie over de afbakening van het plangebied en de geplande werkzaamheden werd
aangeleverd via de initiatiefnemer. Om een zicht te krijgen op de huidige archeologische
kennis van het plangebied, Moorsele en Wevelgem werd de online databank van de CAI
(Centrale Archeologische Inventaris) geraadpleegd.3 Ook werd bijkomende informatie
ingewonnen bij erfgoed zuidwest (de intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst
waarbij Wevelgem aangesloten is). Als aanvulling hierop werden verschillende
historische kaarten geraadpleegd via Geopunt4, de centrale toegangspoort tot
geografische overheidsinformatie, en via Cartesius5, een databank die kaarten bundelt
van het NGI (Nationaal Geografisch Instituut), de Koninklijke Bibliotheek, het
Rijksarchief en het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika. Langs deze weg werden ook
verschillende luchtfoto’s bekeken die genomen zijn sinds de jaren 70 van de 20ste eeuw.
Op alle kaarten en luchtfoto’s werd het plangebied geprojecteerd, om zo tot een
duidelijk beeld te komen van het landgebruik gedurende de laatste eeuwen. Geopunt
leverde ook verschillende kaarten op die betrekking hebben tot de landschappelijke en
bodemkundige ligging van het gebied. Een kadasterplan dat beschikbaar is via de GRBkaart op Geopunt werd vergeleken met hetgene dat beschikbaar is via de CadGIS Viewer
van de Federale Overheid.6 Een topografische kaart werd verkregen via het NGI.7
Inzake historisch bronnenmateriaal zijn de relevante bestaande bronnen en historische
kaarten geraadpleegd via internet. Bijkomend archiefonderzoek is niet uitgevoerd
omdat dergelijke studie van dusdanige omvang is dat dit niet kan ingepast worden
binnen deze archeologienota. Bovendien zou dit onderzoek voornamelijk bijkomende
https://cai.onroerenderfgoed.be/
http://www.geopunt.be/kaart
5 http://www.cartesius.be/CartesiusPortal/
6 http://ccff02.minfin.fgov.be/cadgisweb/
7 http://www.ngi.be/topomapviewer/
3
4
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info aanleveren betreffende de historische bewoningsgeschiedenis van het perceel
(bijvoorbeeld eigenaarsinformatie) en niet betreffende de archeologische weerslag van
deze bewoning.

1.3.2. Organisatie van het vooronderzoek
De eerste stap van het bureauonderzoek bestond er uit zoveel mogelijk relevante
informatie te verzamelen betreffende het plangebied (zie vorig hoofdstuk). Daarna werd
getracht deze informatie op overzichtelijke wijze weer te geven door middel van kaarten
die als bijlage bij dit rapport gevoegd worden. Vervolgens werd de vergaarde informatie
in een tekst gegoten en kon bepaald worden of verder vooronderzoek noodzakelijk is en
welke onderzoeksstrategie daarvoor aangewezen is.

1.3.3. Gebruikt materiaal
Alle nodige informatie werd geraadpleegd via het internet of werd digitaal aangeleverd
door de initiatiefnemer. De kaarten die toegevoegd zijn als bijlage werden vervaardigd
met behulp van QGIS, een geografisch informatiesysteem.

1.3.4. Motivering eventueel afwijkende methodiek
Niet van toepassing.

1.3.5. Inbreng specialisten
Niet van toepassing.

1.3.6. Algemene wetenschappelijke advisering
Aangezien informatie over recent archeologisch onderzoek nog niet terug te vinden is op
de Centraal Archeologische Inventaris werd hiervoor beroep gedaan op de regiokennis
van erfgoed zuidwest.
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2. ASSESSMENTRAPPORT
2.1. Landschappelijke ligging
2.1.1. Topografische situering
In het noorden grenst Moorsele aan Dadizele, Ledegem en Rollegem-Kapelle, in het
oosten aan Sint-Eloois-Winkel en Gullegem, in het zuiden aan Wevelgem en Menen en in
het westen aan Geluwe.8 Moorsele is een deelgemeente van Wevelgem. De
fusiegemeente ligt in het zuiden van de provincie West-Vlaanderen en maakt deel uit
van het arrondissement Kortrijk. Wevelgem grenst in het noorden aan Moorslede en
Ledegem, in het oosten aan Kortrijk, in het zuiden en deels in het westen aan Menen en
resterend in het westen aan Wervik.
Het projectgebied situeert zich in het dorpscentrum van Moorsele, langs de kruising van
de Ieperstraat en het Sint-Maartensplein (zie bijlage 1 en figuur 6). Het terrein is
momenteel in gebruik als tuinzone, met naast gras en bomen ook een garage, een
opslagplaats, een serre en een hoogspanningscabine (zie figuren 9 t.e.m. 11). De
oostelijke strook van het plangebied is geasfalteerd en behoort tot de aanpalende
parking (zie figuur 12). In het zuiden bevindt zich een vrij hoge muur, die de tuin scheidt
van de Ieperstraat. In het westen wordt het onderzoeksgebied begrensd door een
woning met bijhorende tuin, in het noorden door het beschermd herenhuis ‘Klein
Kasteel’ en een park (zie bijlage 2 en figuur 7). Kadastraal zijn de percelen in het
projectgebied terug te vinden onder afdeling 4, sectie A, percelen: 493m (partim), 493l
(garage), 493g (hoogspanningscabine) en 506p (partim) (zie bijlage 3 en figuur 8). Op
de topografische kaart is ter hoogte van de zuidoostelijke hoek van het projectgebied
een gebouw te zien, maar deze werd tussen 2007 en 2012 gesloopt.9 Op de
bodemgebruikskaart van 2001 staat het grootste deel van het projectgebied gekarteerd
als akkerland. De oostelijke strook van het projectgebied staat aangeduid als bebouwde
zone (zie bijlage 5 en figuur 13).

AGENTSCHAP ONROEREND ERFGOED 2017: Moorsele. In Inventaris Onroerend Erfgoed. Opgehaald van
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/geheel/121885 op 11-01-2017.
9 Informatie verkregen door orthofoto’s op het geoportaal.
8
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Figuur 6: Topografische kaart met situering van het projectgebied (bijlage 1).

Figuur 7: Topografische kaart (detail) met situering van het projectgebied (bijlage 2).
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Figuur 8: Kadasterplan met situering van het projectgebied (bijlage 3).

Figuur 9: Zicht vanuit het zuidwesten op het projectgebied (foto genomen op 27/01/2017).
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Figuur 10: Zicht vanuit het oosten op het projectgebied (foto genomen op 27/01/2017).

Figuur 11: Zicht vanuit het zuiden op de bomenzone van het terrein (foto genomen op 27/01/2017).
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Figuur 12: Zicht vanaf het Sint-Maartensplein (oosten) op het projectgebied (foto genomen op
27/01/2017).

Figuur 13: Bodemgebruikskaart uit 2001 met situering van het projectgebied (bijlage 5).
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2.1.2. Landschappelijke situering
Moorsele is gelegen in de Vlaamse Zandleemstreek, met de Kezelberg als hoogste punt.
Het grondgebied van de deelgemeente wordt doorsneden door de Heulebeek, en in het
uiterste oosten door de autoweg N32 Brugge-Rijsel. Wevelgem is gelegen in de
Leievallei, waarbij de Leie de zuidelijke grens vormt van de gemeente. De hoogst gelegen
gedeeltes van Wevelgem liggen in de noordoostelijke en noordwestelijke hoek van de
gemeente op circa +45m TAW. De laagst gelegen gedeeltes, in het zuiden van de
gemeente, bevinden zich op circa +15m TAW (zie bijlage 6 en figuur 14).

Figuur 14: Digitaal terreinmodel met projectgebied (bijlage 6).

Het projectgebied zelf bevindt zich op een hoogte tussen +22,6m en +21,8m TAW. Het
oostelijke en zuidelijke deel van het projectgebied zijn het hoogst gelegen. Het
noordelijke deel het laagst. Over het algemeen helt het projectgebied af van zuid naar
noord, in de richting van de Heulebeek die circa 150m ten noorden stroomt (zie bijlage 7
en figuur 15). De bodemerosiekaart uit 2016 geeft aan dat er geen informatie
beschikbaar is voor de locatie van het projectgebied. Enkele naburige percelen staan
weergegeven als niet erosiegevoelig (zie bijlage 11 en figuur 16). Wellicht kan voor het
projectgebied dezelfde conclusie getrokken worden. De potentiële bodemerosiekaart
houdt onder meer rekening met het bodemtype, de hellingslengte en de hellingsgraad.
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Figuur 15: Digitaal terreinmodel in detail met hoogteverloop en projectgebied (bijlage 7).

Figuur 16: Potentiële bodemerosiekaart met projectgebied (bijlage 11).
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2.1.3. Geologische situering
De tertiaire ondergrond ter hoogte van het projectgebied bestaat uit afzettingen van het
Lid van Aalbeke (zie bijlage 8 en figuur 17). Het Lid van Aalbeke is een onderdeel van de
Formatie van Kortrijk. Deze eenheid bestaat uit grijze klei tot silt en is kleihoudend met
kleilagen (Nummulites planulatus).10
De Quartair geologische kaart geeft aan dat het projectgebied bestaat uit een
ondergrond die geen Holocene en/of Tardiglaciale afzettingen bovenop de Pleistocene
sequentie bevatten (zie bijlage 9 en figuur 18). De dikte van het quartair pakket
bedraagt op deze plaats 20m.11
De geomorfologische kaart voor deze streek is niet voorhanden en kan dus niet worden
afgebeeld.

Figuur 17: Tertiair geologische kaart met projectgebied (bijlage 8).

10
11

http://www.geopunt.be/
http://www.geopunt.be/

ARCHEOLOGIENOTA MOORSELE IEPERSTRAAT
21
PROJECTCODE: 2016K199
VERSLAG VAN RESULTATEN BUREAUONDERZOEK
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------

Figuur 18: Quartair geologische kaart met projectgebied (bijlage 9).
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2.2. Historische beschrijving
Moorsele is ontstaan op een kruispunt van wegen, in een meander van de Heulebeek. De
deelgemeente werd voor het eerst vermeld in 1046 op de ‘Rol van Harelbeke’ als
‘Mortsella’. De naam is wellicht een samenvoeging van het Keltische deel ‘mort’ wat
uitstekend of hoog betekent en het jongere Germaanse deel ‘sella’ dat staat voor
zaalvorming, gebouw of hut. De heerlijkheid ‘Moorsele’ was de oudste heerlijkheid
binnen de huidige gemeentegrenzen. Een tweede heerlijkheid was ‘Ter Gracht’. De twee
heerlijkheden vormden op een bepaald moment één heerlijkheid. Ze werden in 1456
verenigd. Reeds vanaf 1323 waren ze in handen van dezelfde familie door het huwelijk
van Beatrijs, vrouwe van Moorsele, met Diederik van der Gracht. Voor beide
heerlijkheden was er slechts één schepenbank en één leenhof. Ter hoogte van het
huidige adres Witte Molenstraat 152 stond het kasteel Ter Gracht. Het werd in de 15de
eeuw verwoest en niet meer heropgebouwd. De kasteelmote en de hoeve Ter Gracht
bleven wel bewaard.
In de eerste helft van de 15de eeuw liet de heer van Moorsele het kasteel van Moorsele
bouwen op de restanten van een ouder kasteel. In de hierop volgende eeuwen werden
verschillende families en particulieren eigenaar van het kasteel. Naast de heerlijkheden
‘Moorsele’ en ‘Ter Gracht’ lagen ook de heerlijkheden ‘Ter Merrie’, ‘Ter Coutere’, ‘Walle’,
‘Waterschap’, ‘Ardoye’, ‘Rubbens’, ‘Vrijeigen’, ‘Wagenbrugge’ en ‘Verkenmeersch’ en de
ammanie van Kezelberghe binnen het grondgebied van de huidige deelgemeente
Moorsele.
De parochie en het eerste kerkgebouw waren wellicht in het midden van de 11de eeuw
ontstaan. Echter de eerste historische vermelding van de kerk dateert van 1165. Het
patronaatsrecht was in handen van het kapittel van Harelbeke. Tijdens de tweede helft
van de 15de eeuw of in het begin van de 16de eeuw werd op die plaats de Romaanse
zaalkerk gesloopt en vervangen door de huidige hallenkerk met kruisbeuk en
vieringtoren. In de 13de eeuw werd er binnen de gemeente een Cisterciënzerabdij
gesticht voor de burggravin van Kortrijk, Margaretha van Guines. In 1187 verkreeg ze
hiervoor van Filips van den Elzas, graaf van Vlaanderen, gronden gelegen aan de
Heulebeek. Op die grond stond reeds een huis, wellicht een hoeve. De kerk van het
klooster werd gewijd in 1218. In 1221 werd Margaretha van Guines er begraven. Enkele
jaren daarna verwierven de kloosterlingen een aanzienlijk stuk grond in Wevelgem
langs de Leie en na 1261 was de verhuis van de abdij voltooid. Op het einde van de 13de
eeuw werd de vestingsplaats te Moorsele definitief verlaten. De hoeve werd het foncier
van de gelijknamige heerlijkheid ‘Ter Coutere’ (ter hoogte van de huidige Secretaris
Vanmarckelaan 64). In de 14de eeuw werd textielnijverheid in Moorsele een belangrijke
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economisch bedrijvigheid. De Moorseelse vrouwen sponnen wol voor de Kortrijkse
wevers. Aan de Kezelberg zou een stapelplaats voor woldraad gelegen hebben. Rond het
midden van de 14de eeuw verhuisde de stapelplaats naar Menen. Echter, de
plattelandspinners uit Moorsele waren niet bereid om naar Menen te komen.
Uiteindelijk besloot de graaf om de stapelplaats terug in Moorsele te vestigen. Deze
nieuwe stapelplaats was gelegen in de huidige Dadizelestraat.
Rond de 16de eeuw werd het telen en weven van vlas populairder. Tijdens de
Geuzenopstanden en de invallen van de Oostendse vrijbuiters in 1583 leed Moorsele
veel schade. In 1570 werd het goed Ter Gracht zwaar beschadigd en wellicht ook het
kasteel van Moorsele. Ook het koor van de Sint-Martinuskerk werd beschadigd. Door het
verdrag van Aken, in 1668, werd het grootste deel van de gemeente bij Frankrijk
ingelijfd. Tijdens deze Franse overheersing werd een verdedigingslinie van het kasteel
van Moorsele tot aan de Leie te Kuurne gebouwd. In 17de eeuw werd de gemeente
herhaaldelijk getroffen door plunderende troepen. Ook de builenpest maakte rond deze
periode veel slachtoffers. In 1713 viel Moorsele onder Oostenrijks bewind. De
Oostenrijkse Succesieoorlogen (1740-1747) maakten de gemeente opnieuw het
slachtoffer van plunderingen en brandstichtingen. Op 10 september 1787 woedde een
brand die een groot deel van het centrum in de as legde. De brand vernielde tussen de
56 en 64 huizen, voornamelijk gelegen in de Damberdstraat en het Sint-Maartensplein.
In 1791 werd op de Plaats (het huidige Sint-Maartensplein) een herberg ‘Het
Schepenhuis’ gebouwd die later in gebruik was als gemeentehuis. Aanpalend stond een
gevangenis en een brandweerkazerne. In 1858 werd het gebouw afgebroken en werden
de gemeentediensten ondergebracht in het kasteel van dokter Buskaert, ook op de
Plaats gelegen. Het kasteel werd in 1986 afgebroken om plaats te maken voor een
modern gemeentehuis. Tijdens de 18de eeuw kenmerkte huisnijverheid, voornamelijk
het weven van fijn linnen, zich als groeiende economisch tak in de streek. Deze
thuisnijverheid bleef tijdens de 19de eeuw doorleven, niet tegenstaande de opkomst van
het industrieel weven. In de tweede helft van de 19de eeuw werd ingezet op de
verbetering van het wegennet. In 1852 werd de weg van Menen naar Roeselare
rechtgetrokken. In 1846 werd gestart met de aanleg van de weg van Kortrijk naar
Moorsele, over Heule en Gullegem. Ook verschillende straten werden hersteld of
bestraat. In 1889 werd de spoorweg Menen-Roeselare aangelegd doorheen Moorsele. De
eerste spoortram verscheen in 1892. Direct na de Tweede Wereldoorlog werd de
stroomtram vervangen door een dieseltram, die dienst deed tot 1956. Tijdens de Eerste
Wereldoorlog werd tussen de Ieperstraat, de Dadizelestraat en de Witte Molenstraat een
Duits vliegveld aangelegd. Na de oorlog raakte het vliegveld in ongebruik. In 1938 werd
ter hoogte van de Ledegemstraat een nieuw vliegveld aangelegd voor Belgische militaire
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doeleinden. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het vliegveld ingepalmd door de
Duitse bezetter en werd het uitgebreid. Het vliegveld heette ‘Overheule’; enkel de
controletoren bleef tot op heden bewaard. Tijdens de slag om de Leie in 1940 werden de
Sint-Martinuskerk en de Sint-Christoffelkerk samen met andere gebouwen zwaar
beschadigd.12
In de directe omgeving van het projectgebied zijn twee bouwkundige monumenten
geregistreerd. Meteen grenzend aan het projectgebied staat het herenhuis ‘Klein
Kasteel(tje)’. Het woonhuis werd opgetrokken in de tweede helft van de 18de eeuw in
opdracht van Joseph Cornillie, een linnenkoopman. In 1887 werd de woning samen met
de aanpalende huizen en gronden aan de Franse ‘Association des Religieuses fille de
l’Enfant Jésus verkocht. Het woonhuis werd omgebouwd tot school waarin Frans en
handwerk onderwezen werd. In de 19de eeuw werd het gebouw gebruikt als rusthuis
voor de Franse Zusters. In 1946 werd het gebouw verkocht aan de ‘Zusters van ’t gelove
van Tielt’. Na de Tweede Wereldoorlog werd ‘Klein Kasteel’ ingericht als beroepsschool.
Vanaf 1963 is het in gebruik als woonhuis voor de zusters van het naastgelegen rusthuis.
Tegen de noordelijke zijpuntgevel is er aansluiting met de in 1992 gebouwde uitbreiding
van het rusthuis.13 Westelijk palend aan het projectgebied staat een arbeiderswoning uit
het vierde kwart van de 19de eeuw.14
De oudste historische kaart waaruit relevante informatie kan worden gehaald is de kaart
van Ferraris (1771-1778; zie bijlage 12 en figuur 19). Op deze kaart is te zien dat een
groot deel van het projectgebied bebouwd is en dat de site gelegen is binnen de
historische dorpskern van Moorsele. De weg ten zuiden van het projectgebied kent
sterke gelijkenissen met de huidige Ieperstraat. De weg ten oosten van het projectgebied
loopt ongeveer gelijk met het Sint-Maartensplein. Direct ten noordoosten van het
projectgebied is wellicht ‘Klein Kasteel’ waarneembaar. Het noordelijke deel van het
projectgebied lijkt gekarteerd als moestuin. Wellicht moet het projectgebied iets
noordelijker worden gesitueerd. Op de Atlas der Buurtwegen (1841; zie bijlage 13 en
figuur 20) is de situatie licht gewijzigd. Het projectgebied bestaat in het westen uit
verschillende smalle percelen, met woningen aan de straatkant. Het oostelijk deel van
het terrein is niet bebouwd en hoort bij het domein van ‘Klein Kasteel’. Op de kaart van
AGENTSCHAP ONROEREND ERFGOED 2017: Moorsele. In Inventaris Onroerend Erfgoed. Opgehaald van
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/geheel/ 121885 op 12-01-2017.
13 AGENTSCHAP ONROEREND ERFGOED 2017: Herenhuis ‘t Kasteeltje. In Inventaris Onroerend Erfgoed.
Opgehaald van https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/geheel/ 71478 op 12-01-2017.
14 AGENTSCHAP ONROEREND ERFGOED 2017: Arbeiderswoning. In Inventaris Onroerend Erfgoed.
Opgehaald van https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/geheel/ 71324 op 12-01-2017.
12
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Popp (1842-1879; zie bijlage 14 en figuur 21) en de kaart van Vandermaelen (18461854; zie bijlage 15 en figuur 22) zijn geen grote veranderingen waarneembaar in
vergelijking met de Atlas der Buurtwegen. Wellicht moet het projectgebied op de kaart
van Vandermaelen iets noordoostelijker worden geprojecteerd.
Uit topografische kaarten uit 1883 en 1911 blijkt dat een deel van de gebouwen die op
de hierboven besproken 19de-eeuwse kaarten gekarteerd stonden, verdwenen zijn.
Enkel ter hoogte van de zuidwestelijke hoek van het projectgebied is in 1911 nog steeds
wat bebouwing. De rest van het projectgebied is onbebouwd. 15 Een Britse
loopgravenkaart die de situatie in juli 1917, tijdens de Eerste Wereldoorlog, weergeeft
toont dat er zo’n 60m ten noorden van het projectgebied een vliegveld lag. Het vliegveld
loopt, volgens de trenchmap uit juli 1917, van de Kezelberg tot het kasteel van Moorsele,
in een min of meer rechte lijn. Een Britse loopgravenkaart uit oktober 1917 toont een
wijziging in de ligging van het vliegveld. Ten noorden van het projectgebied is op de
loopgravenkaart van oktober 1917 geen vliegveld meer waarneembaar. Het vliegveld
werd ter hoogte van de huidige Ledegemstraat onderbroken en werd ten westen van de
Kezelberg doorgetrokken tot in Wervik.16 Een topografische kaart uit 1961 toont dat op
dat moment vrijwel het volledige projectgebied onbebouwd ligt.17 Enkel in de
noordoostelijke hoek van het projectgebied staat een gebouw. Wellicht gaat het om de
huidige garage. Een luchtfoto uit 1971 (zie bijlage 16 en figuur 23) toont een woning ter
hoogte van de zuidoostelijke hoek van het projectgebied. Dit gebouw werd afgebroken
tussen 2007 en 2012. De rest van het projectgebied is, met uitzondering van de garage,
tuinzone. Een luchtfoto uit 1990 (zie bijlage 17 en figuur 24) toont een ongewijzigde
situatie, in vergelijking met de luchtfoto uit 1971. Op de luchtfoto uit 2015 (zie bijlage 18
en figuur 25) is het gebouw in de zuidoostelijke hoek van het projectgebied verdwenen.
In de plaats is er groenzone en een deel van een geasfalteerde parking.

Deze topografische kaarten werden op carthesius.be geconsulteerd maar door de wet op de
auteursrechten en de naburige rechten en door de wet op de rechtsbescherming van databanken kunnen
de kaarten niet bij dit bureauonderzoek worden gevoegd.
16 Deze loopgravenkaarten werden op de website van de National Library of Schotland geconsulteerd
maar door de wet op de auteursrechten en de naburige rechten en door de wet op de rechtsbescherming
van databanken kunnen de kaarten niet bij dit bureauonderzoek gevoegd worden.
17 Deze topografische kaart werd op carthesius.be geconsulteerd maar door de wet op de auteursrechten
en de naburige rechten en door de wet op de rechtsbescherming van databanken kan de kaart niet bij dit
bureauonderzoek worden gevoegd.
15
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Figuur 19: Kaart van Ferraris uit 1771-1778. Het projectgebied situeert zich vermoedelijk iets meer naar
het noorden (bijlage 12).

Figuur 20: Atlas der Buurtwegen uit 1841 met situering van het projectgebied (bijlage 13).
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Figuur 21: Kaart van Popp uit 1842-1879 met situering van het projectgebied (bijlage 14).

Figuur 22: Kaart Vandermaelen uit 1846-1854. Het projectgebied situeert zich eigenlijk iets meer naar het
noordoosten (bijlage 15).
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Figuur 23: Luchtfoto uit 1971 met situering van het projectgebied (bijlage 16).

Figuur 24: Luchtfoto uit 1990 met situering van het projectgebied (bijlage 17).
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Figuur 25: Luchtfoto uit 2015 met projectgebied (bijlage 18).

2.3.2. Bodemkundige situering
Het volledige projectgebied staat op de bodemkaart geprojecteerd als bebouwde zone
(OB) (zie bijlage 10 en figuur 26).18 Het is gelegen in een omgeving met voornamelijk
matig droge tot droge zandleemgronden. De dichtstbijzijnde gronden hebben een Pbcbodem, een droge licht zandleembodem met sterk gevlekte, verbrokkelde textuur B
horizont. Dergelijke gronden hebben doorgaans een bouwvoor die 20 à 30cm dik is,
(donker)grijsbruin, matig humeus en die rust op een bruinachtige zwak humeuze
overgangshorizont van 20 tot 30cm dikte waaronder soms een enigszins uitgeloogde
horizont voorkomt. De gave of verbrokkelde textuur B begint op 70 à 90cm.
Roestverschijnselen beginnen tussen 90 en 120cm. De waterhuishouding is goed in de
winter; iets te droog in de zomer. De bodems kenmerken vooral Tardiglaciaire
kouterruggen. Ter hoogte van de Heulebeek, ten noorden van het projectgebied, bestaat
de bodem uit natte zandleem of natte klei.

18

http://www.geopunt.be/
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Figuur 26: Bodemkaart met projectgebied (bijlage 10).
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2.3. Archeologisch kader
Binnen het projectgebied zelf is nog geen archeologisch onderzoek uitgevoerd. In dit
hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de meest relevante CAI-vindplaatsen in de
omgeving van het onderzoeksgebied.19
Circa 65m ten oosten van het projectgebied werden in 1983 door de Archeologische
Stichting voor Zuid-West-Vlaanderen opgravingen uitgevoerd aan de Sint-Maartenskerk.
Vermoedelijk dateert het eerste kerkgebouw uit het midden van de 11de eeuw. De kerk
werd voor het eerst in 1165 vermeld. De Romaanse kerk was opgetrokken in Doornikse
kalksteen en een aanzienlijke hoeveelheid Romeins puin. Deze oudste kerk was
vermoedelijk een zaalkerk, eindigend op een westtoren. Die kerk werd vergroot door de
aanbouw van een noordelijke kapel, die mogelijk deel was van een kruisbeuk. In de 15 de
eeuw werd deze toestand gesloopt en werd op dezelfde plaats de huidige kerk
opgebouwd. Deze ruime kerk bestaat uit een centrale vieringtoren met vierkante
bovenbouw, drie even hoge beuken en drie hallekoren, telkens eindigend op een
driezijdige sluiting. Tijdens de Geuzenoorlogen werd de kerk beschadigd, maar het werd
naar de oorspronkelijke vorm hersteld. Vanaf 1909 werd de benedenkerk met één
travee vergroot en voorzien van een portaal met bijhorende traptoren en een
doopkapel. Tevens bouwde men een nieuwe sacristie en werd de toren van een nieuwe
kap voorzien. Bij de opgravingen werden in de hoogkoren de resten van drie
laatmiddeleeuwse bakstenen grafkelders aangetroffen. Ook waren er verscheidene losse
vondsten: ceramiek, bronsslakken en bouwmaterialen.20 Het bedehuis was voorheen
omringd met een kerkhof. De calvarie tegen de zuidgevel en de verschillende
ingemetselde grafzerken zijn hier getuige van. Het kerkhof is in het huidig straatbeeld
opgeruimd en vervangen door parkeerplaatsen ten oosten en westen (CAI ID 76516).21
Zo’n 165m ten noordoosten van het projectgebied is het kasteel van Moorsele gevestigd.
Het kasteel is omgeven door een gracht. Op de zuidwesthoek staat een grote vierzijdige
toren die aan de noord- en oostelijke zijde ingesloten wordt door een woonvleugel met
woonkamer, een 18de-eeuwse gang aan de oostkant en een ingangshal aan de zuidzijde.
Het kasteel is ingeplant op een min of meer cirkelvormige motteheuvel; ongeveer 4m
hoger dan het peil van de watergracht en met een basisdiameter van 51-52m. In de 14de
http://cai.erfgoed.net/ (geraadpleegd op 12 januari 2017)
Despriet, P. 1983.
21 AGENTSCHAP ONROEREND ERFGOED 2017: Parochiekerk Sint-Martinus en Sint-Christoffel. In Inventaris
Onroerend Erfgoed. Opgehaald van https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/geheel/71475 op 12-012017.
19
20
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eeuw werd de motteheuvel uitgebreid naar het zuiden. Tussen 1418-1820 en 1843
kwam het bakstenen laatgotische kasteel tot stand dat tijdens de tweede helft van de
16de eeuw beschadigd werd. Tijdens de 18de eeuw werd het kasteel grondig
omgebouwd. Een onderkelderd gedeelte werd toen gesloopt en met puin opgevuld. De
woonvleugel in zijn huidige vorm dateert uit 1779 (CAI ID 76517).22
In de Overheulestraat, zo’n 350m ten noordoosten van het projectgebied, aan de brug
waar de Heulebeek de weg naar Rollegem-Kapelle kruist, werd een watermolen uit de
Nieuwe Tijd aangetroffen (CAI ID 156686).
Op ongeveer 2000m ten oosten van het projectgebied ligt de Industriezone Gullegem –
Moorsele, waar verschillende archeologische onderzoeken zijn gebeurd. In 2006
kwamen bij een proefsleuvenonderzoek en de aansluitende archeologische
noodopgravingen enkele Romeinse brandrestengraven aan het licht, alsook een kuil uit
het midden-neolithicum.23 Ook Pro Cortoriaco vond verschillende malen sporen van
diezelfde Romeinse aanwezigheid. Zo werd in de jaren ’70 ten noorden van de Steenweg
Gullegem – Moorsele de resten van een afvalkuil blootgelegd. Enkele ceramiekvondsten
situeren de kuil in de 2de eeuw (CAI ID 70330). In 1982 werden op een zandrug ten
noorden van de baan Gullegem – Moorsele twee incineratiegraven ontdekt. Het ene graf,
cirkelvormig, dateert uit de ijzertijd. Er werd geen spoor van bijzetting of van ijzeren
nagels gevonden. Het andere graf tekende zich af in de vorm van een rechthoek. Het zou
kunnen gaan om een kindergraf. Er werd geen bijzetting gevonden bij het graf maar wel
een honderdtal grote en kleine verroeste nagelkoppen. Een kleine bronzen spijker
bevond zich nog bij de crematieresten, evenals enkele verkalkte beenderresten. Het graf
werd gedateerd als zijnde uit de 1ste eeuw. Ook werd op het industrieterrein lithisch
materiaal aangetroffen, waaronder een pijlpunt (CAI ID 156598 en CAI ID 76586).
In het Broelmuseum te Kortrijk ligt een archeologische vondst, gevonden ter hoogte van
de Ieperstraat in Moorsele. Verdere locatiegegevens ontbreken. Het gaat om een 17de
eeuwse majolica. Ook in Moorsele werd een grote bijl in Spienne-steen aangetroffen.
Opnieuw ontbreekt verdere informatie over datering en locatie. In de buurt van de
Kezelberg en in het westen van de gemeente werden gelijkaardige vondsten gedaan.24

Despriet P. 1985.
Eggermont N. et al. 2006.
24 Informatie verkregen van erfgoedconsulent erfgoed zuidwest.
22
23
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Figuur 27: Centrale Archeologische Inventaris geprojecteerd op de GRB-kaart met situering van het
projectgebied (bijlage 19).
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2.4. Synthese
2.4.1. Verwachtingspatroon
Op basis van het voorgaande assessment kan volgend verwachtingspatroon naar voor
geschoven worden:
-

-

-

Het projectgebied is landschappelijk gelegen op een droge verhevenheid, circa
150m ten zuiden van een waterloop (de Heulebeek). Dergelijke ligging is al vaak
een interessante plaats gebleken voor bewoning.
Voor de periode vanaf het laatste kwart van de 18de eeuw beschikt men over enig
kaartmateriaal dat duidelijk maakt dat het projectgebied gelegen is binnen de
historische dorpskern van Moorsele. Ter hoogte van het projectgebied hebben
aan de straatzijde verschillende gebouwen gestaan. Op de Ferrariskaart (17711778) is te zien dat het projectgebied langs de volledige zuidelijke zijde, palend
aan de straat, bebouwd was. Het noordelijk deel was tuinzone. Kaarten uit het
midden van de 19de eeuw tonen aan dat het westelijk deel van het terrein in deze
periode bestaat uit verschillende smalle percelen, met woningen aan de
straatkant, terwijl het oostelijk deel van het terrein niet bebouwd is en
opgenomen is bij het domein van ‘Klein Kasteel’. Topografische kaarten uit 1883
en 1911 tonen enkel nog bebouwing in de zuidwestelijke hoek van het terrein. De
rest van het plangebied staat weergegeven als groenzone. Een luchtfoto uit 1971
toont de huidige garage in de noordoostelijke hoek, en een woning in de
zuidoostelijke hoek (inmiddels reeds gesloopt). De rest is tot op heden groenzone
gebleven, met uitzondering van een geasfalteerde parkingstrook in het oosten. De
kans dat bij een eventueel archeologisch onderzoek op het terrein
bewoningssporen aangetroffen worden uit de nieuwe tijd en later is vrij groot,
zeker in de zuidelijke helft van het terrein, waar meerdere gebouwen hebben
gestaan. Toch was het grootste deel van het terrein de voorbije eeuwen
voornamelijk in gebruik als tuinzone. Welke de weerslag is van de bebouwing op
het bodemarchief, is niet duidelijk op basis van de gegevens uit het
bureauonderzoek.
Voor de oudere periodes is er geen enkele indicatie betreffende aan- of
afwezigheid van bewoning binnen het projectgebied. Het terrein is gelegen
binnen de middeleeuwse dorpskern van Moorsele. Circa 65m ten oosten bevindt
zich de Sint-Maartenskerk, die vermoedelijk een voorloper had die teruggaat tot
het midden van de 11de eeuw; ongeveer 165m ten noordoosten bevindt zich het
kasteel van Moorsele dat ingepland is op een motteheuvel. De kerk was vroeger
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omringd met een kerkhof. Op de historische kaarten vanaf circa 1770 is te zien
dat het kerkhofareaal zich niet uitstrekte tot aan het projectgebied. Een
opgraving aan de kerk heeft aangetoond dat de Romaanse kerk was opgetrokken
in Doornikse kalksteen en een aanzienlijke hoeveelheid Romeins puin. Ook in de
iets ruimere omgeving werden reeds indicaties aangetroffen van Romeinse
aanwezigheid (brandrestengraven, een afvalkuil). Daarnaast is er ook een graf uit
de ijzertijd gekend, alsook een aantal vondsten uit de steentijd.
Besluitend kan gesteld worden dat er voor de periodes vroeger dan circa 1770 (kaart
van Ferraris) geen gegevens beschikbaar zijn uit het bureauonderzoek om de aan- of
afwezigheid van een site binnen het projectgebied te kunnen bevestigen. De
geografische ligging van het projectgebied op droge zandleemgronden in de buurt van
een beek (de Heulebeek) en in de nabijheid van de middeleeuwse dorpskern, maakt
echter dat de aanwezigheid van een archeologische site niet onwaarschijnlijk is. De
laatste eeuwen hebben er een aantal woningen gestaan in het zuidelijke deel van het
plangebied, palend aan de straat. Het is echter niet duidelijk wat de impact hiervan is
geweest op het bodemarchief. Het bureauonderzoek maakt duidelijk dat de kans op de
aanwezigheid van een archeologische site heel reëel is. Echter, de mate van bewaring en
de exacte aard van de site is niet duidelijk. De enige manier om hieromtrent meer
concrete informatie in te winnen is veldonderzoek.

2.4.2. Afweging verder vooronderzoek
In eerste instantie wordt nagegaan of een verder vooronderzoek zonder ingreep in de
bodem noodzakelijk is, omdat de opsporing van archeologische sites bij voorkeur
gebeurt via een zo miniem mogelijke verstoring van de bodem. Indien het
vooronderzoek zonder ingreep in de bodem de afwezigheid van een archeologische site
niet kan staven, wordt overgegaan naar een vooronderzoek met ingreep in de bodem. In
geval de aanwezigheid van een archeologische site wordt bevestigd, dient men te
proberen die in situ te bewaren. Indien dit niet mogelijk is, dient men over te gaan tot
een opgraving.
Binnen het projectgebied wordt een gebouw met 25 assistentiewoningen en een lokaal
dienstencentrum gebouwd. Daarnaast worden ook een parking en een nieuwe
verbindingsgang tussen de nieuwbouw en het reeds bestaande gebouw ten noorden van
het plangebied aangelegd. Er worden geen kelders of ondergrondse verdiepingen
voorzien. In eerste fase zullen de huidige gebouwtjes en een deel van de scheidingsmuur
afgebroken worden, en zullen de bomen en struiken worden gerooid. Om de grondlaag

ARCHEOLOGIENOTA MOORSELE IEPERSTRAAT
36
PROJECTCODE: 2016K199
VERSLAG VAN RESULTATEN BUREAUONDERZOEK
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------

van de nieuwbouw overeen te laten komen met die van de reeds bestaande aanpalende
gebouwen dient de grond in het projectgebied genivelleerd te worden. Op sommige
plaatsen, voornamelijk in het oostelijk deel, wordt grond afgegraven. Op andere plaatsen
zal grond opgehoogd worden, en dit met afgegraven grond uit het projectgebied,
aangevuld met zand en beton. Ter hoogte van de geplande parking zal de ophoging
minimaal zijn; de helling naar het zuiden toe blijft er behouden. Aangezien de geplande
werken worden uitgevoerd via een prestatiebestek, zijn er momenteel geen specifieke
gegevens (diepte, locatie,…) beschikbaar over funderingen, nutsleidingen en andere
ingrepen in de bodem. Het is enkel duidelijk dat de graafwerken in het gehele
projectgebied niet dieper dan 60cm ten opzichte van het maaiveld zullen gaan, met
uitzondering van de locatie waar de liftput komt; daarvoor zal dieper moeten worden
gegraven. Gezien de aard van de werken en het ontbreken van precieze
verstoringsdieptes moet er van uit gegaan worden dat het eventueel aanwezige
bodemarchief over het gehele projectgebied bedreigd wordt door de geplande werken.
Verder onderzoek is dan ook aangewezen.

2.4.3. Verder vooronderzoek zonder ingreep in de bodem
Onder vooronderzoek zonder ingreep in de bodem wordt verstaan: landschappelijk
bodemonderzoek, geofysisch onderzoek en veldkartering. Hieronder worden deze drie
technieken besproken en geëvalueerd naar hun relevantie in het kader van dit
onderzoek.
2.4.3.1. Landschappelijk bodemonderzoek
Dit type onderzoek heeft tot doel de aardkundige opbouw en ontstaansgeschiedenis van
de ondergrond en het landschap te kennen door middel van boringen of profielputten.
Met deze methode kan met een minimale impact in de bodem toch heel wat informatie
verkregen worden. De methode wordt binnen de archeologie vooral aangewend om het
bodemkundig potentieel na te gaan voor de aanwezigheid van goed bewaarde
steentijdsites. Op basis van de bodemkaart zijn er echter geen duidelijke indicaties dat
er binnen het projectgebied een begraven bodem (vb. podzolbodem) te verwachten is
waarin een steentijdsite zou kunnen bewaard zijn. Vandaar dat dit landschappelijk
bodemonderzoek hier niet wordt geadviseerd.
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2.4.3.2. Geofysisch onderzoek
Geofysisch onderzoek heeft tot doel om antropogene fenomenen te onderscheiden van
natuurlijk sediment of om een morfologische reconstructie van het natuurlijke
landschap te maken, door contrasten in elektrische, elektromagnetische en magnetische
kenmerken van de ondergrond te meten. Ook kent deze methode haar nut bij het
opsporen van explosieven. Onder dit type onderzoek vallen verschillende
opsporingstechnieken: magnetometrie, weerstandsmetingen, grondradar enz.
Dit type onderzoek wordt voor deze site echter niet weerhouden. Hoewel mogelijk en
niet schadelijk, is dit onderzoek niet noodzakelijk en niet optimaal bruikbaar om de
huidige vraagstellingen te kunnen beantwoorden.
2.4.3.3. Veldkartering
Veldkartering heeft tot doel relevante archeologische indicatoren te zoeken door middel
van een visuele inspectie van het terrein. Deze onderzoeksmethode wordt echter niet
weerhouden aangezien het hier gaat om een met gras aangelegde tuinzone. De methode
kan slechts goede resultaten geven op geploegde bodem.

2.4.4. Verder vooronderzoek met ingreep in de bodem
2.4.4.1. Verkennend en waarderend archeologisch booronderzoek
Dit type onderzoek heeft tot doel archeologische sites op te sporen door middel van
boringen. Aangezien er op basis van de bodemkaart geen duidelijke indicatie is voor
enig bodemkundig potentieel op goed bewaarde steentijdsites, wordt aan het huidige
projectgebied een lage verwachting toegekend omtrent goed bewaarde steentijdsites.
Bijgevolg wordt geen archeologisch booronderzoek geadviseerd. Echter, indien bij het
proefsleuvenonderzoek (wordt wel geadviseerd) toch lokaal enig potentieel aan
steentijd naar boven komt, dan dient dit verder onderzocht en kan men indien nodig
alsnog lokaal overgaan tot archeologische boringen. Dergelijk onderzoek dient dan te
gebeuren conform de Code van Goede Praktijk.
2.4.4.2. Proefsleuven en proefputten
Het doel van proefsleuven en proefputten is uitspraken te doen over de archeologische
waarde van de totaliteit van een terrein door een beperkt maar statistisch representatief
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deel van dat terrein op te graven. Op die manier kunnen verantwoorde uitspraken
worden gedaan voor de rest van het terrein.
Om het projectgebied verder te evalueren wordt een vooronderzoek met ingreep in de
bodem onder de vorm van een proefsleuvenonderzoek geadviseerd. De periodes vanaf
ca. het neolithicum kenmerken zich namelijk door de aanwezigheid van grondsporen die
optimaal worden gedetecteerd met deze prospectiemethode. Proefsleuven geven niet
alleen informatie over de verspreiding, bewaring, datering en aard van eventuele
archeologische restanten, ze geven ook een duidelijk zicht op de opbouw van de bodem
en de graad van verstoring. Indien nodig kan alsnog bijkomend steentijdonderzoek
uitgevoerd worden.

2.4.5. Beantwoording van de onderzoeksvragen
Op basis van het bureauonderzoek kunnen de onderzoeksvragen als volgt beantwoord
worden:


Zijn er archeologische of historische gegevens gekend over de site?
De gekende historische gegevens worden besproken in hoofdstuk 2.2. Historische
kaarten en luchtfoto’s hebben aangetoond dat er de laatste eeuwen een aantal
woningen gestaan hebben ter hoogte van het zuidelijke deel van het plangebied,
palend aan de straat. Het is echter niet duidelijk wat de impact hiervan is geweest
op het bodemarchief. Er zijn geen archeologische gegevens gekend over de site
zelf. De site is gelegen in de historische dorpskern van Moorsele, net ten westen
van de Sint-Maartenskerk, die vermoedelijk een voorloper had die teruggaat tot
het midden van de 11de eeuw. Ongeveer 165m ten noordoosten bevindt zich het
kasteel van Moorsele dat ingepland is op een motteheuvel. De kerk was vroeger
omringd met een kerkhof. Op de historische kaarten vanaf circa 1770 is te zien
dat het kerkhofareaal zich niet uitstrekte tot aan het projectgebied. Een
opgraving aan de kerk heeft aangetoond dat de Romaanse kerk was opgetrokken
in Doornikse kalksteen en een aanzienlijke hoeveelheid Romeins puin. Ook in de
iets ruimere omgeving werden reeds indicaties aangetroffen van Romeinse
aanwezigheid (brandrestengraven, een afvalkuil). Daarnaast is er ook een graf uit
de ijzertijd gekend, alsook een aantal vondsten uit de steentijd.



Zijn er indicaties dat de bodem (deels) verstoord is?
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De enige indicatie dat de bodem mogelijk (deels) verstoord is, is het feit dat er de
laatste eeuwen verschillende gebouwen hebben gestaan in het zuiden van het
projectgebied, palend aan de Ieperstraat. De impact hiervan op de bodem is
echter niet duidelijk en dient voorwerp uit te maken van verder onderzoek.


Zijn er landschappelijke factoren die invloed kunnen hebben op de gaafheid van
eventuele archeologische sporen?
Er zijn geen gegevens bekend wat betreft de potentiële bodemerosie ter hoogte
van het plangebied, maar andere percelen in de omgeving staan gekarteerd als
niet erosiegevoelig. Wellicht kan voor het projectgebied dezelfde conclusie
getrokken worden.



Wat is de impact van de geplande werken op het bodemarchief?
Voor de ontwikkeling van het gebouw en de bijhorende parking zal het volledige
projectgebied een impact in de bodem kennen. Aangezien de geplande werken
worden uitgevoerd via een prestatiebestek, zijn er momenteel geen specifieke
gegevens (diepte, locatie,…) beschikbaar over funderingen, nutsleidingen en
andere ingrepen in de bodem. Het is enkel duidelijk dat de graafwerken in het
gehele projectgebied niet dieper dan 60cm ten opzichte van het maaiveld zullen
gaan, met uitzondering van de locatie waar de liftput komt; daarvoor zal dieper
moeten worden gegraven. Voorafgaand aan de bouw zal het terrein eerst
genivelleerd worden. Gezien de aard van de werken en het ontbreken van
precieze verstoringsdieptes moet er van uit gegaan worden dat het archeologisch
potentieel over het gehele projectgebied bedreigd wordt door de geplande
werken. Verder onderzoek is dan ook aangewezen.



Is er een archeologische site aanwezig? Zo ja, wat zijn de karakteristieken en de
bewaringstoestand ervan? Wat is de relatie met het landschap? Welke waarde heeft
de site?
Op basis van enkel het bureauonderzoek kunnen deze vragen niet beantwoord
worden.
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Wat is de te volgen strategie tijdens een eventueel verder onderzoek en welke
bijkomende onderzoeksvragen moeten daarbij beantwoord worden?
Het is duidelijk dat de vooropgestelde onderzoeksvragen enkel en alleen op basis
van het bureauonderzoek niet kunnen worden beantwoord. Gezien de
landschappelijk en de ligging in een historische dorpskern is aanwezigheid van
een archeologische site zeer waarschijnlijk. Echter, omtrent de precieze aard en
graad van bewaring en de verder te nemen maatregelen zijn geen uitspraken te
doen zodat verder vooronderzoek met ingreep in de bodem in de vorm van
proefsleuven wordt geadviseerd.

Zoals hierboven geëvalueerd wordt voorgesteld om over te gaan tot een
proefsleuvenonderzoek. Indien tijdens het proefsleuvenonderzoek indicaties voor de
aanwezigheid van een steentijd artefactensite aan het licht zouden komen, dient dit
verder onderzocht en kan op de desbetreffende zones alsnog overgegaan worden tot
een waarderend archeologisch booronderzoek. De vraagstellingen en modaliteiten van
de voorgestelde onderzoeksmethode worden besproken in het programma van
maatregelen. De onderzoeksmethode is succesvol beëindigd wanneer haar
vraagstellingen succesvol kunnen worden beantwoord.
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3. Samenvatting
Het projectgebied situeert zich in het historische dorpscentrum van Moorsele, langs de
kruising van de Ieperstraat en het Sint-Maartensplein (zie bijlage 1 en figuur 6). Het
terrein is momenteel in gebruik als tuinzone, met naast gras en bomen ook een garage,
een opslagplaats, een serre en een hoogspanningscabine (zie figuur 9). De oostelijke
strook van het plangebied is geasfalteerd en behoort tot de aanpalende parking.
Algemeen genomen helt het projectgebied af van zuid naar noord, in de richting van de
Heulebeek die circa 150m ten noorden stroomt. Voor het plangebied zelf zijn geen
gegevens beschikbaar voor wat betreft potentiële bodemerosie, maar aangezien de
naburige percelen staan weergegeven als niet erosiegevoelig kan voor het projectgebied
wellicht dezelfde conclusie getrokken worden. Het volledige projectgebied staat op de
bodemkaart geprojecteerd als bebouwde zone. Het is gelegen in een omgeving met
voornamelijk matig droge tot droge zandleemgronden. De dichtstbijzijnde gronden
hebben een Pbc-bodem, een droge lichte zandleembodem met sterk gevlekte,
verbrokkelde textuur B horizont.
Er zijn geen archeologische gegevens gekend over de site zelf. De site ligt net ten westen
van de Sint-Maartenskerk, die vermoedelijk een voorloper had die teruggaat tot het
midden van de 11de eeuw; ongeveer 165m ten noordoosten bevindt zich het kasteel van
Moorsele dat ingeplant is op een motteheuvel. De kerk was vroeger omringd met een
kerkhof. Op de historische kaarten vanaf circa 1770 is te zien dat het kerkhofareaal zich
niet uitstrekte tot aan het projectgebied. Een opgraving aan de kerk heeft aangetoond
dat de Romaanse kerk was opgetrokken in Doornikse kalksteen en een aanzienlijke
hoeveelheid Romeins puin. Ook in de iets ruimere omgeving werden reeds indicaties
aangetroffen van Romeinse aanwezigheid (brandrestengraven, een afvalkuil). Daarnaast
is er ook een graf uit de ijzertijd gekend, alsook een aantal vondsten uit de steentijd. Op
historische kaarten is te zien dat er de laatste eeuwen verschillende woningen hebben
gestaan in het zuidelijke deel van het plangebied, palend aan de Ieperstraat. De impact
hiervan op de bodem kan enkel op basis van een bureauonderzoek echter moeilijk
ingeschat worden.
Voor de ontwikkeling van het gebouw en de bijhorende parking zal het volledige
projectgebied een impact in de bodem kennen. Aangezien de geplande werken worden
uitgevoerd via een prestatiebestek, zijn er momenteel echter geen specifieke gegevens
(diepte, locatie,…) beschikbaar over funderingen, nutsleidingen en andere ingrepen in
de bodem. Het is enkel duidelijk dat de graafwerken in het gehele projectgebied niet
dieper dan 60cm ten opzichte van het maaiveld zullen gaan, met uitzondering van de
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locatie waar de liftput komt; daar zal dieper moeten worden gegraven. Voorafgaand aan
de bouw zal het terrein eerst genivelleerd worden. Gezien de aard van de werken en het
ontbreken van precieze verstoringsdieptes moet er van uit gegaan worden dat het
archeologisch potentieel over het gehele projectgebied bedreigd wordt door de
geplande werken. Verder onderzoek is dan ook aangewezen.
Het is duidelijk dat de vooropgestelde onderzoeksvragen enkel en alleen op basis van
het bureauonderzoek niet kunnen worden beantwoord. Gezien de landschappelijk en de
ligging in een historische dorpskern is aanwezigheid van een archeologische site zeer
waarschijnlijk. Echter, omtrent de precieze aard en graad van bewaring en de verder te
nemen maatregelen zijn geen uitspraken te doen zodat verder vooronderzoek met
ingreep in de bodem in de vorm van proefsleuven wordt geadviseerd.
Proefsleuven geven niet alleen informatie over de verspreiding, bewaring, datering en
aard van eventuele archeologische restanten, ze geven ook een duidelijk zicht op de
opbouw van de bodem en de aanwezige verstoringen. Indien tijdens het
proefsleuvenonderzoek indicaties voor de aanwezigheid van een steentijd artefactensite
aan het licht zouden komen, dient dit verder onderzocht en kan op de desbetreffende
zones van het projectgebied alsnog een waarderend archeologisch booronderzoek
worden uitgevoerd.
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5. BIJLAGEN
5.1. Plannenlijst
Projectcode

2016K199

Onderwerp

Plannenlijst

Plannummer

Bijlage 1

Type

Topografische kaart

Onderwerp

Locatie onderzoeksgebied

Aanmaakschaal

Ongekend

Aanmaakwijze

Digitaal

Datum

16/01/2017

Plannummer

Bijlage 2

Type

Topografische kaart (detail)

Onderwerp

Locatie onderzoeksgebied

Aanmaakschaal

Ongekend

Aanmaakwijze

Digitaal

Datum

16/01/2017

Plannummer

Bijlage 3

Type

Kadasterplan

Onderwerp

Locatie onderzoeksgebied

Aanmaakschaal

Ongekend

Aanmaakwijze

Digitaal

Datum

16/01/2017

Plannummer

Bijlage 4

Type

Bouwplan

Onderwerp

Geplande werken

Aanmaakschaal

Ongekend

Aanmaakwijze

Digitaal

Datum

16/01/2017

Plannummer

Bijlage 5

Type

Bodemgebruikskaart 2001

Onderwerp

Locatie onderzoeksgebied

Aanmaakschaal

Ongekend

Aanmaakwijze

Digitaal

Datum

16/01/2017

Plannummer

Bijlage 6

Type

Digitaal terreinmodel
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Locatie onderzoeksgebied

Aanmaakschaal

Ongekend

Aanmaakwijze

Digitaal

Datum

16/01/2017

Plannummer

Bijlage 7

Type

Digitaal terreinmodel detail

Onderwerp

Locatie onderzoeksgebied

Aanmaakschaal

Ongekend

Aanmaakwijze

Digitaal

Datum

16/01/2017

Plannummer

Bijlage 8

Type

Tertiair geologische kaart

Onderwerp

Locatie onderzoeksgebied

Aanmaakschaal

Ongekend

Aanmaakwijze

Digitaal

Datum

16/01/2017

Plannummer

Bijlage 9

Type

Quartiair geologische kaart

Onderwerp

Locatie onderzoeksgebied

Aanmaakschaal

Ongekend

Aanmaakwijze

Digitaal

Datum

16/01/2017

Plannummer

Bijlage 10

Type

Bodemkaart

Onderwerp

Locatie onderzoeksgebied

Aanmaakschaal

Ongekend

Aanmaakwijze

Digitaal

Datum

17/01/2017

Plannummer

Bijlage 11

Type

Bodemerosiekaart

Onderwerp

Locatie onderzoeksgebied

Aanmaakschaal

Ongekend

Aanmaakwijze

Digitaal

Datum

16/01/2017

Plannummer

Bijlage 12

Type

Historische kaart

Onderwerp

Locatie onderzoeksgebied – Ferraris

Aanmaakschaal

Ongekend
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Digitaal

Datum

17/01/2017

Plannummer

Bijlage 13

Type

Historische kaart

Onderwerp

Locatie onderzoeksgebied – Atlas der Buurtwegen

Aanmaakschaal

Ongekend

Aanmaakwijze

Digitaal

Datum

17/01/2017

Plannummer

Bijlage 14

Type

Historische kaart

Onderwerp

Locatie onderzoeksgebied – Popp

Aanmaakschaal

Ongekend

Aanmaakwijze

Digitaal

Datum

17/01/2017

Plannummer

Bijlage 15

Type

Historische kaart

Onderwerp

Locatie onderzoeksgebied – Vandermaelen

Aanmaakschaal

Ongekend

Aanmaakwijze

Digitaal

Datum

17/01/2017

Plannummer

Bijlage 16

Type

Orthofoto

Onderwerp

Locatie onderzoeksgebied - 1971

Aanmaakschaal

Ongekend

Aanmaakwijze

Digitaal

Datum

17/01/2017

Plannummer

Bijlage 17

Type

Orthofoto

Onderwerp

Locatie onderzoeksgebied - 1990

Aanmaakschaal

Ongekend

Aanmaakwijze

Digitaal

Datum

17/01/2017

Plannummer

Bijlage 18

Type

Orthofoto

Onderwerp

Locatie onderzoeksgebied - 2015

Aanmaakschaal

Ongekend

Aanmaakwijze

Digitaal

Datum

17/01/2017
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Plannummer

Bijlage 19

Type

CAI-kaart

Onderwerp

Locatie onderzoeksgebied en CAIsites

Aanmaakschaal

Ongekend

Aanmaakwijze

Digitaal

Datum

17/01/2017

5.2. Fotolijst
Projectcode

2016K199

Onderwerp

Fotolijst

ID

Figuur 9

Type

Overzichtsfoto huidige toestand terrein

Vervaardiging

Digitaal

Datum

27/01/2017

ID

Figuur 10

Type

Overzichtsfoto huidige toestand terrein

Vervaardiging

Digitaal

Datum

27/01/2017

ID

Figuur 11

Type

Overzichtsfoto huidige toestand terrein

Vervaardiging

Digitaal

Datum

27/01/2017

ID

Figuur 12

Type

Overzichtsfoto huidige toestand terrein

Vervaardiging

Digitaal

Datum

27/01/2017
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