RAAP België - Rapport 095

Aanleg fietspad ‘Guldensporenpad’
Avelgem

Archeologienota Archeologisch Vooronderzoek
Programma van Maatregelen
Bureauonderzoek – 2017F3

Nazareth
2017

Aanleg fietspad ‘Guldensporenpad’, Avelgem

Archeologienota 2017F3

Colofon
Opdrachtgever:

Provincie West-Vlaanderen

Titel:

Aanleg fietspad ‘Guldensporenpad’, Avelgem
Archeologienota Archeologisch Vooronderzoek
Programma van maatregelen
Bureauonderzoek - 2017F3

Status:

Definitief

Datum:

Juni 2017

Auteur:

Louise Ryckebusch

Projectcode:

2017F3

Raapproject:

AVGU01

Erkend archeoloog:

RAAP België (OE/ERK/Archeoloog/2016/00154)

Bewaarplaats documentatie:

RAAP België
Steenweg Deinze 72
9810 Nazareth

Bevoegd gezag:

Agentschap Onroerend Erfgoed

RAAP België BVBA
Steenweg Deinze 72
9810 Nazareth
telefoon: 09/311 56 20 - 0498/44 16 99
E-mail: raap@raap.be

© RAAP België bvba, 2016
RAAP België aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele
schade voortvloeiend uit het gebruik van de resultaten van dit
onderzoek of de toepassing van de adviezen.
1

Aanleg fietspad ‘Guldensporenpad’, Avelgem

Archeologienota 2017F3

1 Gemotiveerd advies
1.1 De volledigheid van het uitgevoerde vooronderzoek
Voor de archeologienota werd gestart met een vooronderzoek door middel van een
bureauonderzoek. Uit dit onderzoek bleek al snel dat de impact van de geplande werken op het
bodemarchief zeer klein zal zijn. Binnen het projectgebied kan uitgegaan worden van eerdere
verstoringen door de aanleg/afbraak van de voormalige spoorlijn 83 die Kortrijk met Avelgem en
Ronse verbond. Bovendien is de impact van de bodemingreep heel klein en is het wetenschappelijk
niet verantwoord om verder onderzoek te doen. Er kon een “archeologienota met beperkte
samenstelling” opgesteld worden. Het uitgevoerde vooronderzoek kan als dusdanig dus ook als
volledig beschouwd worden.

1.2 De aan-/afwezigheid van een archeologische site
Door het bureauonderzoek kan de afwezigheid van archeologisch erfgoed niet aangetoond worden
en is er kans op archeologische sporen. Binnen het projectgebied kan uitgegaan worden van eerdere
verstoringen. Het fietspad wordt aangelegd op de voormalige spoorlijn 83 die Kortrijk met Avelgem
en Ronse verbond. De verstoringsgraad die door de aanleg van de spoorlijn is veroorzaakt kan niet
met zekerheid gesteld worden maar er kan wel uitgegaan worden van minimaal 30 cm onder het
maaiveld. Hierbij zullen voornamelijk de ondiepe sporen verstoord zijn. Dieper gelegen structuren
kunnen wel nog bewaard zijn.

1.3 Impactbepaling
De geplande werken omvatten het aanleggen van een deel van de fietsinfrastructuur van 3 meter
breed en maximaal 35 cm diep, op de voormalige spoorwegbedding tussen Kortrijk en Ronse ter
hoogte van Avelgem. De totale oppervlakte van de bodemingrepen is ongeveer 5000 m². Binnen het
projectgebied heeft reeds eerdere bodemverstoring plaatsgevonden. Om een spoorlijn aan te leggen
wordt in een eerste fase de teelaarde afgegraven en een spoorwegdijk ingegraven als onderbouw
voor de structuur. De verstoringsgraad die door de aanleg van de spoorlijn is veroorzaakt kan niet
met zekerheid gesteld worden maar er kan wel uitgegaan worden van minimaal 30 cm onder het
maaiveld. Het ingraven van de spoorwegdijk zal eventueel aanwezige archeologische resten
verstoord en /of vernietigd hebben.

1.4 Waardering van de archeologische site
Binnen het projectgebied heeft eerdere verstoring door de aanleg/afbraak van de spoorlijn, het
bodemarchief reeds aangetast. De verstoringsgraad die door de aanleg van de spoorlijn is
veroorzaakt kan niet met zekerheid gesteld worden maar er kan wel uitgegaan worden van minimaal
30 cm onder het maaiveld bij het uitgraven van de spoorwegdijk. Hierbij zullen voornamelijk de
ondiepe sporen verstoord zijn. Dieper gelegen structuren kunnen we nog bewaard zijn maar
aangezien de bodemimpact heel klein is (traject van 3 meter breed en maximaal 35 cm diep), zal
bijkomend onderzoek naar deze sporen geen potentiele kennisvermeerdering opleveren. Voor dit
2

Aanleg fietspad ‘Guldensporenpad’, Avelgem

Archeologienota 2017F3

project wordt bijgevolg geen verder onderzoek geadviseerd en dient er geen programma van
maatregelen opgesteld te worden.

2 Programma van maatregelen
Niet van toepassing.
Ondanks dat er geen verdere maatregelen voorzien zijn, wordt er wel gewezen op de meldingsplicht
die geldt bij de vondst van een roerend of onroerend goed met archeologische erfgoedwaarde, zoals
deze omschreven wordt in Artikel 5.1.4. van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013. Dit geldt
voor vondsten gedaan buiten de context van archeologisch vooronderzoek, archeologische
opgravingen, of gebruik van een metaaldetector.
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