De Visscherie
(Oostrozebeke, West-Vlaanderen)
Projectcode: 2017F12
Juli 2017
ARCHEOLOGIENOTA
BUREAUONDERZOEK (FASE 0)
DEEL 1: RESULTATEN VAN HET BUREAUONDERZOEK

Colofon
Ruben Willaert bvba
Ten Briele 14 bus 15
8200 Sint-Michiels-Brugge
Auteurs: Aaron Willaert, Joren De Tollenaere, Wouter Van Goidsenhoven, Clara Thys
Wetenschappelijke begeleiding: Dieter Demey
Het eventuele nummer van het wettelijk depot of het buitenlandse equivalent hiervan: /
De naam en het erkenningsnummer van de erkende archeoloog:
Janiek De Gryse, OE/ERK/Archeoloog/2015/00043
© Ruben Willaert bvba, Sint-Michiels-Brugge, 2017
Niets uit deze uitgave mag vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie of
welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ruben Willaert bvba.
Ruben Willaert bvba aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit de toepassing van
de adviezen of het gebruik van de resultaten van dit onderzoek.

Projectcode: 2017F12
Opmaak Archeologienota: De Visscherie
Deel 1: Resultaten van het bureauonderzoek

INHOUDSTAFEL
Deel 1:
1.1

Resultaten van het bureauonderzoek ...................................................................... 5
Beschrijvend gedeelte .............................................................................................................5

1.1.1
1.2

Administratieve gegevens ...................................................................................................5

Onderzoeksopdracht ...............................................................................................................7

1.2.1

Onderzoekskader ................................................................................................................7

1.2.2

Juridische context ...............................................................................................................7

1.2.3

Randvoorwaarden ...............................................................................................................7

1.2.4

Archeologische voorkennis van het terrein ..........................................................................7

1.2.5

Geplande ingrepen en hun impact op het bodemarchief .....................................................8

1.2.6

Onderzoeksmethode- en strategie ....................................................................................11

1.3

1.2.6.1

Methode .....................................................................................................................11

1.2.6.2

Fysisch geografische situatie .....................................................................................11

1.2.6.3

Bekende archeologische vindplaatsen .......................................................................11

1.2.6.4

Archeologische indicatoren en cultuurhistorisch kader ...............................................11

1.2.6.5

Verstoringshistoriek ....................................................................................................12

Assessmentrapport ................................................................................................................13

1.3.1

Ruimtelijke situering ..........................................................................................................13

1.3.2

Beschrijving aardwetenschappelijke gegevens..................................................................14

1.3.2.1

Traditionele landschappenkaart (geomorfologie) ........................................................15

1.3.2.2

Geologie.....................................................................................................................16

1.3.2.2.1 Tertiair.....................................................................................................................16
1.3.2.2.2 Quartair ...................................................................................................................17
1.3.2.3

Bodem........................................................................................................................18

1.3.2.3.1 Bodemtypes ............................................................................................................18
1.3.2.3.2 Bodemerosie ...........................................................................................................19
1.3.2.4

Digitaal Hoogtemodel van Vlaanderen (DHMV) en hoogteverloop .............................20

1.3.2.5

Hydrografie ................................................................................................................22

1.3.3

Gekende archeologische waarden ....................................................................................23

1.3.3.1

Historisch en cartografisch onderzoek ........................................................................23

1.3.3.1.1 Historische achtergrond ..........................................................................................23
1.3.3.1.2 Historische kaarten .................................................................................................24
1.3.3.1.3 Huidige gebruik en verstoringen ..............................................................................27
1.3.3.2

Beschrijving van de gekende archeologische waarden ..............................................30

1.3.3.3

Projectgebied gesitueerd ten aanzien van zijn landschappelijk en culturele kader .....34

Ten Briele 14 bus 15
8200 Sint-Michiels-Brugge

info@rubenwillaert.be
www.rubenwillaert.be

1

Projectcode: 2017F12
Opmaak Archeologienota: De Visscherie
Deel 1: Resultaten van het bureauonderzoek

1.4

Synthese .................................................................................................................................35
1.4.1.1

Interpretatie van aan- of afwezigheid van archeologisch erfgoed ...............................36

Deel 2:

Bibliografie ............................................................................................................... 37

Deel 3:

Bijlagen..................................................................................................................... 38

Ten Briele 14 bus 15
8200 Sint-Michiels-Brugge

info@rubenwillaert.be
www.rubenwillaert.be

2

Projectcode: 2017F12
Opmaak Archeologienota: De Visscherie
Deel 1: Resultaten van het bureauonderzoek

FIGURENLIJST (2017F12)
Figuur 1: Projectgebied weergegeven op de GRB-basiskaart (Bron: Geopunt) ........................................6
Figuur 2: Projectgebied weergegeven op de topografische kaart van België (Bron: Geopunt) ..................6
Figuur 3: visualisatie van de geplande werken (zie ook bijlage 1). Enkel de werken in het zuidelijk deel van
deze afbeelding vormen onderwerp van deze archeologienota. .............................................................10
Figuur 4: Projectgebied weergegeven op de orhtofoto, middenschalig, winteropnamen, 2016 (Bron:
Geopunt) ................................................................................................................................................13
Figuur 5: Projectgebied weergegeven op de traditionele landschappenkaart (bron: Geopunt). ...............15
Figuur 6: Projectgebied weergegeven op de Tertiair Geologische Kaart (bron: Geopunt). ......................16
Figuur 7: Projectgebied weergegeven op de Quartair Geologische Kaart (bron: Geopunt). ....................17
Figuur 8: Projectgebied weergegeven op de bodemkaart (bron: Geopunt). ............................................18
Figuur 9: Projectgebied weergegeven op de potentiële bodemerosiekaart per perceel (2017) (bron:
Geopunt). ...............................................................................................................................................19
Figuur 10: Projectgebied weergegeven op het Digitaal Hoogtemodel van Vlaanderen (bron: Geopunt). 20
Figuur 11: Hoogteverloop van het projectgebied (van noord naar zuid) volgens de profiellijn weergegeven
op het Digitaal Hoogtemodel van Vlaanderen (bron: Geopunt). ..............................................................21
Figuur 12: Projectgebied weergegeven met de verschillende waterlopen op het Digitaal Hoogtemodel van
Vlaanderen (bron: Geopunt). ..................................................................................................................22
Figuur 13: Projectgebied weergegeven op de Figuratieve kaart van de Mandel van aan de Kalbergmolen
tot Ingelmunster, in Lantbouck vanden lande ende baronnie van Ingelmunstre, Vijve Sint-Eloy appendentie
ende depententien..., 1639. (Bron: RIJKSARCHIEF KORTRIJK, Fonds de Plotho, nr. 403) ...................24
Figuur 14: Projectgebied weergegeven op de Ferrariskaart, 1771-1777 (Bron: Geopunt) ......................25
Figuur 15: Projectgebied weergegeven op de Atlas der Buurtwegen, ca. 1840 (Bron: Geopunt) ............26
Figuur 16: Projectgebied weergegeven op de Poppkaart, 1842-1879 (Bron: Geopunt) ..........................26
Figuur 17: Projectgebied weergegeven op de orthofoto, kleinschalig, zomeropnamen, 1971 (Bron:
Geopunt) ................................................................................................................................................27
Figuur 18: Projectgebied weergegeven op de orthofoto, kleinschalig, zomeropnamen, 1979-1990 (Bron:
Geopunt) ................................................................................................................................................28
Figuur 19: Projectgebied weergegeven op de orthofoto, middenschalig, winteropnamen, 2000-2003 (Bron:
Geopunt) ................................................................................................................................................28
Figuur 20: Projectgebied weergegeven op de orthofoto, middenschalig, winteropnamen, 2008-2011 (Bron:
Geopunt) ................................................................................................................................................29
Figuur 21: Projectgebied weergegeven op de orthofoto, middenschalig, winteropnamen, 2016 (Bron:
Geopunt) ................................................................................................................................................29
Figuur 22: Projectgebied weergegeven op de orthofoto, middenschalig, winteropnamen, 2016 t.a.v. het
cultuurhistorisch kader (Bron: Geoportaal) .............................................................................................34

Ten Briele 14 bus 15
8200 Sint-Michiels-Brugge

info@rubenwillaert.be
www.rubenwillaert.be

3

Projectcode: 2017F12
Opmaak Archeologienota: De Visscherie
Deel 1: Resultaten van het bureauonderzoek

TABELLENLIJST (2017F12)
Tabel 1: Administratieve gegevens: De administratieve gegevens identificeren de actoren die betrokken
zijn bij het vooronderzoek en de locatie van het vooronderzoek. ..............................................................5
Tabel 2: Overzicht van de aardwetenschappelijke gegevens. ................................................................14
Tabel 4: Overzicht van de aanwezige CAI. .............................................................................................31

Ten Briele 14 bus 15
8200 Sint-Michiels-Brugge

info@rubenwillaert.be
www.rubenwillaert.be

4

Projectcode: 2017F12
Opmaak Archeologienota: De Visscherie
Deel 1: Resultaten van het bureauonderzoek

Deel 1:
1.1
1.1.1

Resultaten van het bureauonderzoek

Beschrijvend gedeelte
Administratieve gegevens

Tabel 1: Administratieve gegevens: De administratieve gegevens identificeren de actoren die betrokken zijn bij het
vooronderzoek en de locatie van het vooronderzoek.

a) De locatie van het vooronderzoek met Provincie
vermelding van:
Gemeente
Deelgemeente
Postcode
Adres

West-Vlaanderen
Oostrozebeke
/
8780
Stationsstraat 18
8780 Oostrozebeke
Toponiem
De Visscherie
Bounding box
Xmin = 76988
(Lambertcoördinaten)
Ymin = 179078
Xmax = 77326
Ymax = 179313
b) Het kadasterperceel met vermelding van Oostrozebeke, Afdeling 1, Sectie E, nr’s: 697c6,
gemeente, afdeling, sectie, perceelsnummer of - 436m
nummers en kaartje
Figuur 1
c) Een topografische kaart van het onderzochte
gebied waarvan de schaal afgestemd is op de Figuur 2
grootte van het projectgebied
d) Alle betrokken actoren en specialisten
Janiek De Gryse (erkend archeoloog)
Dieter Demey (projectleider archeologie)
Wouter Van Goidsenhoven (archeoloog)
Clara Thys (archeoloog)
Joren De Tollenaere (aardkundige)
Aaron Willaert (historicus)
e) Personen buiten het project die geraadpleegd
of
betrokken
werden
voor
algemene /
wetenschappelijke advisering
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Figuur 1: Projectgebied weergegeven op de GRB-basiskaart (Bron: Geopunt)

Figuur 2: Projectgebied weergegeven op de topografische kaart van België (Bron: Geopunt)
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1.2
1.2.1

Onderzoeksopdracht
Onderzoekskader

Aanleiding van onderhavig bureauonderzoek vormt de geplande realisatie van woonappartementen. Het
projectgebied wordt in deze studie Stationsstraat Oostrozebeke genoemd.
Met onderhavig bureauonderzoek wordt de eerste stap gezet van archeologisch vooronderzoek met het
oog op het bekomen van een bekrachtigde archeologienota en aldus de behartiging van de archeologische
belangen binnen de planrealisatie conform het actueel Vlaams erfgoedbeleid. Het archeologisch
vooronderzoek betracht vooreerst archeologische artefacten en sites op te sporen binnen de grenzen van
projectgebied Stationsstraat Oostrozebeke. Finaal formuleert het archeologisch vooronderzoek een
beargumenteerde inschatting van het potentieel voor kennisvermeerdering van eventueel aanwezige
archeologische resten binnen de grenzen van het projectgebied en hoe hiermee om te gaan in het kader
van de planuitvoering.
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 projectgebied?
- Zijn er indicaties voor de aanwezigheid van één of meerdere archeologische sites?
- Indien niet, kan de afwezigheid van indicaties op basis van de resultaten van het bureauonderzoek
verklaard worden?
- Indien wel, kan op basis van bestaande bronnen bepaald worden wat de aard, datering en bewaring is?
- Wat is de verstoringshistoriek van het plangebied en welke invloed heeft dit 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?
1.2.2

Juridische context

Het terrein bevindt zich volgens het gewestplan in zowel woon- als parkgebied. De meest noordoostelijke
zone is woongebied: dit is de zone waar de geplande appartementsgebouwen zich situeren. Het overige
deel bevindt zich in parkgebied. Het terrein valt noch samen met een archeologische site, noch met een
vastgestelde archeologische zone, noch met een zone waar geen archeologie verwacht wordt. Deze
archeologienota wordt opgemaakt naar aanleiding van een geplande stedenbouwkundige
vergunningsaanvraag waarbij de totale oppervlakte van de ingreep in de bodem 1000 m2 of meer beslaat
en de totale oppervlakte van de kadastrale percelen waarop de aanvraag betrekking heeft 3000 m2 of
meer bedraagt.
De oppervlakte van het plangebied in kwestie bedraagt 4020 m² en de ingreep in de bodem 2100 m2;
vandaar is men verplicht een bekrachtigde archeologienota toe te voegen aan de vergunningsaanvraag.

1.2.3

Randvoorwaarden

Voor het bureauonderzoek worden enkel toegankelijke en beschikbare bronnen gebruikt.

1.2.4

Archeologische voorkennis van het terrein

Binnen de grenzen van projectgebied Stationsstraat Oostrozebeke werd in het verleden geen
archeologisch onderzoek uitgevoerd.
In de omgeving zijn wel enkele archeologische vindplaatsen gekend (cfr. infra).
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1.2.5

Geplande ingrepen en hun impact op het bodemarchief

De totale oppervlakte van het projectgebied bedraagt 4020 m²
De opdrachtgever plant enerzijds de sloop van 2 bestaande gebouwen. Het westelijk gebouw heeft een
oppervlakte van 920 m², het oostelijk gebouw een oppervlakte van 786 m².

Figuur 3: Te slopen bebouwing weergegeven op de GRB-basiskaart van België (Bron: Geopunt)

De oppervlakte van de zone waarin er werken zullen uitgevoerd worden is ca. 2100 m² en omvat volgende
bodemingrepen:
-

De bestaande wegenis die loopt van de Stationsstraat tot het te slopen westelijk gebouw wordt
aan weerszijden met 1 meter uitgebreid. Centraal ter hoogte van deze wegenis wordt een tijdelijke
parkeerplaats voorzien voor twee wagens. (Figuur 4, geel)

-

Het noordelijk deel (ter hoogte van kadastraal perceel 436M) betreft de renovatie van een
bestaande schuur. Voor deze renovatie wordt geen bodemingreep voorzien (Figuur 4, blauw)

-

In het zuidelijk deel van het plangebied wordt een nieuwe parkeergelegenheid aangelegd met een
oppervlakte van ca. 610 m² Hiervoor wordt het bestaande asfalt heraangelegd. De opdrachtgever
voorziet een bodemingreep tot 50 centimeter onder het maaiveld. (Figuur 4, oranje)

-

Centraal plant de opdrachtgever de realisatie van 16 woonappartementen met ondergrondse
garage met inrijlaan. Het bestaande te slopen gebouw is thans bijna volledig onderkelderd. De
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dieptes zijn niet gekend. (zie ‘huidig gebruik en verstoringen’.) Een deel van de bestaande
verharding zal worden hergebruikt. De oppervlakte van dit gebied bedraagt ca. 1340 m² De
oppervlakte van de ondergrondse parking zelf bedraagt 1 023,56 m² en zal 3,10 m onder het
maaiveld worden uitgegraven. (Figuur 4, roze)
Binnen dit bouwproject zijn er nog geen verdere fasen gepland.

Figuur 4: Geplande werken weergegeven op de GRB-basiskaart van België (Bron: Geopunt)
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Figuur 5: visualisatie van de geplande werken (zie ook bijlage 1). Enkel de werken in het zuidelijk deel van deze
afbeelding vormen onderwerp van deze archeologienota.

Ten Briele 14 bus 15
8200 Sint-Michiels-Brugge

info@rubenwillaert.be
www.rubenwillaert.be

10

Projectcode: 2017F12
Opmaak Archeologienota: De Visscherie
Deel 1: Resultaten van het bureauonderzoek

1.2.6

Onderzoeksmethode- en strategie

1.2.6.1 Methode
Het archeologisch potentieel drukt een verwachting uit ten aanzien van voorkomen, aard, gaafheid en
conservering van de archeologische resten in de ondergrond van de planlocatie. Het archeologisch
potentieel is gebaseerd op vier variabelen: fysisch-geografische situatie, bekende archeologische
vindplaatsen, archeologische indicatoren en verstoringshistoriek.
1.2.6.2 Fysisch geografische situatie
Geologische, geomorfologische en bodemkundige data informeren over de genese van het landschap in
het plangebied, de bodemopbouw en de ligging en de stratigrafische positie van sedimenten waarin
archeologische fenomenen kunnen voorkomen. Een aantal (prehistorische) vindplaatstypen kunnen
bovendien uitgesproken gekoppeld worden aan specifiek aanwijsbare landschapsvormen. De
aardkundige data laten ook toe om een verwachting te formuleren ten aanzien van de verschijningsvorm,
d.i. de conserveringsgraad van het archeologische erfgoed.
Volgend kaartmateriaal werd geconsulteerd t.b.v. de aardkundige analyse van de projectlocatie:
 Tertiair geologische kaart van Vlaanderen
 Quartair geologische kaart van Vlaanderen
 Bodemkaart
 Digitaal Hoogtemodel van Vlaanderen
 Hydrografische kaart van Vlaanderen
 Bodemerosie kaart
 Geomorfologische kaart
1.2.6.3 Bekende archeologische vindplaatsen
Dit wijst op vindplaatsen waar de fysieke neerslag van menselijke activiteiten uit het verleden reeds werd
vastgesteld en gedocumenteerd. Om een overzicht te krijgen van de bekende archeologische
vindplaatsen binnen het projectgebied werd de Centrale Archeologische Inventaris van Agentschap
Onroerend Erfgoed geraadpleegd.
1.2.6.4 Archeologische indicatoren en cultuurhistorisch kader
Archeologische indicatoren omvatten diverse datacategorieën zoals resultaten van non-intrusieve
archeologische prospectietechnieken (bijvoorbeeld vondstmeldingen van metaaldetectie), toevallige
vondsten bij niet-archeologische graafwerken, maar vooral ook historisch-cartografische, iconografische
data en fotocollecties.
Om bij deze casus inzicht te verwerven over de archeologische indicatoren in het plangebied werd
onderstaand historisch kaartmateriaal geanalyseerd:





Figuratieve kaart van de Mandel van aan de Kalbergmolen tot Ingelmunster, 1639
Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden, opgenomen op initiatief van de graaf de Ferraris
(1771-1778)
Atlas der Buurtwegen uit ca. 1841
Kadasterkaart van Philippe-Christian Popp (1842-1879)
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Op basis van dit kaartmateriaal kan het landgebruik vanaf de eerste helft 17 de eeuw vastgesteld worden
en de eventuele gevolgen ervan op het archeologisch bodemarchief ingeschat worden. Deze gegevens
werden aangevuld met informatie afkomstig uit archeologische en historische literatuur, daarnaast is ook
gebruik gemaakt van data over de lokale toponymie en geschiedenis. De keuze van de bronnen is
gebaseerd op graad van relevantie en toegankelijkheid.
Om het cultuurhistorische kader van het projectgebied in kaart te brengen, werd het kaartmateriaal
beschikbaar op Geoportaal geconsulteerd.
1.2.6.5 Verstoringshistoriek
De verstoringsgraad van de planlocatie bepaalt in belangrijke mate de gaafheid en bewaringsgraad van
het archeologische bodemarchief. Om een correcte inschatting van de verstoring van de bodem te kunnen
maken kunnen allerhande bronnen van pas komen. Zo kan mondelinge informatie van vroegere
gebruikers of bewoners, verslagen van bodemonderzoeken of informatie uit de aardwetenschappelijke
kaarten een grote rol spelen bij het correct inschatten van de aanwezigheid en van de bewaringstoestand
van de archeologische resten.
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1.3

Assessmentrapport

Het assessmentrapport omvat alle relevante gegevens die over het projectgebied verzameld kunnen
worden uit toegankelijke literatuur en kaartmateriaal, die 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. Dit rapport heeft als doel het plangebied binnen
zijn archeologisch en landschappelijk kader te plaatsen, rekening houdend met de geplande
bodemingrepen. De studie maakt gebruik van verschillende datasets, waarbij het uitgangspunt steeds het
ontwerpplan van de toekomstige bodemingrepen is. Dit ontwerpplan wordt telkens geprojecteerd op de
geologische, bodemkundige en historische kaarten. Alle kaartmateriaal werd vervaardigd met behulp van
QGIS, een geografisch informatiesysteem.
Op basis van deze assessment van het projectgebied kan een gegronde argumentatie opgesteld worden
over de noodzaak en het nut van al dan niet verder te nemen archeologische maatregelen, die uiteengezet
worden in deel 2: het programma van maatregelen.
1.3.1

Ruimtelijke situering

Het projectgebied is gelegen in Oostrozebeke, in de provincie West-Vlaanderen. Oostrozebeke bestaat
uit een verstedelijkte, langgerekte kern gesitueerd langs de N357, de drukke verbindingsweg die Waregem
en Ingelmunster van oost naar west verbindt. Het plangebied is omgeven door de Hoogstraat ten noorden,
de Stationsstraat ten oosten en de Ooigembeek ten westen. De dorpskern situeert zich ca. 200 meter ten
noordoosten.

Figuur 6: Projectgebied weergegeven op de orhtofoto, middenschalig, winteropnamen, 2016 (Bron: Geopunt)
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1.3.2

Beschrijving aardwetenschappelijke gegevens

Tabel 2: Overzicht van de aardwetenschappelijke gegevens.

Bron
Traditionele landschappenkaart
Tertiair
Quartair
Bodemtypes
Potentiële bodemerosie
Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen
Hydrografie

Ten Briele 14 bus 15
8200 Sint-Michiels-Brugge

Informatie
Zandleem- en leemstreek
Lid van Moen (Fm. Kortrijk)
Type 6a: fluviatiele afzetting/fluviatiele afzetting/eolische
afzetting/fluviatiele afzetting
OB, Lfp
Verwaarloosbaar
Hoogte ca. 14,5 m TAW
Leiebekken (deelbekken: Devebeek)
Waterlopen: Gaverbeek, Ooigembeek, Mandel

info@rubenwillaert.be
www.rubenwillaert.be

14

Projectcode: 2017F12
Opmaak Archeologienota: De Visscherie
Deel 1: Resultaten van het bureauonderzoek

1.3.2.1 Traditionele landschappenkaart (geomorfologie)
Het projectgebied is gelegen in de zandleem- en leemstreek.

Figuur 7: Projectgebied weergegeven op de traditionele landschappenkaart (bron: Geopunt).
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1.3.2.2 Geologie
1.3.2.2.1 Tertiair
Het projectgebied is gelegen in het Lid van Moen (Formatie van Kortrijk). Deze formatie bestaat
hoofdzakelijk uit mariene kleiige sedimenten, die weinig macrofossielen bevatten en is de eerste afgezette
formatie van het Vroeg-Eoceen (54,8 Ma – 49,0 Ma). Over het algemeen worden de afzettingen siltiger of
zandiger (ondieper afzettingsmilieu) naar het zuidoosten toe en homogeen kleiiger naar het noorden en
noordoosten toe (dieper afzettingsmilieu). De Formatie van Kortrijk wordt ingedeeld in vier leden; van
onder naar boven: het Lid van Mont-Héribu, het Lid van Saint-Maur, het Lid van Moen en het Lid van
Aalbeke. Het Lid van Mont-Héribu rust op de Groep van Landen.
Het Lid van Moen is afgezet tijdens een periode van zeespiegelschommelingen, wat resulteerde in een
heterogeen sedimentpakket. Het is een grijze kleiige silt, waartussen intercalaties voorkomen van zand
met grof glauconiet of gebroken schelpresten. Deze grove lagen zijn vermoedelijk afgezet tijdens
stormperiodes (tempestieten). Naar het noorden en noordoosten toe gaat deze eenheid over naar een
meer homogene kleiigere afzetting.

Figuur 8: Projectgebied weergegeven op de Tertiair Geologische Kaart (bron: Geopunt).
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1.3.2.2.2 Quartair
Het projectgebied is gelegen in het Quartair Type 6a. De basis vat aan met fluviatiele afzettingen van het
Eemiaan gevolgd door fluviatiele afzettingen van het Weichseliaan. Bovenop deze fluviatiele afzettingen
is een eolische afzetting van het Weichseliaan tot mogelijk Vroeg-Holoceen aanwezig (zand tot zandleem).
Deze eolische afzetting kan mogelijks hellingsafzettingen van het Quartair bevatten en kan lokaal
mogelijks afwezig zijn. De top bestaat uit fluviatiele afzettingen (organochemisch en perimarien incluis)
van het Holoceen tot mogelijk Tardiglaciaal.
Door deze Holocene fluviatiele afzettingen bestaat een kans op een afgedekt archeologisch relevant
niveau. Net ten oosten van het projectgebied, ten midden van de Stationsstraat, is een boring uitgevoerd
op 28/04/1967 door het Rijksinstituut voor Grondmechanica (Proefnummer: GEO-67/036-b). Uit deze
boring blijkt dat er ca. 0,75 cm geroerd materiaal aanwezig is met daaronder een afwisseling van geelbruin
kalkhoudende leemhoudend zand/zandhoudende leem en kalkloos geelbruin fijn leemhoudend zand. Er
zijn geen aanwijzingen op mogelijks afgedekte archeologisch relevante niveaus. De afwisseling van fijn
leemhoudend zand met geelbruine kleur is wat typisch wordt verwacht bij een eolische
afzettingssequentie.

Figuur 9: Projectgebied weergegeven op de Quartair Geologische Kaart (bron: Geopunt).
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1.3.2.3 Bodem
1.3.2.3.1 Bodemtypes
Het bodemtype OB is een kunstmatig bodemtype waarbij de natuurlijke bodem sterk verstoord kan zijn
door de aanwezige verharding of bebouwing. Hierdoor is het niet altijd mogelijk de natuurlijke bodem te
herkennen.
Het bodemtype Lfp is een zeer natte zandleembodem zonder profiel. Het is een hydromorfe grond met
reductiehorizont die begint tussen 50 en 100 cm.

Figuur 10: Projectgebied weergegeven op de bodemkaart (bron: Geopunt).
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1.3.2.3.2 Bodemerosie
De potentiële bodemerosie is niet gekarteerd voor het projectgebied. Echter, gezien de omliggende
percelen een verwaarloosbare potentiële bodemerosie hebben kan er vanuit gegaan worden dat het
projectgebied tevens een verwaarloosbare potentiële bodemerosie zal hebben.

Figuur 11: Projectgebied weergegeven op de potentiële bodemerosiekaart per perceel (2017) (bron: Geopunt).
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1.3.2.4 Digitaal Hoogtemodel van Vlaanderen (DHMV) en hoogteverloop
Het projectgebied is gelegen op een hoogte van ca. 14,5 m TAW met een hoogteverschil van ca. 1 m. Het
is gelegen in zowel een recente alluviale vlakte alsook in een oude alluviale vallei. Naar het noorden is
een dieper uitgesneden alluviale vallei aanwezig. Ook is duidelijk te zien dat ten westen en ten
noordoosten het gebied wat hoger gelegen is.

Figuur 12: Projectgebied weergegeven op het Digitaal Hoogtemodel van Vlaanderen (bron: Geopunt).
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Figuur 13: Hoogteverloop van het projectgebied (van noord naar zuid) volgens de profiellijn weergegeven op het Digitaal
Hoogtemodel van Vlaanderen (bron: Geopunt).
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1.3.2.5 Hydrografie
Het projectgebied is gelegen in het Leiebekken (deelbekken: Devebeek). Ten oosten stroomt de
Gaverbeek net naast het projectgebied terwijl ten zuiden de Ooigembeek stroomt. De alluviale vallei van
de Mandel is duidelijk een stuk dieper uitgesneden dan de omliggende omgeving.

Figuur 14: Projectgebied weergegeven met de verschillende waterlopen op het Digitaal Hoogtemodel van Vlaanderen
(bron: Geopunt).
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1.3.3

Gekende archeologische waarden

1.3.3.1 Historisch en cartografisch onderzoek
1.3.3.1.1 Historische achtergrond
De oudste schriftelijke vermelding van Rosebecca dateert uit 1066. Archeologisch vondsten attesteren
echter menselijke aanwezigheid die teruggaat tot de Steentijd. Ten noordoosten van de gemeente werden
een ruim aantal neolitische objecten aangetroffen. Ten westen van de gemeente werden bij een
mechanische prospectie in 2010 paalsporen blootgelegd uit de Romeinse tijd. Bij deze prospectie werd
tevens een kleine Romeinse begraafplaats en aardewerk gelokaliseerd.
Oostrozebeke maakt van bij de oprichting deel uit van de Roede van Tielt, in de Kasselrij Kortrijk.
Vermoedelijk werd de heerlijkheid opgericht door de graven van Vlaanderen. De eerste vermelding van
het geslacht van Roosebeke dateert uit de 12de eeuw. Archeologische vondsten wijzen op menselijke
aanwezigheid in de volle middeleeuwen. Bij een beschrijving van de goederen van het dorp in de tweede
helft van de 16de eeuw worden naast een ruim aantal landbouwondernemingen ook een aantal herbergen
vermeld. De tweede helft van de 16de eeuw en de volledige 17de eeuw kenmerken zich door ziekte en
oorlogsgeweld in de gemeente, waardoor de bevolking uitgedund wordt.
De Vrede van Utrecht (1713) brengt de Zuidelijke Nederlanden in handen van de Oostenrijkse
Habsburgers, wat een periode van relatieve rust inleidt. Hierdoor kunnen de verschillende
landbouwactiviteiten terug worden opgenomen. Door de bloei van de landbouw worden in de tweede helft
van de 18de eeuw belangrijke hoeves in steen opgetrokken. Op het einde van de 18de eeuw neemt de
ontwikkeling van de huisweverij een hoge vlucht, wat resulteert in een economische bloei.
In oktober 1914 doorkruisen Duitse troepen op weg naar het front het grondgebied van Oostrozebeke.
Deze doortocht gaat gepaard met een ruim aantal opeisingen. Tijdens de bezetting neemt een
Ortskommandant het militaire bestuur met hoofdkwartier in de jongensschool langs de Stationsstraat waar.
Tijdens de eerste helft van de 20ste eeuw neemt het gebouwenbestand van de gemeente explosief toe als
een gevolg van de hausse in de vlasnijverheid. Het Leievlas was reeds in de 19de eeuw zeer populair
geworden bij Engelse kopers, wat leidde tot een verregaande mechanisatie van het productieproces. Ten
gevolge van de teloorgang van de vlasindustrie in de tweede helft van de 20ste eeuw, schakelen een
aantal vlasbazen over naar andere, eventueel aanverwante, industrietakken gespecialiseerd in textiel,
houtspaanderproductie en vloerbedekkingen.
Het onderzoeksterrein situeert zich ter hoogte van Herenhuis de Visscherie. Dit is een complex bestaat
uit een herenhuis uit de tweede helft van de 19de eeuw met een achterliggend bospark waarin zich twee
gebouwen uit het tweede kwart van de 20ste eeuw situeren.1

1

Inventaris Onroerend Erfgoed
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1.3.3.1.2 Historische kaarten

Figuur 15: Projectgebied weergegeven op de Figuratieve kaart van de Mandel van aan de Kalbergmolen tot Ingelmunster,
in Lantbouck vanden lande ende baronnie van Ingelmunstre, Vijve Sint-Eloy appendentie ende depententien..., 1639.
(Bron: RIJKSARCHIEF KORTRIJK, Fonds de Plotho, nr. 403)

Op een figuratief plan van 1639 is er in de nabije omgeving van het plangebied een omwalde site
weergegeven, waarvan de omgrachting thans nog steeds zichtbaar is. Er is nog geen bebouwing
waarneembaar langsheen de Stationsstraat, maar wel langsheen de Hoogstraat. Het plangebied maakt
deel uit van den Clenen Daelen Acker. Mogelijk snijdt het onderzoeksterrein een vorm van bebouwing
aan.
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Figuur 16: Projectgebied weergegeven op de Ferrariskaart, 1771-1777 (Bron: Geopunt)

De Ferrariskaart toont aan dat er mogelijk bebouwing wordt aangesneden in het noordelijk deel van het
plangebied. Het centraal deel van het onderzoeksterrein wordt gevormd moestuinen. In het westelijk
oostelijk deel wordt weiland aangesneden. Het stratenpatroon op de Ferrariskaart vertoont veel
gelijkenissen met het huidig wegtracé. Het verloop van de huidige Stationsstraat en Hoogstraat is reeds
duidelijk waarneembaar. De dorpskern van Oostrozebeke situeert zich ca. 200 meter ten noordoosten. Er
is een concentratie van de bebouwing rond deze dorpskern.
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Figuur 17: Projectgebied weergegeven op de Atlas der Buurtwegen, ca. 1840 (Bron: Geopunt)

Figuur 18: Projectgebied weergegeven op de Poppkaart, 1842-1879 (Bron: Geopunt)
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Op de Atlas der Buurtwegen is er een rechthoekige bouwstructuur waarneembaar in het westelijk deel van
het plangebied. Ten zuiden van het plangebied situeert zich een cirkelvormige omgrachting die wordt
gevoed door twee waterwegen. Binnen deze omgrachting situeert zich een rechthoekige bouwmassa. Het
stratenpatroon op de Atlas der Buurtwegen vertoont veel gelijkenissen met het huidig wegverloop. Het
tracé van de huidige Hoogstraat en Stationsstraat is reeds duidelijk waarneembaar. De Poppkaart geeft
een quasi gelijk beeld weer, maar toont tevens bebouwing in het noordoostelijk deel.

1.3.3.1.3 Huidige gebruik en verstoringen
Er is weinig evolutie waarneembaar tussen de orthofoto van 1971 en deze van 2016. In het noordwestelijk
deel van het plangebied situeert zich een bouwconstructie. Er is tevens een vorm van bebouwing
waarneembaar in het noordoostelijk deel aan de Stationsstraat. In het noordwestelijk deel situeert zich
tevens een parkeergelegenheid. Het overgrote deel van het plangebied bestaat uit grasland met bomen.
De bouwconstructie ter hoogte van de Stationsstraat is thans quasi volledig onderkelderd.

Figuur 19: Projectgebied weergegeven op de orthofoto, kleinschalig, zomeropnamen, 1971 (Bron: Geopunt)
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Figuur 20: Projectgebied weergegeven op de orthofoto, kleinschalig, zomeropnamen, 1979-1990 (Bron: Geopunt)

Figuur 21: Projectgebied weergegeven op de orthofoto, middenschalig, winteropnamen, 2000-2003 (Bron: Geopunt)
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Figuur 22: Projectgebied weergegeven op de orthofoto, middenschalig, winteropnamen, 2008-2011 (Bron: Geopunt)

Figuur 23: Projectgebied weergegeven op de orthofoto, middenschalig, winteropnamen, 2016 (Bron: Geopunt)
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Figuur 24: aanduiding van de aanwezige onderkelderingen

1.3.3.2 Beschrijving van de gekende archeologische waarden
Voor het onderzoeksgebied werden in de Centrale Archeologische Inventaris (CAI) van Onroerend
Erfgoed in de nabije omgeving volgende archeologische (indicatieve) waarden en ondergrondse
bouwhistorische waarden vastgesteld:
Op het plangebied zijn geen archeologische waarden gekend. Ook in de ruime omgeving zijn
archeologische waarden schaars. Gelet op het rurale karakter van de omgeving valt dit niet te
verwonderen. De CAI geeft ca. 1km naar het noordoosten een cluster polygonen weer die een reeks
veldprospecties vertegenwoordigen in 2004/2005 o.l.v. Dieter Jehs en Gunther Noens. Hierbij werd lithisch
materiaal gerecupeerd dat zonder fijnere datering in de steentijd wordt geplaatst. De hoger gelegen,
vruchtbare heuvelrug, dicht bij een vertakt rivierenstelsel, moet een aanzienlijke aantrekkingskracht gehad
hebben op gemeenschappen in de prehistorie.
Ten noorden van het plangebied werd in 2014 een mechanische prospectie uitgevoerd door Odin bvba,
o.l.v. Caroline Ryssaert (CAI-207079). Hierbij werden indicatoren voor de inrichting van een erf in de volle
middeleeuwen geregistreerd. Een 3-tal kilometer ten westen van de planlocatie werden bij een
proefsleuvenonderzoek in 2010 (CAI-150753) eveneens volmiddeleeuwse resten geregistreerd, evenals
resten uit de romeinse periode.
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Figuur 25: projectgebied weergegeven op het DHMV met aanduiding van de CAI (Bron: Geopunt)

Tabel 3: Overzicht van de aanwezige CAI.

CAI
nummer
70949

Omschrijving
Veldprospectie (2004); NK: 15 meter
Steentijd: 5 kern(fragment)en, 4 mantelafslagen, 19 afslagen, 4 klingen, 1 brokstuk, 10
geretoucheerde artefacten

71001

Bron: Jehs D. en G. Noens 2005: Interimrapport van de veldprospecties 2004/2005 in
Oostrozebeke (W.-Vl.). Lithisch materiaal, in: Notae Praehistoricae 25, p. 197-201.
Veldprospectie (2004); NK: 15 meter
Steentijd: 1 geretoucheerd artefact

71004

Bron: Jehs D. en G. Noens 2005: Interimrapport van de veldprospecties 2004/2005 in
Oostrozebeke (W.-Vl.). Lithisch materiaal, in: Notae Praehistoricae 25, p. 197-201.
Veldprospectie (2004); NK: 15 meter
Steentijd: 1 kern, 1 kling
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CAI
nummer

71071

Omschrijving
Bron: Jehs D. en G. Noens 2005: Interimrapport van de veldprospecties 2004/2005 in
Oostrozebeke (W.-Vl.). Lithisch materiaal, in: Notae Praehistoricae 25, p. 197-201.
Veldprospectie (2004); NK: 15 meter
Steentijd: 4 kern(fragment)en, 5 stuks kernverfrissingsmateriaal, 8 mantelafslagen, 15
afslagen, 5 klingen, 3 fragm van afhakingen, 1 klopper, 3 brokstukken, 13 geretoucheerde
artefacten

74687

Bron: Jehs D. en G. Noens 2005: Interimrapport van de veldprospecties 2004/2005 in
Oostrozebeke (W.-Vl.). Lithisch materiaal, in: Notae Praehistoricae 25, p. 197-201.
Veldprospectie (2004); NK: 15 meter
Steentijd: 1 kernfragment, 1 mantelafslag

74698

Bron: Jehs D. en G. Noens 2005: Interimrapport van de veldprospecties 2004/2005 in
Oostrozebeke (W.-Vl.). Lithisch materiaal, in: Notae Praehistoricae 25, p. 197-201.
Veldprospectie (2004); NK: 15 meter
Steentijd: 1 kern

75828

Bron: Jehs D. en G. Noens 2005: Interimrapport van de veldprospecties 2004/2005 in
Oostrozebeke (W.-Vl.). Lithisch materiaal, in: Notae Praehistoricae 25, p. 197-201.
Veldprospectie (2004); NK: 15 meter
Steentijd: 1 kern, 3 afslagen, 1 kling en 1 fragment van een afhaking

150753

Bron: Jehs D. en G. Noens 2005: Interimrapport van de veldprospecties 2004/2005 in
Oostrozebeke (W.-Vl.). Lithisch materiaal, in: Notae Praehistoricae 25, p. 197-201.
Mechanische prospectie (2010); NK: 15 meter
Midden-paleolithicum: kern
Romeinse tijd: paalsporen (mogelijk behoren ze tot gebouwplattegrond) - gracht die
mogelijk deel uitmaakt van de nederzetting/het erf - een viertal brandrestengraven die tot
een kleine Romeins begraafplaats behoren. - Romeins aardewerk werd voornamelijk
aangetroffen in de brandrestengraven – baksteenfragment - fibulae, nagel; aangetroffen in
grafcontext - leer (mogelijk onderdeel van een schoen), aangetroffen in grafcontext
Volle middeleeuwen: grijs aardewerk, rood aardewerk, steengoed, majolica, faience,
pijpaarde
Late middeleeuwen: - grachten waarin 15de/16de-eeuws materiaal werd gevonden.
Mogelijk zoomden ze een vroegere toegangsweg tot het neerhof af. - aantal grachten die
op basis van het vondstenmateriaal ten vroegste in de 13de eeuw kunnen gedateerd
worden. -15de/16de-eeuwse gracht - een kuil die mogelijk in verband kan gebracht worden
met ambachtelijke activiteit die werd uitgevoerd bij het nabijgelegen neerhof.
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CAI
nummer

Omschrijving
Onbepaald: - paalsporen en -kuilen die een gebouwplattegrond vormen. Er werd geen
dateerbaar materiaal uit de sporen gehaald. - een tweede eenschepige structuur kan ook
herkend worden. In één van de sporen werden twee scherven gerecupereerd die weining
diagnostisch zijn, maar ten laatste voorkomen in de 15de/16de eeuw. – grachten.

155033

Bron: Van Heymbeeck E., Hantson W., Falckenbach E.G., Ryssaert C. & De Clercq W.,
Archeologisch proefsleuvenonderzoek bedrijventerrein "Spookkasteel" Leegstraat
Hulstestraat te Oostrozebeke, Soresma.
Controle van werken, opgraving (1982); NK: 15 meter
Late middeleeuwen: hoeve - herenhoeve omgeven door een gracht rond het woonhuis en
het neerhof; van het type A2 Verhaeghe (sites met 2 bij elkaar horende bewoningszones,
elk geheel of gedeeltelijk door een walgracht omringd). Het woonhuis gaat in kern terug tot
de 13de eeuw – alleenstaande site met walgracht - archeologisch onderzoek van het
woonhuis in 1982: op een opgehoogde woonheuvel werden oudere bouwresten van zgn.
"moeffen" gevonden waarvan het formaat wijst op een datering in de 2de helft en het eind
van de 13de eeuw. Talrijke losse vondsten werden verzameld, zoals aardewerk, glas, been
en metaal die typologisch van het eind van de 13de eeuw - begin 14de eeuw tot heden
kunnen gedateerd worden. Het woonhuis kende minstens 4 opeenvolgende vergrotingen.
In 1983 werd ten zuiden van het woonhuis, binnen de met walgracht omgeven woonheuvel,
een fundering van Doornikse kalksteen aangesneden bij grondwerken. Mogelijk gaat het
hier om de resten van een nog oudere kern, die aan het eind van de 13de eeuw aan nieuwe
behoeften werd aangepast. Archeologisch onderzoek van de walgracht: oudste fase: de
gracht was aan de oostelijke zijde versterkt met houten paalwerk als scheiding tussen
woonheuvel en gracht. Op de bodem werden enkele scherven blauwgrijs aardewerk
aangetroffen.
2de fase (14de-15de eeuw): scherven blauwgrijs aardewerk en handgevormde bakstenen
(formaat 14x7x28,5)
3de fase (2de kwart 16de eeuw): de gracht is reeds gedeeltelijk opgevuld; puin, scherven
en steengoed
4de fase: verdere opvulling van de gracht: 17de-18de eeuw
De aan het eind van de 18de eeuw ten dele opgevulde gracht werd in de 19de eeuw met
een massieve puinlaag opgevuld en in een recent verleden nog geëffend.

207079

Bron: Despriet, P. 1983: Oost-Rozebeke: het goed te Priems (W.Vl.), Archaeologia
Mediaevalis 6, 69.
Mechanische prospectie (2014); NK: 15 meter
Volle middeleeuwen: Enkele kuilen en paalsporen, waarin enkele fragmenten grijs en
handgevormd aardewerk werden aangetroffen. De sporen bevinden zich in alluviale
afzettingen. Wellicht aan de rand van een bewoningsareaal dat zich buiten het
projectgebied bevindt.
Bron: Ryssaert C. 2014: Oostrozebeke- Ettingen. Archeologisch vooronderzoek:
proefsleuvenonderzoek langs de Meulebekesteenweg en Ettingen i.o.v. VMSW, Deinze.
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1.3.3.3 Projectgebied gesitueerd ten aanzien van zijn landschappelijk en culturele kader

Figuur 26: Projectgebied weergegeven op de orthofoto, middenschalig, winteropnamen, 2016 t.a.v. het cultuurhistorisch
kader (Bron: Geoportaal)

Precies ten zuiden van het plangebied situeert zich een bouwkundig erfgoedrelict. Het betreft Herenhuis
De Visscherie daterend uit het derde kwart van de 19de eeuw. "De Visscherie" is een complex bestaande
uit een herenhuis uit de tweede helft van de 19de eeuw met achterliggend bospark waarin twee gebouwen
uit het eerste kwart van de 20ste eeuw gelegen zijn. Het domein wordt verder afgebakend door de
Hoogstraat, de Nieuwstraat en de verkaveling van de Voldersstraat.
Het park met het z.g. "Eilandje" met omwalling ligt in het stroomgebied van en wordt gevoed door de
Ooigembeek. Op een figuratief plan van 1639 staat binnen de omwalling een huis afgebeeld. Op de
Ferrariskaart (1770-1778) is geen bebouwing te zien, dit is wel het geval op het primitief kadasterplan (ca.
1830). De eigenaar is dan Frans Tack, een brouwer uit Oostrozebeke (cf. Hoogstraat nr. 5) die het goed
verpacht. De oorspronkelijke kadastrale legger (ca. 1830) beschrijft het domein met een huis op het eiland
en een huis langs de toegangsdreef en verder met een hof, land, meersen, boomgaard en bos. De gronden
aan de straat behoren aan een andere eigenaar. Ca. 1853 wordt het gebouw op het eilandje afgebroken,
in de oosthoek van de omwalling komt een kleiner gebouwtje, de functie is niet duidelijk. Ca. 1870 verwerft
Hippoliet Tack, fabrikant uit Oostrozebeke, de gronden aan de straatkant en bouwt er twee huizen met
tussenin een fabriek en magazijn en ca. 1873 achter de fabriek een landgebouw. Tegen 1889 is een
gedeelte van de fabriek verbouwd tot woonhuis, het andere deel wordt geïntegreerd in het oude woonhuis,
rechts ervan bouwen van een nieuw magazijn. Dit magazijn wordt ca. 1911 bij het huis gevoegd.
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Vermoedelijk in 1924 wordt het huis helemaal verbouwd, het is nu in gebruik als feestzaal. De
brouwersfamilie Lootens (cf. Hoogstraat nr. 5) is in 1929 de nieuwe eigenaar en laat het huis opnieuw
vergroten. Een kadasterschets van 1943 laat vermoeden dat het paviljoen op het eilandje is uitgebreid.
De familie Lootens, mecenas van de Vlaamse priester-kunstenaar Cyriel Verschaeve, stelt het paviljoen
(nu feestzaal in de tuin) een periode te zijner beschikking. De panden aan de straat worden in de loop van
de 20ste eeuw meermaals gewijzigd en uitgebreid, in 1975 krijgen de gebouwen een herbestemming als
restaurant en in 1993 als feestzaal.
Aan de straatkant herenhuis in kern teruggaand tot ca. 1870 en geflankeerd door twee lagere aanbouwen,
het geheel met bepleisterde en witbeschilderde gevels. Het hoofdvolume is een dubbelhuis van twee
bouwlagen onder pannen schilddak. Voorgevel met arduinen plint, imitatievoegen op de begane grond en
kordons. Middenrisaliet met deur met arduinen buitentrapje en erboven een vernieuwde erker. Beluikte
vensters op de begane grond, op de verdiepingen hebben de vensters een geriemde omlijsting met oren.
Kroonlijst op klossen. Aanbouwen links en rechts met recente aanpassingen.
In het park en op het eilandje enkele lage gebouwtjes op L-vormige plattegrond vermoedelijk uit het eerste
kwart van de 20ste eeuw met eventuele latere wijzigingen. Het gebouw in het park is aangepast als
feestzaal. Het paviljoen op het eiland onder samengestelde, afgewolfde zadeldaken (mechanische
pannen) heeft bepleisterde en witbeschilderde muren met eenvoudige vensteropeningen. Parkbos met
enkele gekasseide of geasfalteerde paadjes. Oude bomen, o.a. een zestal beuken in een cirkel op een
geplaveid verhoog toegankelijk via een trap met gekasseide treden.2

1.4

Synthese

De opdrachtgever plant de constructie van een nieuw appartementsblok aan de Stationstraat 18 in
Oostrozebeke. Op het ca. 4020 m² grote terrein is nog bebouwing aanwezig, deze wordt gesloopt in het
kader van de geplande ontwikkeling. Het gebouw ter hoogte van de geplande werken is reeds
onderkelderd, er kan redelijkerwijs uitgegaan worden van een reeds (gedeeltelijk) geroerd bodemarchief.
De geplande werken beslaan een oppervlakte van ca. 2100m2, inclusief de aanleg van een ondergrondse
parking.
Landschappelijk gezien is het plangebied gelegen in de zandleemstreek, ten zuiden van de Mandelvallei.
De Quartairgeologische kaart geeft duidelijk een alluviale vlakte weer ter hoogte van het plangebied. De
jongste geologische opbouw bestaat uit een basis van fluviatiele afzettingen van het Eemiaan, gevolgd
door eolische afzettingen van het Weichseliaan en/of Holoceen. De top wordt gevormd door fluviatiele
afzettingen van het Holoceen. De bodemkaart geeft een bebouwde situatie weer, rondom het plangebied
staat de bodem gekarteerd als zeer natte zandleem. Langsheen het plangebied stroomt de
Ooigembeek/Gaverbeek.
De dorpskern van Oostrozebeke heeft zich ontwikkeld op een oost-west georiënteerde heuvelrug, ten
zuiden van de Mandel. Gelet op de gekarteerde bodemkundige situatie bestaat de mogelijkheid dat er zich
afgedekte, archeologisch relevante, horizonten bevinden op het terrein. Een boring 20m ten oosten van
het projectgebied, uitgevoerd door het Rijksinstituut voor Grondmechanica in 1967 maakt echter geen
melding van een dieper gelegen, bewaarde organische horizont. De beschrijving van het boorstaal wijst
op een zuiver eolische sequentie. Dit impliceert een situatie waarbij archeologische sporen reeds zichtbaar
zijn onder de teelaarde.

2

Agentschap
Onroerend
Erfgoed
2016:
Herenhuis
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/87749 (geraadpleegd op 6 juni 2017).
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Historisch en cartografisch onderzoek geeft duidelijk het rurale karakter van de omgeving weer. De kaarten
van het landboek van de familie De Plotho (1639) geeft in het noordelijk deel van het plangebied mogelijk
bebouwing weer. Duidelijk is dat het plangebied niet aansluit op het (laat-) middeleeuwse dorpsweefsel.
De weergegeven sequentie orthofoto’s toont aan dat het terrein in recente tijden bebost is. Verder tonen
de luchtfoto’s de ontwikkeling van de klassieke lintbebouwing langsheen de Stationstraat.
Op het plangebied zijn geen archeologische waarden gekend. Ook in de ruime omgeving zijn
archeologische waarden schaars. Gelet op het rurale karakter van de omgeving valt dit niet te
verwonderen. De CAI geeft ca. 1km naar het noordoosten een cluster polygonen weer die een reeks
veldprospecties vertegenwoordigen in 2004/2005 o.l.v. Dieter Jehs en Gunther Noens. Hierbij werd lithisch
materiaal gerecupeerd dat zonder fijnere datering in de steentijd wordt geplaatst. De hoger gelegen,
vruchtbare heuvelrug, dicht bij een vertakt rivierenstelsel, moet een aanzienlijke aantrekkingskracht gehad
hebben op gemeenschappen in de prehistorie.
Ten noorden van het plangebied werd in 2014 een mechanische prospectie uitgevoerd door Odin bvba,
o.l.v. Caroline Ryssaert (CAI-207079). Hierbij werden indicatoren voor de inrichting van een erf in de volle
middeleeuwen geregistreerd. Een 3-tal kilometer ten westen van de planlocatie werden bij een
proefsleuvenonderzoek in 2010 (CAI-150753) eveneens volmiddeleeuwse resten geregistreerd, evenals
resten uit de romeinse periode.
Op basis van de landschappelijke gegevens en de gekende waarden valt toch een aanzienlijk
archeologisch potentieel te koppelen aan het plangebied en de omgeving. De relatief beperkte omvang
van de geplande werken, in een meer dan waarschijnlijk, grotendeels vergraven terrein vormt echter
voldoende argument om af te zien van verder onderzoek.

1.4.1.1 Interpretatie van aan- of afwezigheid van archeologisch erfgoed
Ter hoogte van de aanwezige bebouwing kan redelijkerwijs uitgegaan worden van een verstoord
bodemarchief omwille van de aanwezige kelder. De beperkte oppervlakte van de geplande werken en de
verwachte mate van verstoring vormen voldoende argument om af te zien van terreinonderzoek.
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Bijlagen

Projectcode
Onderwerp
Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

2017F12
De Visscherie Oostrozebeke
1
Kadasterplan
Locatie onderzoeksgebied
Onbekend
Digitaal
02/06/2017

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

2
Topografische kaart
Locatie onderzoeksgebied
Onbekend
Digitaal
02/06/2017

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

3
Bouwplan
Visualisatie geplande werken
Onbekend
Digitaal
Onbekend

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

4
Orthofoto
Locatie onderzoeksterrein
Onbekend
Digitaal
02/06/2017

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

5
Bodemkaart
Traditionele landschappenkaart
Onbekend
Digitaal
02/06/2017

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

6
Bodemkaart
Tertiair Geologische Kaart
Onbekend
Digitaal
02/06/2017
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Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

7
Bodemkaart
Quartair Geologische Kaart
Onbekend
Digitaal
02/06/2017

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

8
Bodemkaart
Locatie onderzoeksterrein
Onbekend
Digitaal
02/06/2017

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

9
Bodemkaart
Potentiële bodemerosie per perceel
Onbekend
Digitaal
2017

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

10
Hoogtemodel
Digitaal Hoogtemodel van Vlaanderen
Onbekend
Digitaal
02/06/2017

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

11
Hoogtemodel
Hoogteverloop
Onbekend
Digitaal
Onbekend

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

12
Hoogtemodel
Waterlopen
Onbekend
Digitaal
02/06/2017

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

13
Historische kaart
De Plotho
Onbekend
Digitaal
1639
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Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

14
Historische kaarten
Ferraris
Onbekend
Digitaal
1771-1777

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

15
Historische kaart
Atlas der Buurtwegen
Onbekend
Digitaal
Ca. 1840

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

16
Historische kaart
Poppkaart
Onbekend
Digitaal
1842-1879

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

17
Orthofoto
Locatie onderzoeksterrein
Onbekend
Digitaal
1971

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

18
Orthofoto
Locatie onderzoeksterrein
Onbekend
Digitaal
1979-1990

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

19
Orthofoto
Locatie onderzoeksterrein
Onbekend
Digitaal
2000-2003

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

20
Orthofoto
Locatie onderzoeksterrein
Onbekend
Digitaal
2008-2011
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Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

21
Orthofoto
Locatie onderzoeksterrein
Onbekend
Digitaal
2016

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

22
Hoogtemodel
CAI
Onbekend
Digitaal
02/06/2017

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

23
Orthofoto
Cultuurhistorisch kader
Onbekend
Digitaal
02/06/2017
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