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Deel 2:
2.1

Programma van maatregelen

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 naam en het adres of maatschappelijke zetel NMBS Stations
van de initiatiefnemer
B-ST.1W Onderhoud Stations NW
Koningin Maria Hendrikaplein 2
9000 Gent
b) Het erkenningsnummer van de erkende
OE/ERK/Archeoloog/2015/00043
archeoloog
c) De naam en het adres of maatschappelijke zetel Janiek De Gryse
van de erkende archeoloog
Ten Briele 14 bus 15
8200 Sint-Michiels-Brugge
d) De locatie van het vooronderzoek met Provincie
Oost-Vlaanderen
vermelding van:
Gemeente
Ronse
Deelgemeente
/
Postcode
9600
Adres
Toponiem
Parking Station
Bounding box
Xmin = 95972
(Lambertcoördinaten)
Ymin = 159393
Xmax = 96212
Ymax = 159560
e) Het kadasterperceel met vermelding van Ronse, Afdeling 2, Sectie C, openbaar domein
gemeente, afdeling, sectie, perceelsnummer of - Figuur 1
nummers en kaartje
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Figuur 1: Projectgebied weergegeven op de GRB-basiskaart (Bron: Geopunt)

2.2

Synthese

De NMBS plant de heraanleg van de parkeerinfrastructuur aan het station van Ronse. Het ca. 0,85ha
grote terrein is momenteel braakliggend. De bestaande verharding wordt in het kader van de geplande
werken tot maximaal 50 cm onder het maaiveld afgegraven.
Landschappelijk is het plangebied gelegen in de zandleem- en leemstreek, in verstedelijkt gebied. De
ondergrond bestaat uit een eolische afzetting van het Weichseliaan tot mogelijk Vroeg-Holoceen
(zandleem tot leem). De bodemkaart van Vlaanderen beschrijft het sediment als een kunstmatig
bodemtype waarbij de natuurlijke bodem sterk verstoord kan zijn door de aanwezige verharding of
bebouwing. Gelet op de huidige toestand van het plangebied werd door de opdrachtgever reeds een
bodemkundig onderzoek uitgevoerd. Hierbij werd vastgesteld dat het terrein tot minstens 50cm onder het
huidige maaiveld hoofdzakelijk bestaat uit koolas.
Op de kaart van Ferraris staat het plangebied deels ingekleurd als bebouwd, de eigenlijke kern van Ronse
is een 250-tal meter noordwaarts gelegen. Vanaf de 19e eeuw en tijdens de 20e eeuw ontwikkelt zich de
typisch Vlaamse lintbebouwing langsheen de ‘Grand Chemin d’Ath’. Op de Poppkaart (1842-1879) zien
we het station van Ronse verschijnen ten westen ven het plangebied.
Het terrein deed vanaf de jaren 1970 dienst als opslagplaats voor schroot, treinen en autowrakken. Er zijn
tevens spoorlijnen aanwezig op het terrein. Het terrein deed vroeger mogelijk dienst als rangeerstation.
De aanleg hiervan zal ongetwijfeld eveneens een impact gehad hebben op het bodemarchief.
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Op het plangebied zijn geen gekende archeologische waarden. In de directe en ruime omgeving wijzen
ze op een beduidend archeologisch potentieel. Onderzoek in de ruime omgeving wijst op een menselijke
aanwezigheid van de steentijden tot heden. Dankzij verschillende prospecties zijn tal van grondvaste
resten waargenomen die behoren tot de metaaltijden, de Romeinse periode en de Middeleeuwen. Op ca.
500 m ten oosten van het plangebied werden bij een mechanische prospectie door Solva sporen uit de
ijzertijd, Romeinse periode en middeleeuwen vastgesteld (CAI 208297).
Zowel de landschappelijke situatie, evenals de gekende archeologische vindplaatsen in de omgeving
wijzen op een aanzienlijk archeologisch potentieel van het plangebied. Echter werd reeds vastgesteld dat
het terrein ten dele verstoord is door de aanleg van de huidige infrastructuur. Omwille van deze gegevens
kan geconcludeerd worden dat verder onderzoek weinig zinvol is.

2.3

Gemotiveerd advies

Voor de geplande heraanleg van de parkeerinfrastructuur aan het station van Ronse worden geen verdere
onderzoeksdaden aanbevolen. De voornaamste argumenten om hiervan af te zien zijn de vastgestelde
en vermoede mate van verstoring, evenals de aard van de geplande werken.
Momenteel is het terrein in gebruik als stockageplaats, kernboringen hebben aangetoond dat het terrein
tot minstens 50 cm diep verstoord is. Redelijkerwijs kan aangenomen worden dat dit een impact heeft
gehad op de bewaringstoestand van eventueel aanwezig ondergronds erfgoed. Ook de inrichting van het
terrein met sporen zullen met zekerheid een impact gehad hebben op het terrein. Ook is vastgesteld dat
het terrein is vervuild door koolas.
Los van de vastgestelde en vermoede mate van verstoring en daaruitvolgende povere bewaringstoestand
van het terrein vormen de geplande werken geen onmiddellijke bedreiging voor het bodemarchief. Het
terrein wordt maximaal 50 cm afgegraven, om daarna terug aangelegd te worden als parking. Gelet op
het feit dat het terrein tot minstens 50 cm diep verstoord is zijn eventueel aanwezige resten pas iets dieper
zichtbaar en bijgevolg niet bedreigd door de heraanleg van de parking, er worden geen diepere ingrepen
voorzien.
Hoewel verder onderzoek zinvol zou zijn teneinde de kennisleemtes in de regio op te vullen is enerzijds
het bodemarchief niet acuut bedreigd en anderzijds kan aangenomen worden dat (een deel) van het terrein
reeds is geroerd en vervuild. Verder onderzoek is niet onmiddellijk noodzakelijk, gelet de aard van de
geplande werken, en zou in het beste geval een gefragmenteerde indicator opleveren voor menselijke
activiteiten in het verleden. De financiële kost van verder onderzoek zou nooit in verhouding staan tot de
eventuele kenniswinst. Het is dan ook omwille van een kosten-baten afweging dat afgezien moet worden
van een verderschrijdend onderzoekstraject.
Uiteraard dient hierbij gewezen te worden op de archeologische meldingsplicht, conform artikel 5.1.4 van
het huidige decreet betreffende het onroerend erfgoed.

2.4

Conclusie

De NMBS plant de aanleg van parkeerinfrastructuur aan het station van Ronse. De bureaustudie bracht
reeds een zeker archeologisch potentieel van de omgeving aan het licht. De ontgravingsdiepte van de
geplande werken reikt echter niet dieper dan de reeds vastgestelde verstoring waardoor het bodemarchief
niet acuut is bedreigd. Tevens kan omwille van de vastgestelde verstoring uitgegaan worden van een
reeds geroerd bodemarchief waardoor kosten-batengewijs verder onderzoek niet te verantwoorden is.
Ten Briele 14 bus 15
8200 Sint-Michiels-Brugge

info@rubenwillaert.be
www.rubenwillaert.be

6

Projectcode: 2017I153
Opmaak Archeologienota: Parking Station
Deel 2: Programma van maatregelen

Deel 3:

Bibliografie

Agentschap Onroerend Erfgoed 2016
AGIV
DOV Vlaanderen
Geoportaal
Geopunt

Ten Briele 14 bus 15
8200 Sint-Michiels-Brugge

info@rubenwillaert.be
www.rubenwillaert.be

7

