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1. BESCHRIJVEND GEDEELTE
1.1. Wettelijk kader
De archeologienota kadert in het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013. Naar aanleiding
van een geplande omgevingsvergunningaanvraag voor stedenbouwkundige handelingen te
Kruishoutem Stokstraat, gelegen buiten woon- of recreatiegebied waarbij de totale
oppervlakte van de ingreep in de bodem 5000m² of meer beslaat en de aanvrager een
natuurlijke persoon of privaatrechtelijke rechtspersoon is, 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
Niet van toepassing.

1.2.3. Geplande werken
Het gebied dat zal ontwikkeld worden is ca. 2,5ha groot. Op het projectgebied zal een nieuw
fabrieksgebouw gebouwd worden voor de productie van prefab-beton (gewelven). Het
gebouw zal bestaan uit een fabriek (ca. 3000m²) en een verharde buitenstock (ca. 20000m²).
Bijna het volledige terrein zal bebouwd worden (zie Figuur 1 en Figuur 2 en bijlage 4 en 4a).
Voor de aanleg van de verharde buitenstock zal de teelaarde afgegraven worden en hierop
zal een onderfundering met kalksteen worden aangelegd, bovenop deze laag zal beton
gegoten worden. Het niveau zal opgehoogd worden van het huidige niveau naar +1m.
Volgens het sonderingsverslag1 kunnen de funderingen van de fabriek ondiep geplaatst
worden, want de ondergrond is zeer draagkrachtig. Er zou een zoolfundering worden
aangelegd met afmetingen van 1,50m x 1,50m. De funderingen zouden tot max. 1,32m
onder het maaiveld komen. Hiertussen zal de uitgraving voor de vloerplaat 30cm bedragen.
De afmetingen van de waterput bedragen 20x20m en hiervoor zal 2m worden afgegraven2.
De ingreep in de bodem zal dus voornamelijk bestaan uit afgravingen ten behoeve van de
funderingen en de bijhorende nutsleidingen voor de bouw van het fabriekspand en het
kantoor, en de afgravingen voor de aanleg van de verharde buitenstock en de waterput. De
geplande werken zullen over het ganse projectgebied een ingreep in het bodemarchief
betekenen. Momenteel is het grootste deel van het terrein in gebruik als weiland, de
1

Rapport Geotechnisch Onderzoek, 2017.

2

Informatie bouwheer
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gebouwen in het noordoosten die nog te zien zijn op het kadasterplan en de topografische
kaart, zijn al afgebroken.3
De initiatiefnemer is op heden nog geen juridische eigenaar van de gronden4. Deze zijn in
eigendom van een andere partij en er bestaat een compromis waarin beschreven staat dat
de gronden eigendom worden op het moment dat de vergunning verkregen wordt.

Figuur 1: Uitsnede uit de GRB-kaart met aanduiding van het projectgebied en inplanting van de
nieuwe gebouwen (bron: initiatiefnemer en geopunt.be)

3
4

Informatie bouwheer.
Zie ook verklaring bij bijlage 4.
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Figuur 2: Zijaanzicht van de nieuwe productiehal (bron: initatiefnemer)

Archeologienota KRUISHOUTEM STOKSTRAAT
Projectcode: 2016K332

9
Verslag van resultaten bureauonderzoek

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 projectgebied en de geplande werkzaamheden werd
aangeleverd via de initiatiefnemer. Om een zicht te krijgen op de huidige archeologische
kennis van het projectgebied en de gemeente Kruishoutem in het algemeen werd de online
databank van de CAI (Centrale Archeologische Inventaris) geraadpleegd.5 Als aanvulling
hierop werden verschillende historische kaarten geraadpleegd via Geopunt6, de centrale
toegangspoort tot geografische overheidsinformatie, en via Cartesius7, 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 projectgebied 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 GRB-kaart op Geopunt
werd vergeleken met hetgene dat beschikbaar is via de CadGIS Viewer van de Federale
Overheid.8 Een topografische kaart werd verkregen via het NGI.9

1.3.2. Organisatie van het vooronderzoek
De eerste stap van het bureauonderzoek bestond er uit zoveel mogelijk relevante informatie
te verzamelen betreffende het projectgebied (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.
5

https://cai.onroerenderfgoed.be/
http://www.geopunt.be/kaart
7
http://www.cartesius.be/CartesiusPortal/
8
http://ccff02.minfin.fgov.be/cadgisweb/
9
http://www.ngi.be/topomapviewer/
6
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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
Niet van toepassing.
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2. ASSESSMENTRAPPORT
2.1. Landschappelijke ligging
2.1.1. Topografische situering
Kruishoutem is een gemeente gelegen in het zuiden van Oost-Vlaanderen en situeert zich
tussen Deinze en Oudenaarde (zie Figuur 3 en bijlage 1). Kruishoutem bestaat naast
Kruishoutem-centrum uit deelgemeenten Lozer, Nokere, en Wannegem-Lede. In het
noorden wordt Kruishoutem begrends door Petegem (Deinze), in het noordoosten door
Nazareth, in het oosten door Ouwegem en Huise (Zingem), in het zuidoosten door Mullem,
Eine en Ooike (Oudenaarde), in het zuiden door Wortegem-Petegem, in het zuidwesten door
Waregem, in het westen door Zulte en Olsene (Zulte) en in het noordwesten door Machelen
(Zulte).
Het projectgebied situeert zich ten westen van het centrum van Kruishoutem, nabij de grens
met Waregem. Het projectgebied wordt in het noordwesten begrensd (zie Figuur 4 en bijlage
2) door de straat Industriezone, in het noordoosten door de Stokstraat, in het oosten door het
weiland van de percelen 636b, 641x, 641v en in het zuidwesten door de bebouwing op
percelen 641d2 en 641e2. Kadastraal zijn de percelen terug te vinden onder Kruishoutem,
Afdeling 1, Sectie C, 641c2, 641r, 641y, 645h (zie Figuur 5 en bijlage 3).
Op de bodemgebruikerskaart uit 2001 staat het zuiden van het projectgebied gekarteerd als
weiland en het noorden van het projectgebied als akkerland, in het westen en in het oosten
staat een stukje gekarteerd als andere bebouwing (zie Figuur 6 en bijlage 5) .

Archeologienota KRUISHOUTEM STOKSTRAAT
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Figuur 3: Uitsnede uit de topografische kaart met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be).

Figuur 4: Uitsnede uit de topografische kaart met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be).
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Figuur 5: Uitsnede uit de GRB-kaart met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be).

Figuur 6: Uitsnede uit de bodemgebruikerskaart met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be).
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2.1.2. Landschappelijke situering
Kruishoutem ligt op de grens tussen zandig en zandlemig Vlaanderen, gelegen in het
interfluvium van Leie en Schelde. De heuvelrij op het grondgebied van Kruishoutem vormt de
scheiding tussen de Scheldevallei en Leievallei en wordt beschouwd als een grensgebied
van de Vlaamse Ardennen10. Het reliëf is vlak in de vallei en stijgt dan ten oosten van het
projectgebied, de hoogtes schommelen tussen ca. +10m TAW en +50m TAW (zie Figuur 7
en bijlage 6).
De hoogte op het projectgebied schommelt tussen +13m TAW en +14m TAW. De oostelijke
helft van het projectgebied en een strook centraal op het projectgebied is hoger gelegen. De
oostelijke en zuidelijke helft zijn iets lager gelegen. Ten noordoosten en ten westen van het
projectgebied loopt de Zouwbeek (zie Figuur 8 en bijlage 7).
De bodemerosiekaart uit 2016 geeft aan dat de potentiële bodemerosie op de site
verwaarloosbaar is. Voor een stuk in het noordoosten van het projectgebied bestaat er geen
informatie volgens de bodemerosiekaart (zie Figuur 9 bijlage 11). Deze kaart houdt onder
meer rekening met het bodemtype, de hellingslengte en de hellingsgraad.

Figuur 7: Uitsnede uit het Digitaal Terreinmodel met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be)

10

http://www.kruishoutem.be/website/7-www/8-www/10-www.html (geraadpleegd op 16 oktober 2017)
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Figuur 8: Uitsnede uit het Digitaal Terreinmodel (detail) met hoogteprofiel en met aanduiding van het
projectgebied (bron: geopunt.be)

Figuur 9: Uitsnede uit de potententiële bodemerosiekaart (2011) met aanduiding van het projectgebied (bron:
geopunt.be)
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2.1.3. Geologische situering
De tertiaire ondergrond ter hoogte van het projectgebied bestaat uit afzettingen van het Lid
van Moen en maakt deel uit van de Formatie van Kortrijk (zie Figuur 10 en bijlage 8). 11 Deze
eenheid is heterogeen, het bestaat uit een kleiige silt waarin laagjes zand voorkomen.
De Quartair geologische kaart (zie Figuur 11 en bijlage 9) geeft aan dat de ondergrond in het
noorden van het projectgebied bestaat uit fluviatiele afzettingen van het Weichseliaan
(FLPw). In de rest van het projectgebied bestaat de ondergrond uit fluviatiele afzettingen
(organochemisch en perimarien incluis) uit het Holoceen en mogelijk Tardiglaciaal (Laat
Weichseliaan)12. De dikte van het quartair pakket bedraagt op deze plaats 15,36m.13
De geomorfologische kaart voor deze streek is niet voorhanden en kan dus niet worden
afgebeeld.

Figuur 10: Uitsnede uit de tertiair geologische kaart met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be)

11

JACOPS P. e.a. 1999.
http://www.geopunt.be/
13 http://www.dov.vlaanderen.be/
12
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Figuur 11: Uitsnede uit de Quartair geologische kaart met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be)

2.1.4. Bodemkundige situering
Vrijwel het gehele projectgebied staat op de bodemkaart gekarteerd als een vochtige
zandleembodem van het type Sdp en Zcp (zie Figuur 12 bijlage 13).14 Zcp-bodems zijn matig
droge zandbodems en vertonen roestverschijnselen tussen 60 en 90cm. Ze hebben een
gunstige waterhuishouding in de winter, maar zijn wel droogtegevoelig in de zomer. Sdpbodems zijn matig natte, lemige, zandbodems. De bouwvoor is 30 tot 40cm dik en donker
grijsbruin van kleur. De roestverschijnselen beginnen op 40 tot 60cm onder het maaiveld. De
waterhuishouding is goed in de zomer en plaatselijk te nat in de winter.15
Ten noordwesten van het projectgebied staat de ondergrond gekarteerd als Zcg-bodem. Dit
is een matig droge zandgrond met duidelijke humus en/of ijzer B horizont. Deze podzolen
hebben een bouwvoor met een laag humusgehalte. De B horizont is goed ontwikkeld en
soms verkit. Tussen 60 en 90cm beginnen de roestverschijnselen16.

14

http://www.geopunt.be/
http://www.geopunt.be/
16 VAN RANST E. & SYS C. 2000.
15
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Figuur 12: Uitsnede uit de bodemkaart met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be)
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2.2. Historische beschrijving
Op de site Kapellekouter, ten zuiden van de huidige dorpskern, heeft systematisch
archeologisch onderzoek enkele vondsten uit laat-neolithische graven blootgelegd. Deze
vondsten wijzen op een zeer oude bewoning in Kruishoutem. Ook uit de Romeinse periode
(1ste tot 3de eeuw) werden een aantal vondsten aangetroffen. Onder andere massieve
bronzen beeldjes van Mars, Mercurius, Victoria en Minerva die verwezen naar een
heiligdom. Er werden vier waterputten, aardewerk, munten, fibulae en sieraden gevonden.
Deze vondsten doen vermoeden dat het om een belangrijke nederzetting ging. Er werden
ook bewoningssporen aangetroffen uit de laat-Romeinse periode, een agrarische
nederzetting van Germaanse immigranten en ook twee Merovingische woonkernen. Deze
vondsten doen vermoeden dat er een continue bewoning is geweest van de streek17.
In een charter van Karel de Kale uit 847 wordt ‘villa dominica hultheim’ voor de eerste maal
vermeld. Hultheim maakte deel uit van de bezittingen van de abt van de Sint-Amandsabdij
van Elnone (Noord-Frankrijk). Hultheim kan etymologisch verklaard worden als bewoonde
kern nabij bos (hulta = bos en haima = woning). De huidige benaming Kruishoutem komt
voor de eerste maal voor in de bronnen in 1227 als ‘Sancte Crucis Houthem’. Dit kwam
vermoedelijk door het verwerven van een reliek van het Heilig Kruis na de tweede kruistocht
van midden 12de eeuw. De naam Kruishoutem werd pas in 1817 officieel ingevoerd.
De belangrijkste heerlijkheid was Ayshove, ten noorden van de huidige dorskern. Het
Ayshovehof groeide uit tot een burcht in de post-Karolingische periode. Op de fundamenten
van het oude Ayshovehof werd het huidige kasteel van Kruishoutem gebouwd in de 17de
eeuw. In 1645 werd het hof tot baronie verheven en in 1670 tot graafschap. Ook in 1670
verleende Lodewijk XIV de toestemming om jaarmarkten in te richten. Vanaf 1841 werd er op
dinsdag een markt ingericht die voornamelijk voor de verkoop van landbouwproducten
bestemd was. Doorheen de tijd werd dit een markt speciaal voor de verkoop van eieren
totdat deze na de Tweede Wereldoorlog de belangrijkste markt van West-Europa werd
hiervoor.
In de 18de en 19de eeuw ontwikkelde zich in Kruishoutem een bloeiende, artisanale
lijnwaadindustrie. In deze periode kende Kruishoutem zijn demografisch hoogtepunt. Vanaf
de 20ste eeuw ontwikkelde Kruishoutem zich verder als landbouwgemeente gespecialiseerd
in pluimveeteelt en leghennen. Tijdens de laatste decennia van de 20ste eeuw kende
Kruishoutem ook een zeker industriële ontwikkeling, voornamelijk in de buurt van de E17. Dit
heeft een gunstige invloed op de tewerkstelling in de regio.
Over het projectgebied is er historisch weinig informatie gekend. Het projectgebied is te
situeren in de landelijke regio van Kruishoutem, ten westen van het projectgebied dichtbij de
grens met Waregem. Op de Ferrrariskaart van 1771-1778 (zie Figuur 13 en bijlage) is te zien
dat er een beek over het projectgebied loopt. Ten noorden van het projectgebied staat ook al
17

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/121604 (geraadpleegd op 23.10.2017)
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bebouwing, het is mogelijk dat dit ook op het projectgebied zelf stond, jongere kaarten tonen
deze bebouwing in het noorden van het projectgebied. Het overgrote deel van het
projectgebied werd gebruikt als akker, weiland en bos. Op de Atlas der Buurtwegen (1841;
zie Figuur 14 en bijlage 13) is de waterloop nog te zien ten noordwesten van het
projectgebied, maar deze loopt niet meer over het projectgebied. In het noorden van het
projectgebied zijn verschillende gebouwen te zien die vermoedelijk wel volledig in het
projectgebied liggen. Op de kaart van Popp (zie Figuur 15 en bijlage 14) en de kaart
Vandermaelen (zie Figuur 16 en bijlage 15) zijn praktisch geen veranderingen te zien. Op de
luchtfoto uit 1970 (zie Figuur 17 en bijlage 16) is te zien dat het projectgebied nog steeds in
een landelijke omgeving gelegen is. De luchtfoto van 1991 (zie Figuur 18 en bijlage 17) toont
een uitbreiding van (landbouw)bedrijven ten noorden en ten zuiden van het projectgebied.
Op de luchtfoto uit 2015 (zie Figuur 19 en bijlage 18) is een sterke uitbreiding van industriële
activiteiten te zien rondom het projectgebied. De bebouwing in het projectgebied blijft
nagenoeg ongewijzigd en het merendeel is nog steeds in gebruik als weiland.

Figuur 13: Uitsnede uit de Ferrariskaart met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be)
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Figuur 14: Uitsnede uit de Atlas der Buurtwegen met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be)

Figuur 15: Uitsnede uit de kaart van Popp met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be)
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Figuur 16: Uitsnede uit de kaart Vandermaelen met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be)

Figuur 17: Uitsnede uit de luchtfoto van 1971 met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be)
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Figuur 18: Uitsnede uit de luchtfoto van 1990 met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be)

Figuur 19: Uitsnede uit de luchtfoto van 2015 met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be)
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2.3. Archeologisch kader
Concrete informatie over archeologische indicatoren in de buurt van het projectgebied wordt
gegeven door de Centrale Archeologische Inventaris (CAI). Binnen een straal van
anderhalve kilometer bevinden zich een aantal archeologische indicatoren zoals
weergegeven in Figuur 20 en bijlage 19.

Figuur 20: Uitsnede uit de Centrale Archeologische Inventaris (CAI) met aanduiding van het projectgebied binnen
een radius van 1500m weergegeven op de topografische kaart (bron: CAI en geopunt.be)

Binnen een straal van 0 tot 500m zijn geen archeologische indicatoren opgenomen in de
CAI, evenmin voor een straal van tussen de 500 en 1000m. Op ca. 1200m ten noordoosten
van het projectgebied is de site ’t Blauw Kasteelken (CAI ID 31561) te zien. De
oorspronkelijke naam van dit goed was Goed ten Dijke. Het bestond zeker al in 1363 en is
afgebroken aan het einde van de 18de eeuw. De bestaande hoeve werd gebouwd op het
neerhof van een verdwenen slot. Op de luchtfoto van 1966 is de gedempte gracht van het
vroegere kasteel te zien.
Op ca. 1350m ten oosten van het projectgebied stond de Ijzerbergmolen (CAI ID 50327).
Deze molen is te dateren tot rond de 17de eeuw en is ondertussen verdwenen. Op ca.
1100m ten zuidoosten van het projectgebied (CAI ID 507145) is een cirkelvormige structuur,
gevormd door een beek aangetroffen. De diameter van de cirkel bedraagt ca. 175m. Op ca.
1100m ten westen van het projectgebied werd in 1902 een neolithische nederzetting
gevonden (CAI ID 32882). Hierbij werden mooie pijlpunten, krabbers, een afslag in silex en
enkele fragmenten vaatwerk zonder versiering aangetroffen.
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2.4. Synthese
2.4.1. Verwachtingspatroon
Op basis van het voorgaande assessment kan volgend verwachtingspatroon naar voor
geschoven worden:
-

-

-

-

-

-

Ten noordoosten van het projectgebied komt het bodemtype Zcg voor, dit is een
bodemtype waar de kans bestaat dat de podzolbodem goed bewaard is gebleven.
Mogelijk kan op het projectgebied ook een bewaarde podzolbodem aanwezig zijn.
Voor de periodes ouder dan de middeleeuwen is er voor het projectgebied geen
enkele indicatie betreffende aan- of afwezigheid van bewoning. Voor de
middeleeuwen maakt het bureauonderzoek wel duidelijk dat Kruishoutem reeds
bewoond werd gedurende de 9de eeuw en dat er sprake kan zijn van continue
bewoning sinds het neolithicum. Het is bijgevolg niet onwaarschijnlijk dat er
middeleeuwse sporen kunnen worden aangetroffen binnen het projectgebied.
Op het kaartmateriaal dat beschikbaar is voor de periode na de middeleeuwen is te
zien dat het projectgebied gedurende de nieuwe tijd en later steeds gebruikt werd als
akker of weiland. Op de kaart van Ferraris (1771-1778) is bebouwing te zien ten
noorden van het projectgebied, op latere kaarten bevinden dezelfde gebouwen zich
binnen het projectgebied. Er kan niet uitgesloten worden dat er bewoningssporen uit
de vroegmoderne periode kunnen worden aangetroffen.
De luchtfoto van 1971 en 1990 tonen weinig veranderingen (zie Figuur 17 en Figuur
18) ten opzichte van de historische kaarten. Op de luchtfoto van 2015 is te zien dat
de omgeving van het projectgebied sterk geïndustrialiseerd wordt.
De geplande werken betekenen een afgraving van de teelaarde voor het hele terrein.
Het archeologisch bodemarchief zal hierdoor meer dan waarschijnlijk verstoord
worden. Verder zijn er nog bijkomende ingrepen die lokaal een diepere verstoring met
zich mee zullen brengen.
Besluitend kan gesteld dat er voor de periodes vroeger dan ca. 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 matig vochtige zandgronden in de
buurt van een beek (de Zouwbeek), de aanwezigheid van een podzolbodem in de
nabije omgeving en de indeling van het grootste deel van het projectgebied als
akkers op de historische kaarten maken echter dat de aanwezigheid van een
archeologische site niet onwaarschijnlijk is. De enige manier om concrete informatie
in te winnen over de al dan niet aanwezigheid van een archeologische site(s) uit de
steentijd, de metaaltijden, de Romeinse tijd, de middeleeuwen en de nieuwe tijd, is
veldonderzoek.
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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.
Het bureauonderzoek kan geen uitsluitsel bieden omtrent de aan- of afwezigheid van een
archeologische site voor het einde van de 18de eeuw. Gezien de landschappelijke ligging
nabij de Zouwbeek en de nabijheid van een podzolbodem ten noordoosten van het
projectgebied, wordt de kans op een steentijdsite hoger ingeschat. Voor de perioden na de
steentijd is er een lagere verwachting voor bewoningssporen door deze lager gelegen ligging
in het landschap, maar een aanwezige site kan niet uitgesloten worden. De aanduiding van
het grootste deel van het projectgebied op de kaarten als akker- of weiland maakt dat een
goede bewaring van het archeologisch bodemarchief te verwachten valt.
Op het projectgebied (ca. 2,5ha) zal een nieuw fabrieksgebouw gebouwd worden voor de
productie van prefab-beton (gewelven). Het gebouw zal bestaan uit een fabriek (ca. 3000m²)
en een verharde buitenstock (ca. 20000m²). Bijna het volledige terrein zal bebouwd worden.
Voor de aanleg van de verharde buitenstock zal de teelaarde afgegraven worden en hierop
zal een onderfundering met kalksteen worden aangelegd, bovenop deze laag zal beton
gegoten worden. Het niveau zal opgehoogd worden van het huidige niveau naar +1m.
Volgens het sonderingsverslag18 kunnen de funderingen van de fabriek en het kantoor
ondiep geplaatst worden, want de ondergrond is zeer draagkrachtig. Er zou een
zoolfundering worden aangelegd met afmetingen van 1,50m x 1,50m. De funderingen
zouden tot max. 1,32m onder het maaiveld komen. Hiertussen zal de uitgraving voor de
vloerplaat 30cm bedragen. De afmetingen van de waterput bedragen 20x20m en hiervoor zal
2m worden afgegraven. De ingreep in de bodem zal dus voornamelijk bestaan uit
afgravingen ten behoeve van de funderingen en de bijhorende nutsleidingen voor de bouw
van het fabriekspand en kantoor, en de afgravingen voor de aanleg van de verharde
buitenstock en de waterput. De geplande werken zullen over het ganse projectgebied een
ingreep in het bodemarchief betekenen. Of dit een impact heeft op eventueel bewaard
archeologisch erfgoed is op basis van het bureauonderzoek niet uit te maken. Om een
inschatting te kunnen maken van de archeologische verwachting dient er in eerste instantie
gebruik gemaakt te worden van bijkomend vooronderzoek zonder ingreep in de bodem, en
indien blijkt dat (in bepaalde zones) het archeologisch bodemarchief verstoord zal worden
door de geplande werken, hier gevolgd door vooronderzoek(en) met ingreep in de bodem.
18
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Momenteel zijn de gronden nog niet in eigendom van de bouwheer dus is een uitgesteld
traject hier noodzakelijk. De huidige eigenaar geeft geen toestemming tot het uitvoeren van
verder vooronderzoek totdat de vergunning verleend is.

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. In dit
geval lijkt het opportuun om op dit terrein verspreid een aantal landschappelijke boringen te
plaatsen. Met deze methode kan met een minimale impact in de bodem toch heel wat
informatie verkregen worden. De mogelijke aanwezigheid van een beekvallei of van een
podzolbodem kan hiermee onderzocht worden. Een landschappelijk booronderzoek kan
hierbij uitsluitsel bieden of er enerzijds een oude bodem aanwezig is, en anderzijds in welke
mate deze nog bewaard is. Er wordt dan ook een landschappelijk booronderzoek
geadviseerd om dit te onderzoeken.
Gezien het feit dat de gronden nog geen eigendom zijn van de initiatiefnemer is het niet
mogelijk om dit onderzoek uit te voeren. Het zal dus noodzakelijk zijn dit uit te voeren als een
uitgesteld vooronderzoek zonder ingreep in de bodem.

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. Het is bijvoorbeeld met dit onderzoek niet mogelijk
om de eventuele aanwezigheid van een bewaarde oude bodem binnen het projectgebied te
detecteren.
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2.4.3.3. Veldkartering
Veldkartering heeft tot doel om relevante archeologische indicatoren te zoeken door middel
van een visuele inspectie van het terrein. Aangezien het terrein vooral akker en weide betreft
is het niet geschikt om deze methode uit te voeren.

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. Deze methode is vooral nuttig om steentijdsites te detecteren aangezien dergelijke
sites quasi steeds enkel bestaan uit een losse vondstenspreiding van voornamelijk lithisch
materiaal. Grondsporen, zeker voor de vroege prehistorie, komen zelden of nooit voor
waardoor een proefsleuvenonderzoek hier geen betrouwbare optie is.
Dit verkennend archeologisch booronderzoek dient enkel uitgevoerd indien de
landschappelijke boringen aantonen dat er bodemkundig gezien potentieel is op de
aanwezigheid van steentijd (door de aanwezigheid van een begraven bodem), en dit
verstoord wordt door de geplande werken.
Indien dit verkennend archeologisch booronderzoek effectief zones kan aantonen die
mogelijk wijzen op een steentijdsite, dan dient dit verder onderzocht te worden. Indien het
relatief grote zones betreft kan geopteerd worden voor een verdichting van het boorgrid (=
waarderend archeologisch booronderzoek). Bij relatief kleine zones is het zinvoller om te
werken met proefputten in functie van een steentijd artefactensite van 1m 2. Aantal en grid
zijn te bepalen in functie van de resultaten uit het booronderzoek.
Na afloop van deze verschillende prospectiefasen wordt op basis van de resultaten advies
gegeven over eventueel verder onderzoek van de steentijdlocaties.

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 deel
van dat terrein op te graven. Op die manier kan er een optimale inschatting gemaakt worden
van het kennispotentieel aangezien deze methode informatie verschaft omtrent verspreiding,
bewaring, aard en datering van de aangetroffen archeologische sporen. 19

19

HANECA K., DEBRUYNE S., VANHOUTTE S. en ERVYNCK A. juli 2016, p. 55.
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Er wordt geadviseerd om het projectgebied (ca. 2,5ha) verder te onderzoeken aan de hand
van proefsleuven. De periodes vanaf ca. het neolithicum kenmerken zich namelijk door de
aanwezigheid van grondsporen die optimaal worden gedetecteerd met deze
prospectiemethode.
Ook deze fase in het onderzoek kan, gezien de huidige staat van het terrein (niet in
eigendom), nog niet worden aangevat en dient meegenomen in het traject van uitgesteld
vooronderzoek met ingreep in de bodem.

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?
Er zijn geen archeologische gegevens gekend over de site zelf. De gekende
historische gegevens worden besproken in hoofdstuk 2.2.



Zijn er indicaties dat de bodem (deels) verstoord is?
De enige indicatie dat de bodem mogelijk (deels) verstoord is, is de aanwezigheid
van bebouwing op het projectgebied. Echter de mate van verstoring is 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?
De bodemerosiekaart uit 2016 geeft aan dat de potentiële bodemerosie op de site
verwaarloosbaar is.



Wat is de impact van de geplande werken op het bodemarchief?
Op het projectgebied (ca. 2,5ha) zal een nieuw fabrieksgebouw gebouwd worden
voor de productie van prefab-beton (gewelven). Het gebouw zal bestaan uit een
fabriek (ca. 3000m²) en een verharde buitenstock (ca. 20000m²). Bijna het volledige
terrein zal bebouwd worden.
Voor de aanleg van de verharde buitenstock zal de teelaarde afgegraven worden en
hierop zal een onderfundering met kalksteen worden aangelegd, bovenop deze laag
zal beton gegoten worden. Het niveau zal opgehoogd worden van het huidige niveau
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naar +1m. Volgens het sonderingsverslag20 kunnen de funderingen ondiep geplaatst
worden, want de ondergrond is zeer draagkrachtig. Er zou een zoolfundering worden
aangelegd met afmetingen van 1,50m x 1,50m. De funderingen zouden tot max.
1,32m onder het maaiveld komen. De afmetingen van de waterput bedragen 20x20m
en hiervoor zal 2m worden afgegraven. De ingreep in de bodem zal dus voornamelijk
bestaan uit afgravingen ten behoeve van de funderingen en de bijhorende
nutsleidingen voor de bouw van het fabriekspand en de afgravingen voor de aanleg
van de verharde buitenstock en waterput. De geplande werken zullen over het ganse
projectgebied een ingreep in het bodemarchief betekenen. Verder onderzoek moet
uitmaken in welke mate de geplande uitgravingen het archeologisch potentieel
effectief bedreigen.


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.



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. De hoogstwaarschijnlijke
aan- of afwezigheid van een archeologische site kan namelijk niet afdoende worden
gestaafd waardoor ook geen gemotiveerde uitspraak mogelijk is omtrent de verder te
nemen maatregelen. Bijgevolg is het noodzakelijk bijkomende onderzoeksfases voor
te stellen. Zoals hierboven geëvalueerd wordt voorgesteld om over te gaan tot een
landschappelijk booronderzoek dat een licht moet werpen op de gaafheid van de
bodem, de bodemopbouw en de eventuele aanwezigheid en de bewaring van een
oude bodem. Dit laatste is van belang voor de eventuele aanwezigheid van
steentijdsites.
Indien de resultaten van dit landschappelijk booronderzoek de aanwezigheid van een
oude bewaarde bodemhorizont bevestigen, en deze bedreigd wordt door de geplande
werken, dient de mogelijke aanwezigheid van steentijdsites te worden gecontroleerd
aan de hand van een verkennend archeologisch booronderzoek dat, indien positief,
wordt aangevuld met een waarderend archeologisch booronderzoek of proefputten in
functie van artefacten steentijdsites.

20
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Na deze onderzoeken, die zich toespitsen op de bewaring van de bodem en het al
dan niet aanwezig zijn van een steentijdsite, dient het projectgebied nog onderzocht
te worden via proefsleuven waar de geplande werken een bedreiging voor het
archeologisch bodemarchief vormen.
De modaliteiten van de voorgestelde onderzoeksmethoden worden besproken in het
programma van maatregelen. De vraagstellingen per onderzoeksmethode worden
eveneens behandeld in het programma van maatregelen. Elke onderzoeksmethode is
succesvol beëindigd wanneer haar vraagstellingen succesvol kunnen worden
beantwoord. Zolang niet alle onderzoeksvragen succesvol kunnen worden
beantwoord, dient men over te gaan op de volgende onderzoeksmethode zoals
hierboven besproken.
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3. Samenvatting
Het projectgebied situeert zich ten westen van het centrum van Kruishoutem, nabij de grens
met Waregem. Het projectgebied wordt in het noordwesten begrensd (zie Figuur 4 en bijlage
2) door de straat Industriezone, in het noordoosten door de Stokstraat, in het oosten door het
weiland van de percelen 636b, 641x, 641v en in het zuidwesten door de bebouwing op
percelen 641d2 en 641e2.
Landschappelijk ligt het projectgebied in het interfluvium van Leie en Schelde ten westen van
hoger gelegen heuvelruggen. Het betreft een egaal terrein met lichte stijging in oostelijke
richting. De bodems worden getypeerd als matig vochtige tot droge zandgronden. De
nabijheid van een podzolbodem net ten noordoosten van het projectgebied, vergroot de
mogelijkheid dat er op het terrein ook nog een bewaarde podzolbodem aanwezig is.
Ter hoogte van het projectgebied is nog geen archeologisch onderzoek uitgevoerd. De
landschappelijke situering geeft aan dat er een potentieel is voor een bewaarde oude
bodem, wat de kansen op een steentijdsite doet stijgen. Voor de perioden na de steentijd
wordt de verwachting voor archeologische sporen lager ingeschat maar is niet uitgesloten.
Voor de periode vanaf de Ferrariskaart (ca. 1770) wijst het kaartmateriaal erop dat het
gebied gedurende de nieuwe tijd en later grotendeels onbebouwd is geweest. Dit kan een
gunstig effect hebben op de bewaring van eventuele oudere sporen.
Op basis van het bureauonderzoek kan de aan- of afwezigheid van een site binnen het
projectgebied, niet bevestigd worden. Er dient bijkomend vooronderzoek te gebeuren zonder
ingreep in de bodem, eventueel gevolgd door een vooronderzoek met ingreep in de bodem.
Gezien de initiatiefnemer nog geen eigenaar is van de gronden, en de huidige eigenaars
geen toestemming geven voor enig vooronderzoek ter hoogte van het terrein, worden de
geadviseerde vooronderzoeken opgenomen in een uitgesteld traject.
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Potentiële bodemerosiekaart
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Bijlage 12
Historische kaart - Ferraris
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Bijlage 13
Historische kaart – Atlas der Buurtwegen
Locatie onderzoeksgebied
Ongekend
Digitaal
12/10/2017
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Bijlage 14
Historische kaart – kaart van Popp
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Bijlage 15
Historische kaart – kaart Vandermaelen
Locatie onderzoeksgebied
Ongekend
Digitaal
12/10/2017
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Bijlage 16
Orthofoto 1971
Locatie onderzoeksgebied
Ongekend
Digitaal
12/10/2017
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Bijlage 17
Orthofoto 1990
Locatie onderzoeksgebied
Ongekend
Digitaal
12/10/2017
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Bijlage 18
Orthofoto 2015
Locatie onderzoeksgebied
Ongekend
Digitaal
12/10/2017
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Aanmaakwijze
Datum

Bijlage 19
CAI
Locatie onderzoeksgebied
Ongekend
Digitaal
12/10/2017
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