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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
Waregem Felix Verhaeghestraat, waarbij de totale oppervlakte van de ingreep in de bodem
1000m² of meer beslaat en de totale oppervlakte van de kadastrale percelen waarop de
aanvraag betrekking heeft 3000m² of meer bedraagt, dient de initiatiefnemer een
archeologienota toe te voegen aan de vergunningsaanvraag. De archeologienota dient
opgemaakt te worden onder supervisie van een erkend archeoloog.
.
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1.2. Onderzoeksopdracht
1.2.1. Vraagstelling
•

Zijn er archeologische of historische gegevens gekend over de site?

•

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

•

Zijn er landschappelijke factoren die invloed kunnen hebben op de gaafheid van
eventuele archeologische sporen?
Wat is de impact van de geplande werken op het bodemarchief?

•
•

•

Is er een archeologische site aanwezig? Zo ja, wat zijn de karakteristieken en de
bewaringstoestand ervan? Wat is de relatie met het landschap? Welke waarde heeft
de site?
Wat is de te volgen strategie tijdens een eventueel verder onderzoek en welke
bijkomende onderzoeksvragen moeten daarbij beantwoord worden?

1.2.2. Randvoorwaarden
Niet van toepassing.

1.2.3. Geplande werken
Het projectgebied is bij benadering 9 000m². Deze geplande werken behelzen de bouw van
ongeveer 84 paardenstallen met een bijhorende loods en bijhorende mestput (zie figuur 1).
Deze stallingen zullen voorzien worden van een funderingsplaat, waarbij het huidige
maaiveld de vloerpas zal zijn. Op de locatie van de stallingen en de verhardingen tussen
deze stallingen zal er een afgraving plaats vinden tot ca. 50cm onder het maaiveld. Dit zal
gebeuren over een oppervlak van 3 355m² (zie figuur 2 en bijlage 4). Voor de uitgraving van
de funderingszolen van deze stallingen zal er over een oppervlak van ca.1260m² een
uitgraving gebeuren tot ongeveer 1,2m onder het maaiveld.
Daarnaast zullen er drie putten worden geplaats met een omvang van 20 000l (zie figuur 2
en bijlage 4). Twee hiervan zullen in gebruik genomen worden als regenwaterputten. De
derde zal dienen om de urine van de paarden op te vangen. Deze zullen een oppervlak van
ca. 40m² beslaan en een uitgraving tot 3,3m onder het maaiveld tot gevolg hebben. Ook zal
een mestopvang gerealiseerd worden. Deze zal een oppervlak hebben van ca. 55m² en voor
een verstoring van 1,4m onder het huidige maaiveld zorgen.
Een derde deel van de geplande werken is de realisatie van een wadi (zie figuur 2 en bijlage
4). Deze zal een oppervlakte hebben van ca. 280m² en zorgen voor een verstoring van
minder dan 50 cm onder het maaiveld.

6

Archeologienota WAREGEM FELIX VERHAEGHESTRAAT
Projectcode: 2016K354
Verslag van resultaten bureauonderzoek

Ten slotte zullen er een aantal sleuven worden getrokken voor de uitvoering van de
rioleringen en de nutsleidingen (zie figuur 2 en bijlage 4b). Deze sleuven zullen over een
oppervlakte van 3 355m² worden aangelegd (min of meer dezelfde oppervlakte als de stallen
en grondverharding) en zullen voor een verstoring van 1m diep onder het huidige maaiveld
zorgen.
Door werken in het verleden (plaatsen van waterleidingen tussen de stallingen,
elektriciteitstoevoer naar het nutsgebouw, leidingen propaantank, riolering) zullen in het
verleden bodemverstoringen hebben plaatsgevonden op het projectgebied. Het is echter niet
duidelijk in welke mate deze verstoringen het mogelijk aanwezige archeologische
bodemarchief hebben aangetast.

Figuur 1: Afbeelding van ontworpen toestand (bron: aangeleverd door de initiatiefnemer).
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Figuur 2: Geplande werken op het projectgebied (in rood omlijnd). Aangeduid zijn de stallingen, de
wadi, de verharding en de verschillende putten, bijlage 4(bron: aangeleverd door de initiatiefnemer).

Figuur 3: Geplande werken op het projectgebied (in rood omlijnd). Aangeduid zijn de stallen, de wadi,
de waterleidingen en de rioleringen, bijlage 4b (bron: aangeleverd door de initiatiefnemer).
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1.3. Werkwijze en strategie
1.3.1. Motivering onderzoeksstrategie
In dit bureauonderzoek wordt getracht een zo duidelijk mogelijk beeld te vormen van de
huidige archeologische, historische en landschappelijke kennis van het projectgebied en de
omgeving. Dit wordt vervolgens getoetst aan de geplande verstoring van de bodem. Het doel
hiervan is te kunnen bepalen of verder archeologisch onderzoek aangewezen is. Om een
antwoord te kunnen formuleren op de onderzoeksvragen werden verschillende bronnen
geraadpleegd.
Informatie over de afbakening van het 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 Waregem in het algemeen werd de online
databank van de CAI (Centrale Archeologische Inventaris) geraadpleegd.1 Ook werd
bijkomende informatie ingewonnen bij Erfgoed Zuidwest (de intergemeentelijke onroerend
erfgoeddienst waarbij Waregem aangesloten is). Als aanvulling hierop werden verschillende
historische kaarten geraadpleegd via Geopunt2, de centrale toegangspoort tot geografische
overheidsinformatie, en via Cartesius3, 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 20 ste 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.4 Een topografische kaart
werd verkregen via het NGI.5

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

1

https://cai.onroerenderfgoed.be/
http://www.geopunt.be/kaart
3
http://www.cartesius.be/CartesiusPortal/
4
http://ccff02.minfin.fgov.be/cadgisweb/
5
http://www.ngi.be/topomapviewer/
2
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gegoten en kon bepaald worden of verder vooronderzoek noodzakelijk is en welke
onderzoeksstrategie daarvoor aangewezen is.

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

1.3.4. Motivering eventueel afwijkende methodiek
Niet van toepassing.

1.3.5. Inbreng specialisten
Niet van toepassing.

1.3.6. Algemene wetenschappelijke advisering
Aangezien informatie over recent archeologisch onderzoek nog niet terug te vinden is op de
Centrale Archeologische Inventaris werd hiervoor beroep gedaan op de regiokennis van
Erfgoed Zuidwest6.

6

Mailcorrespondentie met erfgoedconsulent Tijs De Schacht.
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2. ASSESSMENTRAPPORT
2.1. Landschappelijke ligging
2.1.1. Topografische situering
Waregem is een stad in het zuidoosten van de provincie West-Vlaanderen, gelegen tegen de
grens met de provincie Oost-Vlaanderen. De Leievallei vormt de noordwestelijke grens van
de gemeente. De grootste kern in Waregem is de hoofdgemeente Waregem zelf. Ten
noordwesten van de stadskern liggen de deelgemeenten Beveren-Leie, Desselgem en SintEloois-Vijve langs de Leie.7

Figuur 4: Topografische
dov.vlaanderen.be).

kaart met

aanduiding van

het

projectgebied,

bijlage

1 (bron:

Het projectgebied situeert zich in het zuidoosten van Waregem (zie figuur 4 en 5 en bijlage 1
en 2). Het projectgebied ligt ten noorden van de Felix Verhaeghestraat, ten zuiden van de
renbaan en bevat percelen: 442H, 442E (afdeling 2, sectie B; zie figuur 6 en bijlage 3). Op
de bodemgebruikskaart uit 2001 staat het projectgebied aangeduid als gebied andere
bebouwing, met akkerbouw in het oosten en westen (zie figuur 7 en bijlage 5).

7

https://nl.wikipedia.org/wiki/Waregem#Kernen
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Figuur 5: Topografische kaart in detail met aanduiding van het projectgebied, bijlage 2 (bron:
dov.vlaanderen.be).

Figuur 6: Kadasterplan met aanduiding van het projectgebied, bijlage 3(bron: geopunt.be).
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Figuur 7: Bodemgebruikskaart uit 2001 met aanduiding van het projectgebied, bijlage 5 (bron:
geopunt.be).

2.1.2. Landschappelijke situering
Fysisch-geografisch maakt het grondgebied van de fusiegemeente deels deel uit van het
Leie-Schelde-interfluvium ten zuiden van de alluviale Leievallei. Binnen het grondgebied van
de fusiegemeente wordt een overgang van een lemig deel (westelijke zijde) naar een meer
zandig deel (oostelijke zijde) onderscheiden. Ten behoeve van het scheepvaartverkeer is de
oorspronkelijke rivierloop van de Leie gewijzigd en vervangen door een gekanaliseerde
waterweg.8 Het grondgebied van Waregem kent een zwak golvend reliëf van ca. 10m tot ca.
35m boven de zeespiegel. Het hoogste punt is gesitueerd nabij de Karmel, ten zuidoosten
van het centrum. Waregem kenmerkt een afnemend reliëf naar het noorden toe, naar het
brede valleigebied van de Leie (zie figuur 8 en bijlage 6). De plaatselijk rechtgetrokken
Gaverbeek (eertijds soms ook de Grote beek en/of Potegembeek genoemd) – met de
Hooibeek, de Kasselrijbeek-Steenbeek, de Maalbeek en de Zoetbeek als belangrijkste
vertakkingen op het grondgebied – stroomt via de vroegere Leiemeanders of naar het
Leiekanaal.9 Het projectgebied is gelegen op een hoger gelegen gebied, in vergelijking met
de rest van Waregem (zie figuur 8 en 9 en bijlage 6 en 7).

8

AGENTSCHAP ONROEREND ERFGOED 2017: Waregem. In Inventaris Onroerend Erfgoed.
Opgehaald van https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/geheel/120274 op 15-12-2017.
9 AGENTSCHAP ONROEREND ERFGOED 2017: Waregem. In Inventaris Onroerend Erfgoed.
Opgehaald van https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/geheel/126043 op 15-12-2017.
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Figuur 8: Digitaal terreinmodel met aanduiding van het projectgebied, bijlage 6 (bron: geopunt.be).

Het projectgebied zelf kent een dalend hoogteverloop naar het noordwesten, richting de
Leievallei (zie figuur 9 en bijlage 7). Het hoogteverschil tussen het laagste punt langs de
noordelijke zijde en het hoogste langs de zuidelijke is 1m. De zone waar de geplande werken
zullen plaatsvinden heeft een hoogte van gemiddeld +12,5 tot +12,85m TAW.
De potentiële bodemerosiekaart toont wit ter hoogte van het projectgebied, dit betekent dat
er geen informatie over bodemerosie voorhanden is (Zie figuur 10 en bijlage 11).
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Figuur 9: Uitsnede uit het digitaal terreinmodel (detail) met aanduiding van het projectgebied en de
hoogteprofielen, bijlage 7 (bron: geopunt.be).

Figuur 10: Potentiële bodemerosiekaart met aanduiding van het projectgebied, bijlage 11 (bron:
geopunt.be).

15

Archeologienota WAREGEM FELIX VERHAEGHESTRAAT
Projectcode: 2016K354
Verslag van resultaten bureauonderzoek

2.1.3. Geologische situering
De tertiaire ondergrond ter hoogte van het projectgebied bestaat uit afzettingen van het Lid
van Moen. Deze eenheid bestaat uit grijze klei tot silt, is kleihoudend en heeft kleilagen (zie
figuur 11 en bijlage 8).10
Het projectgebied staat op de quartair geologische kaart aangeduid als type 3. Dit type
bestaat uit eolische afzettingen (zand tot silt) van het Weichseliaan (laat Pleistoceen),
mogelijk vroeg Holoceen (ELPw). En/of hellingsafzettingen van het Quartair (HQ) en
fluviatiele afzettingen (FLPw) (zie figuur 12 en bijlage 9).
De geomorfologische kaart voor deze streek is niet voorhanden en kan dus niet worden
afgebeeld.

Figuur 11: Tertiair geologische kaart met aanduiding van het projectgebied, bijlage 8 (bron:
geopunt.be).

10

http://www.geopunt.be/
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Figuur 12: Quartair geologische kaart met aanduiding van het projectgebied, bijlage 9 (bron:
geopunt.be).
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2.1.4. Bodemkundige situering
Het projectgebied wordt gekenmerkt door bodemtype OB. Dit betekend dat het projectgebied
valt binnen een bebouwde bodem of antropogene bodem (zie figuur 13 en bijlage 10).11
De bodemgesteldheid in Waregem is overwegend licht zandlemig tot zandig.12

Figuur 13: Bodemkaart met aanduiding van het projectgebied, bijlage 10 (bron: geopunt.be).

11

http://www.geopunt.be/
AGENTSCHAP ONROEREND ERFGOED 2017: Waregem. In Inventaris Onroerend Erfgoed.
Opgehaald van https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/geheel/126043 op 15-12-2017.
12
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2.2. Historische beschrijving13
Vanaf de 5de en 6de eeuw worden de in cultuur gebrachte akkers door Frankische
inwijkelingen overgenomen. Bij de Frankische inwijkelingen ontstaan grote hofsteden die
later zullen uitgroeien tot domeinen en heerlijkheden op dezelfde kouterruggen als bij hun
Gallo-Romeinse voorgangers. Een mogelijk voorbeeld daarvan is het goed ‘Ter Caysele’
(Casteelstraat) dat één van de oudste sites van Waregem zou zijn. Waregem zelf wordt voor
het eerst in 826 vermeld als Waro-inghaheim, wat ‘woonplaats van de clan Waro’ betekent.
In 995 wordt Waregem aangeduid als ‘Uuaringem’.
In de middeleeuwen maakt Waregem deel uit van een groot woud, het Forestum Methela,
een koninklijk jachtgebied. Op het einde van de 9 de eeuw, na de invallen van de
Noormannen, maakt Boudewijn II (863-918) gebruik van de verzwakking om het jachtgebied,
net als vele staatseigendommen, aan te slaan. Rond 950 schenkt graaf Arnulf I de Grote
(918-965) het woud, samen met gronden in Desselgem, Beveren en Waregem aan de
Gentse Sint-Pietersabdij. Waregem bestaat in die periode voor een groot deel uit
overstromingsgebied rond de Vijvebeek (latere Gaverbeek) of tot heide gedegenereerd
bosgebied.
Onder graaf Boudewijn V van Vlaanderen (1035-1067) die van 1060 tot 1067 regeert voor de
minderjarige Franse koning I; wordt het graafschap Vlaanderen hervormd. Hij vervangt de
oudste bestuurlijke instelling in gouwen of pagi door de kasselrijen. De kasselrijen zijn
onderverdeeld in roeden. Waregem behoort tot één van de 18 parochies van de roede
Harelbeke, dat behoort tot de kasselrij Kortrijk.
Tot in de 13de eeuw bezit ook de Gentse Sint-Baafsabdij heel wat gronden in Sint-ElooisVijve en Waregem. Aan dit gebied wordt echter geleidelijk aan geknabbeld door machtige
heren die zichzelf proberen te verrijken. Zo wordt het centrum van Waregem omringd door
het grondgebied van de Dendermondse heren. Deze nemen in de 12 de eeuw bezit van
Waregem, met uitzondering van het dorpscentrum dat geschonken wordt aan het OnzeLieve Vrouwekapittel van Doornik. Het uitgestrekte Methelawoud in het zuidelijke deel van
Waregem wordt in deze periode door de bevolkingstoename en de nood aan
landbouwgronden ontgonnen.
Door de kerkelijke hervormingen in 1559 behoort Waregem, dat tot een parochie van bisdom
Doornik behoorde, tot 1834 tot het bisdom Gent, dekenrij Kortrijk. Het opkomende
protestantisme, de Beeldenstorm en de reactie van de katholieke Spaanse vorsten in de
tweede helft van de 16 de eeuw leiden tot algehele ontvolking van de streek, de verwoesting
13

AGENTSCHAP ONROEREND ERFGOED 2017: Waregem. In Inventaris Onroerend Erfgoed.
Opgehaald van https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/geheel/126043 op 15-12-2017, tenzij
anders vermeld.
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van talrijke hofsteden en de kerk van Waregem en het onbewerkt laten van de
landbouwgronden. In 1586 telt Waregem 136 paarden en koeien en slechts 33% van de
akkers wordt bezaaid. In 1635 wordt een eerste poging ondernomen om een Waregemse
markt te organiseren maar daarbij stoot men op heftige tegenstand van de verderop gelegen
gemeenten Kortrijk, Oudenaarde, Deinze, Tielt en Wakken die de tegenstand van Waregem
vrezen. Pas op het einde van de 18de eeuw slaagt men in het opzet.
Op 26 juni 1794 wordt, na de inlijving bij Frankrijk, West-Vlaanderen omgedoopt tot
Département de la Lys. Gevolgen zijn plundering, de schatten uit de kerken en kastelen
worden naar Parijs gestuurd, kerkelijke goederen worden eerst geseculariseerd en dan
tegen een spotprijs verkocht. Kerken worden gesloten en priesters moeten trouw zweren aan
de Franse grondwet. In 1797 worden de bezittingen van de Sint-Amandus en SintBlasiuskerk aangeslaan en gedeeltelijk vanaf 1798 openbaar verkocht als nationaal goed. In
1798 worden de kerk en het kasteeldomein van Nieuwenhove geplunderd en verwoest. Kort
daarna brandt het kasteel volledig uit, het wordt gesloopt en de binnenwal gedempt.
In 1835 wordt het bisdom Brugge weer opgericht, waardoor Waregem volledig onder dekenij
Kortrijk en het bisdom Brugge terecht komt. In de 19de eeuw vindt een belangrijke uitbreiding
van de bestaande transportinfrastructuur plaats. Zo wordt in 1938 op Waregems
grondgebied de spoorwegverbinding tussen Kortrijk en Gent aangelegd en krijgt Waregem
een eerste station. In de jaren 1867-1868 wordt de spoorlijn Anzegem – Ingelmunster – Tielt
aangelegd als tussenschakel tussen de lijn Brussel – Kortrijk en Gent – Deinze –
Lichtervelde. In 1847 wordt voor het eerst onder massale belangstelling van de bevolking
een paardenren georganiseerd. In 1854 krijgt De Ruyck de toelating om de ‘Waregem
Koerse’ te organiseren op de weide en zaailanden, gelegen aan de Holstraat, vlak tegenover
het oude kasteel Potegem. De volgende decennia blijft deze paardenwedstrijd groeien. In
1904 wordt de "Villa Saint-Georges" gebouwd door Alexandre Joire, een wisselagent uit
Tourcoing en fokker van renpaarden. Hij laat zijn woning bouwen in de onmiddellijke
nabijheid van de Waregemse paardenrenbaan en bouwt ook zelf verschillende
paardenstallingen en een conciërgewoonst (Felix Verhaeghestraat). Na een uitbreiding in
1909 komt de villa uiteindelijk in 1924 in het bezit van Oscar Vindevogel, een Waregemse
textielindustrieel die de villa weerom laat uitbreiden, het interieur laat aankleden door de
Kunstwerkstede De Coene en het park laat aanleggen.
Over het projectgebied zelf is op historisch vlak niet al te veel geweten. Waregem wordt op
verschillende historische kaarten afgebeeld, maar de vroegste kaart waaruit relevante
informatie kan worden gehaald is de Ferrariskaart (1771-1778; zie figuur 14 en bijlage 12).
Het projectgebied is grotendeels bebost, met in het noorden akkerland. Ook zijn er twee
gebouwen te zien, eentje centraal in het projectgebied en een ander op de oostelijke rand.
De straat, Felix Verhaeghelaan, waarlangs het projectgebied gelegen is, staat reeds
aangeduid op te kaart bebouwd met verschillende woningen. De straat vormde de verbinding
tussen Waregem over Potegem naar Wortegem. Op de Atlas der Buurtwegen (1841, zie
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figuur 15 en bijlage 13) is de situatie van het projectgebied niet veel gewijzigd; de
aanwezige gebouwen staan er nog. De straat wordt hier vermeld als “Chemin n°4”, meer
bepaald “Chemin de Knocke à Wortghem”. Het is aan de hand van de kaart niet duidelijk of
het projectgebied nog bebost is. De situatie op de kaart van Popp (1842-1879: zie figuur 16
en bijlage 14) vertoont veel gelijkenissen met de Atlas der Buurtwegen. De
perceelsanduidingen zijn dezelfde, net als de aanwezige gebouwen. Ook de kaart
Vandermaelen (1846-1854; zie figuur 17 en bijlage 15) toont geen grote veranderingen in
het projectgebied.

Figuur 14: Uitsnede uit de Ferrariskaart met aanduiding van het projectgebied, bijlage 12 (bron:
geopunt.be).
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Figuur 15: Atlas der Buurtwegen (1841) met aanduiding van het projectgebied, bijlage 13 (bron:
geopunt.be).

Figuur 16: Kaart van Popp (1842-1879) met aanduiding van het projectgebied, bijlage 14 (bron:
geopunt.be).

Zoals vermeld wordt in de tweede helft van de 19 de eeuw ‘Waregem Koerse’ georganiseerd.
Dit op het gebied ten noorden van het projectgebied. Tegen de eerste helft van de 20 ste eeuw
is de Felix Verhaeghestraat bebouwd met de villa’s van industriëlen al dan niet met
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paardenstallen. Er wordt vermeld dat dit op nr 27, ter hoogte van het projectgebied, het geval
was. Deze maken deel uit van het Domain Saint-Georges dat in 1904 wordt opgericht. Het
domein strekt zich uit over de nr 21, 25, 27 van de Felix Verhaeghestraat. Het projectgebied
strekt zich over het gedeelte waar de beschermde paardenstallen zich bevinden. In de
tweede helft van de 20ste eeuw wordt via de straat een dienstingang naar de paardenboxen
en hippodroom aangelegd.14 Op de luchtfoto uit 1971 (zie figuur 18 en bijlage 16) is te zien
hoe de omgeving van het projectgebied deel uit maakt van het grondgebied van de renbaan.
Ten zuidoosten van het projectgebied is nog een deel van het park van het domein SaintGeorges te zien. In het westelijk deel van het projectgebied is bebouwing aangeduid, dit zijn
de paardenstallen opgericht in de eerste helft van de 20 ste eeuw. Er loopt een weg vanuit het
noorden van het projectgebied naar deze aanwezige bebouwing. Op de luchtfoto uit 1990
(zie figuur 19 en bijlage 17) is deze weg niet meer te zien. Verder lijken geen wijzigingen in
het projectgebied voltrokken. Op de luchtfoto uit 2015 (zie figuur 20 en bijlage 18) is te zien
dat de gronden tussen de paardenstallen duidelijk geasfalteerd zijn, de weg ernaartoe is
verplaatst en loopt langs de westelijke grens van het projectgebied.

Figuur 18: Luchtfoto uit 1971 met aanduiding van het projectgebied, bijlage 16 (bron: geopunt.be).

14

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/125601 geraadpleegd op 15/12/2017.
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Figuur 20: Luchtfoto uit 2015 met aanduiding van het projectgebied, bijlage 18 (bron: geopunt.be).
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2.3. Archeologisch kader
In het projectgebied is nog geen archeologisch onderzoek uitgevoerd. (zie figuur 21 en
bijlage 19). In de ruime omgeving van het projectgebied zijn enkele archeologische en/of
historische aanduidingen gemaakt. Diegene in een straal van ca. 1500m rond het
projectgebied worden hieronder besproken.15
Ten noordwesten van het projectgebied stond de molen Keukeldam. De watermolen stond
op een bypass van de Gaverbeek, ten zuidoosten van Waregem (CAI ID 156703). De SintAmandus en Sint-Blasiuskerk wordt tevens weergegeven. Deze kerk dateert uit 1119. De
kerktoren werd gebouwd rond 1500. Een opeenvolging van herstellingen en verbouwingen,
resulteren in de uiteindelijke vorm daterende uit de 19 e eeuw (CAI ID 76518).
Ten zuidwesten van het projectgebied werd in 2013 een archeologisch onderzoek uitgevoerd
door Ruben Willaert in de Ten Hedenstraat. Er werden resten van een nederzetting uit de
Ijzertijd aangetraffen. Net als twee Romeinse brandrestengraven(CAI ID 211469). Op de
plaats “Barak” waar de Romeinse weg van Bavai naar de kust de Gavers kruist, ligt de
vindplaats van een Romeinse nederzetting (CAI ID 70244).
Over de oudste bewoning in de regio Waregem is relatief weinig gekend door een groot
gebrek aan archeologisch onderzoek. Het is vooral dankzij de inspanningen van de
archeologische vereniging Archeologie Zuid-West-Vlaanderen dat Waregem en zijn
deelgemeenten niet volledig blanco zijn op de archeologische kaarten. De schaarse
archeologische info die voorhanden is, in combinatie met landschappelijke factoren, leert dat
Waregem een bijzonder hoog archeologisch potentieel heeft.
Uit de vondst van 10-tal gebruiksvoorwerpen in vuursteen, kan worden afgeleid dat de
omgeving van Waregem zeker vanaf het Epi-Paleolithicum door de mens werd bewoond.
Ook uit de hierop volgende periode, het Mesolithicum zijn enkele vindplaatsen gekend. In het
verspreidingspatroon van deze vindplaatsen zijn echter geen patronen te herkennen,
behalve de eerder logische voorkeur voor zandige opduikingen en verhevenheden
langsheen de waterlopen. Er mag worden aangenomen dat dergelijke vindplaatsen
algemeen kunnen voorkomen en dat er op veel plaatsen oude archeologische vindplaatsen
te situeren zijn, die tot op heden echter onontdekt zijn.
Vondsten of vindplaatsen uit het Neolithicum, de Brondstijd of de Ijzertijd zijn relatief schaars,
maar heeft wellicht voor een groot deel te maken met de stand van het archeologisch
onderzoek.

15

http://cai.erfgoed.net/ (geraadpleegd op 15 december 2017)
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Voor de Romeinse tijd zijn in totaal een twintigtal vindplaatsen gekend. Opvallend hierbij zijn
de vele vondsten op de hogere oevers van de Leie, die er duidelijk op wijzen dat deze
waterweg intensief gebruikt werd als handelsweg en wellicht geflankeerd werd door een
landweg op de oevers. Er kan van uitgegaan worden dat de oevers van de Leie in de
Romeinse tijd relatief dicht bewoond waren. Een tweede opvallende concentratie van
Romeinse vindplaatsen is gesitueerd aan de oevers van de Gaverbeek. De Gallo-Romeinse
vindplaatsen ten noorden en noordwesten van het projectgebied, bij de wijk ter Biest, kennen
morfologische gelijkenissen met het projectgebied. Allen zijn nl. aan de westelijke heuvelkant
gelegen, op de rechteroever van de Gaverbeek met licht rollend landschap. Hierdoor kan in
de omgeving van het projectgebied enig potentieel aan Gallo-Romeinse archeologische
vindplaatsen verwacht worden.16
Uit de vroege tot volle middeleeuwen zijn op heden geen archeologische vindplaatsen
gekend in Waregem of deelgemeenten. Dit is nagenoeg met zekerheid te wijten aan het
ontbrekend archeologisch onderzoek ; de talrijke Germaanse toponiemen in de streek wijzen
er immers op dat de streek vergaand in cultuur gebracht was. De meeste dorpen en
gehuchten ontwikkelden zich in de middeleeuwen.17

Figuur 21: Centrale Archeologische Inventaris met aanduiding van het projectgebied, bijlage 19 (bron:
geopunt.be).

16

Mailcorrespondentie met Tijs De Schacht, erfgoedconsulent Erfgoed Zuidwest
AGENTSCHAP ONROEREND ERFGOED 2017: Waregem. In Inventaris Onroerend Erfgoed.
Opgehaald van https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/geheel/120274 op 15-12-2017.
17
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2.4. Synthese
2.4.1. Verwachtingspatroon
Op basis van het voorgaande assessment kan volgend verwachtingspatroon naar voor
geschoven worden:
-

-

-

-

-

-

Het projectgebied is gelegen in het zuidwesten van Waregem en staat op de
bodemkaart aangeduid als zone andere bebouwing met akkerbouw in het oosten en
westen. De omliggende bodemtypes worden gekenmerkt door matig natte, matig
droge (lemige) zandgronden zonder profielontwikkeling of met verbrokkelde textuur B
horizont. Landschappelijk situeert het projectgebied zich op een hoger gelegen zone
aan de vallei van de Gaverbeek, met bijgevolg een hoog potentieel voor het
aantreffen van een steentijdsite. Het
Voor de periodes ouder dan de 1 8de eeuw is er voor het projectgebied geen enkele
indicatie betreffende aan- of afwezigheid van bewoning. Op de Ferrariskaart staat er
op de gronden van het projectgebied, en gedeeltelijk binnen de zone die verstoord
zal worden door de geplande werken, twee gebouw afgebeeld.
De regio van Waregem herbergt een groot archeologisch potentieel van de
prehistorie tot zeker aan de middeleeuwen. Echter doordat dergelijke onderzoeken in
de streek slechts zeer schaars zijn uitgevoerd, zijn er vele hiaten in het archeologisch
onderzoek van de streek.
Voor de periode vanaf de 18de eeuw beschikt men over enig kaartmateriaal dat er op
wijst dat het projectgebied in de 18de eeuw bebost en bebouwd was. Deze situatie
verandert niet in de loop van de 19 de eeuw. In de eerste helft van de 20 ste eeuw wordt
het domaine Saint-Georges opgericht, het projectgebied komt overeen met de
paardenstallen en een gedeelte van het park. Het projectgebied is dus op heden voor
een deel verstoord door bebouwing en verhardingen. Echter het stuk waar de
geplande werken plaatsgrijpen lijkt (op basis van de luchtfoto’s) in het recente
verleden steeds gespaard gebleven van bodemingrepen.
Het feit dat een groot gedeelte van het projectgebied tot in de 18de eeuw bosgebied
was, betekent dat voor archeologische sporen een goede bewaring kan verwacht
worden.
De geplande werken ter hoogte van het projectgebied zullen een impact op het
archeologisch niveau betekenen. De aan te leggen funderingen en rioleringen
worden namelijk tot op 1 tot 1,2m diepte uitgevoerd en zullen dus, rekening houdend
met een bijkomende buffer van 30cm een potentiële verstoring van het bodemarchief
betekenen.
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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. Hoewel een deel van het
projectgebied in het verleden verstoord werd door verharding, lijkt dit op de luchtfoto’s niet
het geval te zijn voor deze zone van de geplande werken.
Op basis van het gevoerde bureauonderzoek kan de aan- of afwezigheid van een
archeologische site niet met zekerheid gestaafd worden. In de omgeving van Waregem zou
er een relatief hoge archeologische verwachting zijn voor periodes vanaf de preshistorie tot
zeker de middeleeuwen. Op de gronden het projectgebied wordt op de kaart van Ferraris
enkele gebouwen afgebeeld. Het is echter niet duidelijk in hoeverre deze kaart juist
gegeorefereerd werd. Daarnaast was een groot deel van het projectgebied tot in de 18 de
eeuw bosgebied. Dit betekent dat archeologische sporen uit de middeleeuwen, de Romeinse
periode en de proto- en prehistorie een goede bewaring kunnen genoten hebben.
De geplande werken worden uitgevoerd op het noordwestelijke deel van het projectgebied
en zullen zorgen voor een bodemverstoring over een oppervlak ca. 3 630m². De geplande
werken omvat de bouw van ongeveer 84 paardenstallen met een bijhorende loods, mestput,
waterputten, septische tank en wadi. Op de locatie van de stallingen en de verhardingen
tussen deze stallingen zal er een afgraving plaats vinden tot ca. 50cm onder het maaiveld.
Dit zal gebeuren over een oppervlak van 3 355m². Voor de uitgraving van de funderingszolen
van deze stallingen zal er over een oppervlak van ca.1260m² een uitgraving gebeuren tot
ongeveer 1,2m onder het maaiveld. Daarnaast zullen er drie putten worden geplaats met een
omvang van 20 000l. Deze zullen een oppervlak van ca. 40m² beslaan en een uitgraving tot
3,3m onder het maaiveld tot gevolg hebben. Ook zal een mestopvang gerealiseerd worden.
Deze zal een oppervlak hebben van ca. 55m² en voor een verstoring van 1,4m onder het
huidige maaiveld zorgen. Een derde deel van de geplande werken is de realisatie van een
wadi. Deze zal een oppervlakte hebben van ca. 280m² en zorgen voor een verstoring van
minder dan 50 cm onder het maaiveld. Ten slotte zullen er een aantal sleuven worden
getrokken voor de uitvoering van de rioleringen en de nutsleidingen. Deze sleuven zullen
over een oppervlakte van 3 355m² worden aangelegd (min of meer dezelfde oppervlakte als
de stallen en grondverharding) en zullen voor een verstoring van 1m diep onder het huidige
maaiveld zorgen.
Al deze elementen samen maken dat het projectgebied een zekere archeologische waarde
kan hebben en dat de gegevens van een archeologisch onderzoek kunnen leiden tot een
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kennisvermeerdering over de al dan niet aanwezige menselijke activiteiten op het terrein en
de omliggende gebieden in het verleden. Bovendien zal een eventuele archeologische site
over het algemeen goed bewaard zijn omdat de gronden in de moderne en hedendaagse
periode niet werd bebouwd. Daarnaast gaan de geplande werken tot een diepte onder het
maaiveld waar ze het potentieel aanwezige bodemarchief kunnen aantasten. Om het
archeologisch potentieel te kunnen inschatten, wordt voorgesteld om een vooronderzoek
zonder ingreep in de bodem (landschappelijke boringen) en met ingreep in de bodem
(proefsleuven) uit te voeren.

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 om het potentieel op het aantreffen van een steentijdsite beter in te kunnen
schatten. Met deze methode kan met een minimale impact in de bodem toch heel wat
informatie verkregen worden:
- Hoe is de bodemopbouw?
- Is er een afgedekte bodem aanwezig waar zich een steentijdsite zou kunnen
bevinden?
- Is er een archeologisch niveau aanwezig, en op welke diepte bevindt zich dit?
Er wordt geadviseerd om dit booronderzoek uit te voeren om bovenstaande vraagstellingen
te kunnen beantwoorden.

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.
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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. Dit type onderzoek wordt voor deze site echter niet
weerhouden. Hoewel mogelijk en niet schadelijk, is dit onderzoek niet noodzakelijk en niet
optimaal bruikbaar om de huidige vraagstellingen te kunnen beantwoorden.

2.4.4. Verder vooronderzoek met ingreep in de bodem
2.4.4.1. Verkennend en waarderend archeologisch booronderzoek
Dit type onderzoek heeft tot doel archeologische sites op te sporen door middel van
boringen. Aangezien er op basis van de bodemkaart geen duidelijke indicatie is voor enig
bodemkundig potentieel op goed bewaarde steentijdsites, wordt aan het huidige
projectgebied een lage verwachting toegekend omtrent goed bewaarde steentijdsites.
Bijgevolg wordt geen archeologisch booronderzoek geadviseerd. Echter, indien bij het
proefsleuvenonderzoek (wordt wel geadviseerd) toch lokaal enig potentieel aan steentijd
naar boven komt, dan dient dit verder onderzocht en kan men indien nodig lokaal overgaan
tot archeologische boringen. Dergelijk onderzoek dient dan te gebeuren conform de Code
van Goede Praktijk.

2.4.4.2. Proefsleuven en proefputten
Het doel van proefsleuven en proefputten is uitspraken te doen over de archeologische
waarde van de totaliteit van een terrein door een beperkt maar statistisch representatief 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. 18 Daarnaast is er
ook direct een duidelijk zicht op de bodemopbouw en kan, indien nodig, alsnog bijkomend
steentijdonderzoek uitgevoerd worden.

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

18

Zijn er archeologische of historische gegevens gekend over de site?

HANECA K., DEBRUYNE S., VANHOUTTE S. en ERVYNCK A. juli 2016, p. 55.
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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 vermelding van
door de initiatiefnemer van werken in het verleden (plaatsen van waterleidingen
tussen de stallingen, elektriciteitstoevoer naar het nutsgebouw, leidingen
propaantank, riolering). Omdat, op basis van de luchtfoto’s, de zone van de geplande
werken steeds gespaard is gebleven van enige bebouwing, dient de bepaling van de
impact van de werken uit het verleden deel uit te maken van het verdere onderzoek.

•

Zijn er landschappelijke factoren die invloed kunnen hebben op de gaafheid van
eventuele archeologische sporen?
Er is geen informatie over potentiële bodemerosie voor het projectgebied
beschikbaar.

•

Wat is de impact van de geplande werken op het bodemarchief?
De geplande werken worden uitgevoerd op het noordwestelijke deel van het
projectgebied en zullen zorgen voor een bodemverstoring over een oppervlak ca.
3630m. De geplande werken omvat de bouw van ongeveer 84 paardenstallen met
een bijhorende loods, mestput, waterputten, septische tank en wadi. Op de locatie
van de stallingen en de verhardingen tussen deze stallingen zal er een afgraving
plaats vinden tot ca. 50cm onder het maaiveld. Dit zal gebeuren over een oppervlak
van 3 355m². Voor de uitgraving van de funderingszolen van deze stallingen zal er
over een oppervlak van ca.1260m² een uitgraving gebeuren tot ongeveer 1,2m onder
het maaiveld. Daarnaast zullen er drie putten worden geplaats met een omvang van
20 000l. Deze zullen een oppervlak van ca. 40m² beslaan en een uitgraving tot 3,3m
onder het maaiveld tot gevolg hebben. Ook zal een mestopvang gerealiseerd worden.
Deze zal een oppervlak hebben van ca. 55m² en voor een verstoring van 1,4m onder
het huidige maaiveld zorgen. Een derde deel van de geplande werken is de realisatie
van een wadi. Deze zal een oppervlakte hebben van ca. 280m² en zorgen voor een
verstoring van minder dan 50 cm onder het maaiveld. Ten slotte zullen er een aantal
sleuven worden getrokken voor de uitvoering van de rioleringen en de nutsleidingen.
Deze sleuven zullen over een oppervlakte van 3 355m² worden aangelegd (min of
meer dezelfde oppervlakte als de stallen en grondverharding) en zullen voor een
verstoring van 1m diep onder het huidige maaiveld zorgen.
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•

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?
Hoewel op de kaart van Ferraris twee gebouwen staan afgebeeld op de locatie van
het projectgebied, kan het zijn dat deze zich niet exact op deze plek bevonden, dit
vanwege een mogelijk foute georeferering. Op basis van enkel het bureauonderzoek
kunnen deze vragen dus niet beantwoord worden.
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3. Samenvatting
Het projectgebied situeert zich in het zuidoosten van Waregemin een gebied waar geen
informatie over potentiële bodemerosie beschikbaar is. Het projectgebied staat op de
bodemkaart aangeduid als het bodemtype OB. Dit betekend dat het projectgebied valt
binnen een bebouwde bodem of antropogene bodem. De bodemgesteldheid in de rest van
Waregem is overwegend licht zandlemig tot zandig.
In de streek van Waregem is nog niet veel archeologisch onderzoek uitgevoerd. Nochtans is
er een groot potentieel aan archeologische vondsten, niveaus en sites van de prehistorie tot
zeker aan de middeleeuwen.
De oudste historische informatie in verband met het projectgebied wordt weergegeven door
de Ferrariskaart (1771-1777), deze toont het projectgebied als boszone en met een tweetal
gebouwen. Deze situatie blijft wellicht tot in de 19de eeuw ongewijzigd. In de loop van de
20ste eeuw wordt het projectgebied deel van het Domain Saint-Georges, waardoor er
ondermeer paardenstallen worden aangelegd op het projectgebied. In de tweede helft van
de 20ste eeuw wordt via de straat een dienstingang naar de paardenboxen en hippodroom
aangelegd. Op de luchtfoto uit is te zien dat de gronden tussen de paardenstallen duidelijk
geasfalteerd zijn, de weg ernaartoe is verplaatst en loopt langs de westelijke grens van het
projectgebied.
De geplande werken worden uitgevoerd op het noordwestelijke deel van het projectgebied
en zullen zorgen voor een bodemverstoring over een oppervlak ca. 3630m². De geplande
werken omvat de bouw van ongeveer 84 paardenstallen met een bijhorende loods, mestput,
waterputten, septische tank en wadi. Op de locatie van de stallingen en de verhardingen
tussen deze stallingen zal er een afgraving plaats vinden tot ca. 50cm onder het maaiveld.
Dit zal gebeuren over een oppervlak van 3 355m². Voor de uitgraving van de funderingszolen
van deze stallingen zal er over een oppervlak van ca.1260m² een uitgraving gebeuren tot
ongeveer 1,2m onder het maaiveld. Daarnaast zullen er drie putten worden geplaats met een
omvang van 20 000l. Deze zullen een oppervlak van ca. 40m² beslaan en een uitgraving tot
3,3m onder het maaiveld tot gevolg hebben. Ook zal een mestopvang gerealiseerd worden.
Deze zal een oppervlak hebben van ca. 55m² en voor een verstoring van 1,4m onder het
huidige maaiveld zorgen. Een derde deel van de geplande werken is de realisatie van een
wadi. Deze zal een oppervlakte hebben van ca. 280m² en zorgen voor een verstoring van
minder dan 50 cm onder het maaiveld. Ten slotte zullen er een aantal sleuven worden
getrokken voor de uitvoering van de rioleringen en de nutsleidingen. Deze sleuven zullen
over een oppervlakte van 3 355m² worden aangelegd (min of meer dezelfde oppervlakte als
de stallen en grondverharding) en zullen voor een verstoring van 1m diep onder het huidige
maaiveld zorgen.
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Al deze elementen samen maken dat het projectgebied een zekere archeologische waarde
kan hebben en dat de gegevens van een archeologisch onderzoek kunnen leiden tot een
kennisvermeerdering over de al dan niet aanwezige menselijke activiteiten op het terrein en
de omliggende gebieden in het verleden. Bovendien zal een eventuele archeologische site
over het algemeen goed bewaard zijn omdat de gronden in de moderne en hedendaagse
periode niet werd bebouwd. Daarnaast gaan de geplande werken tot een diepte onder het
maaiveld waar ze het potentieel aanwezige bodemarchief kunnen aantasten. Om het
archeologisch potentieel te kunnen inschatten, wordt voorgesteld om een vooronderzoek
zonder ingreep in de bodem (landschappelijke boringen) en een vooronderzoek met ingreep
in de bodem (proefsleuven) uit te voeren.
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18/01/2018
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Bijlage 5
Bodemgebruikskaart 2001
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Bijlage 11
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Datum

19/12/2017
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Onderwerp
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Aanmaakwijze
Datum

Bijlage 12
Historische kaart
Locatie onderzoeksgebied – Ferraris
Ongekend
Digitaal
19/12/2017

Plannummer
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Bijlage 16
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Locatie onderzoeksgebied - 1971
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19/12/2017
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Aanmaakwijze
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Bijlage 17
Orthofoto
Locatie onderzoeksgebied - 1990
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Digitaal
19/12/2017
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Bijlage 18
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Ongekend
Digitaal
19/12/2017
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Aanmaakwijze
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Bijlage 19
CAI-kaart
Locatie onderzoeksgebied en CAIsites
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Digitaal
20/12/2017
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