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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
Kortrijk Graaf Karel de Goedelaan, 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. Huidige toestand en geplande werken
Het projectgebied heeft een oppervlakte van ca. 17.030m²; het is momenteel voor een groot
deel verhard en bebouwd. Tijdens het uitschrijven van dit bureauonderzoek wordt de
bebouwing boven het maaiveld afgebroken; hierbij wordt niet geroerd aan de verhardingen op
en onder het maaiveld. Voor deze afbraakwerken boven het maaiveld is geen
omgevingsvergunning nodig, ze worden daarom ook niet verder besproken in deze
archeologienota.
De geplande werken die vervat zitten in de omgevingsvergunning en die dus van toepassing
zijn op deze archeologienota omvatten de afbraak van alle gebouwstructuren en verhardingen
vanaf het maaiveld. Bij de afbraakwerken worden alle verhardingen, restanten van hangars en
een huis weggebroken (zie Figuur 3 en bijlage 4a). Onder de woning zou er nog een kelder
aanwezig zijn. Deze kelder wordt ook uitgebroken. Na de afbraakwerken wordt het terrein voor
een groot deel opgehoogd. Naar de spoorweg toe (het noorden van het projectgebied) zal er
nog steeds sprake zijn van een helling, de rest van het projectgebied wordt op ca. 14m TAW
aangelegd. Dit impliceert een verhoging van het terrein van ca. 0 tot ca. 83cm t.o.v. het
bestaande maaiveld. Ongeveer centraal in het projectgebied wordt het meeste opgehoogd (zie
Figuur 4 en bijlage 4b). Na de ophoging kunnen de bouwwerken voor een deel van een nieuwe
universiteitscampus starten.
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De bouwwerken vervat in de omgevingsvergunning omvatten de bouw van een gebouw, vegi-Tec genaamd; het zal een oppervlakte van ca. 1328m² hebben. Deels onder het gebouw
komt een kelderverdieping met een oppervlakte van ca. 207m² (zie Figuur 8; en grootste oranje
aanduiding in Figuur 15 en bijlage 4c). De kelderverdieping, incl. plaatfundering gaat er
gepaard met een bodemingreep van ca. 340cm onder het bestaande maaiveld. Waar geen
onderkeldering is, wordt een vloerplaat voorzien met bodemverstoring van 40cm onder het
bestaande maaiveld (zie groene aanduiding in Figuur 15 en bijlage 4c, samen aangeduid met
de verharding en parking). Het volledige veg-i-Tec gebouw wordt gestut door paalfunderingen.
Deze funderingspalen gaan 10m onder het maaiveld, zullen een diameter van ca. 60cm
kennen en wordt in rijen (met 7m afstand tussen de rijen) gezet op 3m van elkaar (zie Figuur
8 en met rode bollen aangeduid in Figuur 15 en bijlage 4c).
In het projectgebied komen ook de nodige riolerings- en nutsleidingen op ca. 1m t.o.v. het
nieuw aangelegde maaiveld (geel aangeduid in Figuur 15 en bijlage 4c samen met de wadi
aangeduid). Ook de volgende putten impliceren een bodemverstoring: 8 ondergrondse
afvalcontainers met diameter 170cm die tot 160cm onder het nieuwe maaiveld worden
ingegraven (zie donker blauwe aanduiding in Figuur 15 en bijlage 4c), een boorput voor
grondwater geboord tot een diepte van 12m onder het nieuwe maaiveld (zwarte bol op Figuur
15 en bijlage 4c), een meetput voor de controle van het water vooraleer het naar de riolering
gaat komt op 100cm onder het nieuwe maaiveld (geel aangeduid in Figuur 15 en bijlage 4c
samen met riolering en wadi aangeduid). Daarnaast komen er drie gekoppelde
hemelwaterputten van telkens 20.000l (diameter 350cm en hoogte 250cm), waarbij de
onderzijde op ca. 350cm op het ontworpen maaiveld zit (zie kleine oranje aanduiding in Figuur
15 en bijlage 4c). Ten laatste worden twee bezinkputten geplaatst van ca. 5000l (diameter
200cm en hoogte 150cm) waarbij de onderzijde op ca. 250cm onder het nieuw ontworpen
maaiveld komt (zie paars bollen in Figuur 15 en bijlage 4c) (zie Figuur 6)).
Naast de bouw van het veg-i-Tec gebouw behoren ook de aanleg van verharding, een groene
parking, een wadi en een bloemenweide tot de geplande werken. Voor het aanleggen van de
wadi wordt max. tot ca. 100cm onder het nieuwe maaiveld uitgegraven (zie gele aanduiding in
Figuur 15 en bijlage 4c samen met riolering aanduiding gemaakt). Bij de aanleg van de
verharding en de parking wordt max. 40cm bodem verstoord (zie groene aanduiding in Figuur
15 en bijlage 4c samen met gelijkvloers veg-i-Tec aangeduid). De groenaanleg zal geen
diepere bodemverstoring teweeg brengen dan de afbraak van de huidige gebouwstructuren
(zie licht blauwe aanduiding in Figuur 15 en bijlage 4c).
Op de wit aangeduide zones in het projectgebied, te zien op Figuur 2 (één zone aangeduid
met “opp: 1540m²” en de andere is een verlengde van de fietstunnel in het noordoosten van
het projectgebied) zijn er geen geplande werken verbonden aan de omgevingsvergunning,
behalve de afbraakwerken. In de zuidwestelijke zone wordt in een volgende fase een tweede
gebouw ingepland. De bodemverstoringen voor de verwezenlijking van dit gebouw zijn op
heden nog niet gekend. Echter na de afbraakwerken zullen er toch bodemingrepen in deze
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zone plaatsvinden, het situeert zich immers tussen de straat en het te verwezenlijken veg-iTec gebouw. Een bodemverstoring door compactie is dan ook niet uit te sluiten. Op de andere
zone wordt na de afbraak een uitloper van een fietstunnel over de spoorweg aangelegd. Deze
geplande werken hebben een andere uitvoerder (stad Kortrijk) en zitten niet vervat in de
omgevingsvergunning.
Concluderend kan gesteld dat de bouwwerken in het projectgebied gepaard gaan met een
aanzienlijke bodemverstoring van 40 cm tot lokaal 12m onder het nieuwe maaiveld (zie Figuur
15 en bijlage 4c). Deze bouwwerken volgen op afbraakwerken onder het maaiveld die tevens
een bodemingreep impliceren. Bovenop de hierboven vernoemde bodemingrepen dient nog
een bijkomende buffer van max. 30cm ingerekend te worden om ook de compactie van de
grond door overrijdende machines en werfinrichting te vrijwaren.
De initiatiefnemer is op heden eigenaar van alle percelen die het projectgebied maken.1

Figuur 1: Aanduiding van de geplande werken in het projectgebied (bron: geopunt.be en initiatiefnemer) (bijlage 4).

1

Informatie verkregen via initiatiefnemer.
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Figuur 2: Aanduiding van het masterplan van de nieuwe universiteitssite (bron: initiatiefnemer).

Figuur 3: Luchtfoto van het projectgebied met daarop de afbraak geprojecteerd (bron: architect initiatiefnemer). De
afbraakwerken boven het maaiveld worden tijdens het uitschrijven van dit bureauonderzoek uitgevoerd, de
afbraakwerken onder het maaiveld zijn geplande werken die verbonden zijn aan dit bureauonderzoek. (bron:
initiatiefnemer). Zie ook bijlage 4a.
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Figuur 4: Terreinprofiel met aanduiding van het bestaande en nieuw te ontwerpen maaiveldniveau (bron:
initiatiefnemer). Zie ook bijlage 4b.

Figuur 5: Inplantingsplan van het projectgebied na de uitvoering van de geplande werken (bron: initiatiefnemer).
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Figuur 6: Rioleringsplan van het projectgebied na uitvoering van de geplande werken (bron: initiatiefnemer).

11

Archeologienota KORTRIJK GRAAF KAREL DE GOEDELAAN
Projectcode: 2016K359
Verslag van resultaten bureauonderzoek

Figuur 7: Grondplan van het gelijkvloers van het veg-i-Tec-gebouw (bron: initiatiefnemer).
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Figuur 8: Funderings- en rioleringsplan van het veg-i-Tec-gebouw en ook aanduiding van de kelderverdieping (bron:
initiatiefnemer).
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Figuur 9: 3D visualisaties van het veg-i-Tec-gebouw (bron: initiatiefnemer).
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Figuur 10: 3D visualisaties van het veg-i-Tec-gebouw (bron: initiatiefnemer).
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Figuur 11: Dwarse doorsnede door gebouw veg-i-Tec (bron: initiatiefnemer).

Figuur 12: Gevel langs de spoorwegzijde (bron: initiatiefnemer).
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Figuur 13: Gevel langs de zijde van het containerpark, ten noordwesten van het projectgebied (bron:
initiatiefnemer).

Figuur 14: Gevel langs de zijde van de te verwezenlijken bloemenweide (bron: initiatiefnemer).
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Figuur 15: Aanduiding van de bodemverstoringen bij de geplande werken na de afbraak en na ophoging. Hierbij is
nog geen buffer bijgerekend (bron: geopunt.be en initiatiefnemer) (bijlage 4c).
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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 Kortrijk in het algemeen werd de online databank
van de CAI (Centrale Archeologische Inventaris) geraadpleegd.2 Ook werd bijkomende
informatie ingewonnen bij Erfgoed Zuidwest (de intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst
waarbij Kortrijk aangesloten is)3. Als aanvulling hierop werden verschillende historische
kaarten geraadpleegd via Geopunt4, de centrale toegangspoort tot geografische
overheidsinformatie, en via Cartesius5, 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 hetgeen beschikbaar
is via de CadGIS Viewer van de Federale Overheid.6 Een topografische kaart werd verkregen
via het NGI.7

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

2

https://cai.onroerenderfgoed.be/
Mailcorrespondentie met Tijs De Schacht (erfgoedconsulent Erfgoed Zuidwest).
4 http://www.geopunt.be/kaart
5 http://www.cartesius.be/CartesiusPortal/
6 http://ccff02.minfin.fgov.be/cadgisweb/
7 http://www.ngi.be/topomapviewer/
3

Archeologienota KORTRIJK GRAAF KAREL DE GOEDELAAN
Projectcode: 2016K359
Verslag van resultaten bureauonderzoek

20

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 Zuidwest8.

8

Mailcorrespondentie met Tijs de Schacht.
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2. ASSESSMENTRAPPORT
2.1. Landschappelijke ligging
2.1.1. Topografische situering
Kortrijk is gelegen in het zuiden van de provincie West-Vlaanderen nabij de Franse grens.
Kortrijk is een fusiegemeente van de stad Kortrijk, Aalbeke, Bellegem, Bissegem, Heule,
Kooigem, Mark en Rollegem. In het noorden grens de gemeente Kortrijk aan de gemeentes
Lendelede, Ledegem en Kuurne, in het oosten aan Harelbeke en Zwevegem, in het zuiden
aan Spiere-Helkijn, in het zuidwesten aan Moeskroen en Luigne (beide Henegouwen) en in
het westen aan de gemeentes Wevelgem en Menen.

Figuur 16: Topografische kaart met aanduiding van het projectgebied (bron: dov.vlaanderen.be). (bijlage 1).

Het projectgebied bevindt zich ten westen van het stadscentrum van Kortrijk, direct ten westen
van de spoorlijn Kortrijk – Brugge en xxx meter ten zuiden van de Leie (zie Figuur 17 en bijlage
3). In de Graaf Karel de Goedelaan zijn verschillende campussen van hogescholen gevestigd.
Op heden zijn in het projectgebied een woning (langs de straatkant), loodsen en verharding
aanwezig. De woning zou onderkelderd zijn. Kadastraal zijn de percelen die het projectgebied
maken terug te vinden onder afdeling 1, sectie E, percelen: 440x (partim), 442y2 (partim),
440w, 440v en 440p (zie Figuur 18 en bijlage 3). Op de bodemgebruikskaart uit 2001 staat het
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projectgebied versnipperd aangeduid als industrie- en handelsinfrastructuur, andere
bebouwing en akkerbouw (zie Figuur 19 en bijlage 5).

Figuur 17: Topografische kaart in detail met aanduiding van het projectgebied (bron: dov.vlaanderen.be) (bijlage
2).
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Figuur 18: Kadasterplan met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be) (bijlage 3).

Figuur 19: Bodemgebruikskaart uit 2001 met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be) (bijlage 5).
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2.1.2. Landschappelijke situering
Kortrijk behoort tot zandlemig Vlaanderen en bevindt zich aan de Leie in de brede Leievallei.
Zowel noordelijk als zuidelijk gaat de vallei over in een zacht oplopend terrein.

Figuur 20: Digitaal terreinmodel met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be) (bijlage 6).

Het projectgebied situeert zich in de zuidelijke vallei van de Leie (zie Figuur 20 en bijlage 6).
De Leie situeert zich op ca. 160m ten noordwesten van het projectgebied. De spoorweg, direct
ten oosten van het projectgebied is beduidend hoger gelegen. Ten noordwesten van het
projectgebied, naar de Leie toe, is de grond lager gelegen. De hoogtes in het projectgebied
schommelen van ca. +15 tot +13m TAW. De hoogste punten situeren zich langs de straatkant
van de Graaf Karel de Goedelaan en langs de spoorweg. Ongeveer centraal in het
projectgebied wordt de laagste TAW-waarde gemeten (zie Figuur 21 en bijlage 7).
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Figuur 21: Digitaal terreinmodel in detail met hoogteverloop en aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be)
(bijlage 7).

De potentiële bodemerosiekaart uit 2016 kleurt wit ter hoogte van het projectgebied. Dit wil
zeggen dat er geen informatie over de potentiële bodemerosie beschikbaar is. In de omgeving
van het projectgebied is de graad aan potentiële bodemerosie verwaarloosbaar tot zeer laag
(zie Figuur 22 en bijlage 11)
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Figuur 22: Potentiële bodemerosiekaart uit 2018 met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be) (bijlage
11).

2.1.3. Geologische situering
Volgens de tertiair geologische kaart bevindt het projectgebied zich volledig op het Lid van
Moen van de Formatie van Kortrijk (zie Figuur 23 en bijlage 8). De Formatie van Kortrijk is
voornamelijk een mariene afzetting uit het Onder Eoceen. De formatie bestaat grotendeels uit
kleiige sedimenten. Ze bevat weinig macrofossielen en kan tot 100m diep reiken. Het Lid van
Moen bestaat uit grijze, kleiige grove silt met kleilagen en bevat Nummulites Planulatus. Dit lid
heeft een gemiddelde dikte van 45m.9

9

CAELEN V. et.al., 2017, p. 34-35.
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Figuur 23: Tertiair geologische kaart met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be) (bijlage 8).

Het projectgebied is gesitueerd in de alluviale vlakte van de Leie die op haar beurt binnen de
Vlaamse Vallei ligt. De Vlaamse Vallei is een depressie die grotendeels gevormd werd door
fluviatiele processen en vervolgens werd opgevuld tijdens het laat Pleistoceen waardoor een
relatief vlak reliëf ontstond. Volgens de quartair geologische kaart bevindt het projectgebied
zich op fluviatiele afzettingen van het Holoceen en mogelijk Tardiglaciaal (laat Weichseliaan).
Daaronder bevinden zich eolische afzettingen, gekenmerkt door zand en silt, uit het laat
Pleistoceen (Weichseliaan), tot mogelijk het vroeg Holoceen. Onder deze eolische afzettingen
zijn hellingsafzettingen en fluviatiele afzettingen uit het Weichseliaan aanwezig (type 3a; zie
Figuur 24 en bijlage 9). De dikte van het quartair pakket is in de omgeving van het
projectgebied ca. 10m.10

10

http://www.geopunt.be/
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Figuur 24: Quartair geologische kaart met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be) (bijlage 9).

De geomorfologische kaart voor deze streek is niet voorhanden en kan dus niet worden
afgebeeld.

2.1.4. Bodemkundige situering
Het volledige projectgebied is op de bodemkaart aangeduid als antropogeen (OB). De
nabijgelegen gekarteerde gronden kunnen echter wel een indicatie geven van de
oorspronkelijke bodem binnen het projectgebied. Het gaat hierbij om volgende bodemtypes:
Bij de bodemserie Pcc is de bouwvoor grijsbruin, 25-30cm dik en goed humeus. Bij de
gedegradeerde eenheden met verbrokkelde textuur B, werd bij de in cultuurname een deel
van de uitlogingshorizont met de bouwvoor vermengd tot een homogeen goed humeuze Ap,
waaronder een bruingele overgangshorizont, 20-30cm dik, voorkomt. De verbrokkelde textuur
B situeert zich tussen 50 en 80cm. Veel Pcc gronden zijn beïnvloed door de tertiaire
onderliggende formaties welke op wisselende diepte een gevarieerd substraat vormen. Zoals
alle matig droge licht zandleemgronden zijn deze bodems gemakkelijk te bewerken en weinig
beperkt. De waterhuishouding is gunstig maar de bodems met klei of klei-zand substraat
kunnen een lichte wateroverlast vertonen in de winter.
Pbc gronden hebben doorgaans een bouwvoor die 20-30cm dik is, (donker)grijsbruin, matig
humeus en die rust op een bruinachtige zwak humeuze overgangshorizont van 20-30cm dikte
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waaronder soms een enigszins uitgeloogde horizont voorkomt. De gave of verbrokkelde
textuur B begint op 70-90cm. Roestverschijnselen beginnen tussen 90 en 120cm. Variërende
substraten kunnen op wisselende diepte aanwezig zijn. De waterhuishouding is goed in de
winter, iets te droog in de zomer. De bodems kenmerken vooral Tardiglaciale kouterruggen.
Bij Eep is de humeuze bovengrond donker grijsbruin en sterk humeus met veel roest. De
blauwgrijze reductiehorizont begint vanaf de diepte van 100cm. Deze gronden zijn veel te nat
en soms tijdelijk overstroomd in de winter, goed vochthoudend in de zomer.
De bodemserie Sbc zijn modale droge lemige zandgronden met een bouwvoor van 20-30cm
dik; deze bouwvoor heeft een grijsbruine kleur. Roestverschijnselen beginnen tussen 90 en
120cm. De bodems hebben een gunstige waterhuishouding in de winter, maar zijn zeer
droogtegevoelig in de zomer.11

Figuur 25: Bodemkaart met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be) (bijlage 10).

11

http://www.geopunt.be/
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2.2. Historische beschrijving
2.2.1 Een geschiedenis van Kortrijk12
2.2.1.1 Romeinse tijd
Kortrijk is een van de oudste steden van België. Reeds in de 1ste eeuw n.C. ontstond Kortrijk
als de Gallo-Romeinse vicus Cortoriacum. Deze nederzetting lag aan het kruispunt van de
heirbaan Boulogne-Tongeren en de heirbaan Doornik-Oudenburg en langs de oevers van de
Leie. In 1950 kwamen bij opgravingen Romeinse vondsten aan het licht waaruit deskundigen
opmaakten dat de Romeinen Kortrijk hebben gebruikt als uitvalsbasis voor de verovering van
Brittannië in 43 na Christus.

2.2.1.2 Middeleeuwen
De Kortrijkse pagus of gouw strekte zich in het begin van de 8ste eeuw uit tussen de Leie en
de Schelde. Rond 880 zouden Noormannen in Kortrijk overwinterd hebben. Als gevolg hiervan
versterkte Boudewijn II de Kale, graaf van Vlaanderen, deze plaats in de 9de eeuw tegen deze
Vikingen.
Omstreeks 1000 werd het graafschap Vlaanderen door Boudewijn IV verdeeld in kasselrijen.
Dit waren militaire, bestuurlijke, gerechtelijke en later ook fiscale districten met een burcht als
centrum. Aanvankelijk was Kortrijk nog afhankelijk van Doornik, maar vanaf 1071 werd het een
onafhankelijke kasselrij.In deze periode wonnen de steden aan belang en kregen ze allerlei
voorrechten. Zo krijgt de stad in april 1190 privileges toegekend door Filips van de Elzas via
een bewaarde keure: Kortrijk werd uit de kasselrij geheven, kreeg een eigen bestuur en
lijfeigenen konden zich als vrije burgers (poorters) in de stad vestigen.
Het wapenschild van de stad Kortrijk gaat terug op het familiewapen van de 12de-eeuwse
Kortrijkse burggraven en bestaat uit een rode keper op een witte achtergrond.In de 13de eeuw
kreeg Ferrand van Portugal tegenwind van de steden in Vlaanderen toen de Franse koning
Filips August hem tot graaf van Vlaanderen wilde benoemen. Ferrand verschanste zich in
Kortrijk waarop de stad werd geplunderd door troepen uit Gavere en Oudenaarde. Beide
partijen verzoenden zich maar Filips August was niet akkoord met de getroffen regeling. Zijn
zoon Lodewijk (die later koning werd als Lodewijk VIII van Frankrijk) viel daarop vanuit Rijsel
Kortrijk binnen en liet de stad verwoesten. De graven van Vlaanderen lieten ze later weer
opbouwen vanwege haar opbrengsten voor de schatkist.

12

BOT B. & BARTHOLOMIEUX B. 2015, p. 9-25.
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Kortrijk won in de 13de eeuw aan belang door de lakenindustrie. De kwaliteit die hier werd
gefabriceerd was wel lager (kleine draperie) dan die van de grotere Vlaamse steden. In de
15de eeuw kreeg het linnen dat uit het ter plaatse verbouwde vlas werd gemaakt, meer belang
dan het laken.
De conflicten tussen de Franse koning en Vlaanderen deden de economie in Kortrijk
stagneren. Kortrijk werd door Franse troepen bezet in de aanloop naar de Guldensporenslag.
Die veldslag vond plaats op het Groeningeveld op 11 juli 1302. De Fransen bouwden een
dwangburcht boven op de grafelijke burcht waarvan de resten nog steeds te zien zijn. In 1323
revolteerden de Kortrijkzanen tegen hun graaf, Lodewijk II van Nevers, die, als inner van via
de Vrede van Athis opgelegde Franse boetes, steeds meer van zijn volk vervreemd raakte. De
graaf bezette de wijk Overleie. De inwoners namen dit niet en zetten de graaf gevangen.
Daarop volgde een nieuwe Franse bezetting. Uiteindelijk mondde die periode uit in de slag bij
Kassel van 1328 waarbij de Vlamingen onder Nicolaas Zannekin werden verslagen. In 1331
werd Kortrijk getroffen door een grote stadsbrand.Lodewijk II van Male veroverde de stad in
mei 1381. Kortrijk was dan weer een bondgenoot van Jacob van Artevelde toen hij het
graafschap veroverde. Na de slag bij Westrozebeke op 27 november 1382 kregen de
Bretoense huurlingen Kortrijk als premie waarbij de stad werd geplunderd en verwoest.
Filips de Stoute, hertog van Bourgondië, luidde een periode van vrede en heropbouw in die
zeventig jaar duurde. Een nieuw kasteel werd opgetrokken, ter hoogte van de Kasteelkaai en
Kasteelstraat. Nieuwe stadsmuren met een Broeltoren aan de noordkant integreerden de
bestaande toren in de verdedigingswerken. Sociale spanningen en de pest die een vlot
handelsverkeer verhinderde, zorgden ervoor dat de lakennijverheid veel aan belang verloor.
Na de dood van Maria van Bourgondië in 1482 raakte Kortrijk opnieuw in een oorlog tegen de
Fransen betrokken.

2.2.1.3 16de tot 18de eeuw: bezettingen en versterkingen
De opkomende linnenindustrie bracht de welvaart van weleer niet terug. De volksopstand in
de Nederlanden die in 1539 uitbrak, bracht ook de toorn van Karel V over Kortrijk. In de tweede
helft van de 16de eeuw kregen katholieken en gereformeerden het met mekaar aan de stok.
De aanspraken van Lodewijk XIV van Frankrijk op Vlaanderen resulteerden in vijf Franse
bezettingen tussen 1646 en 1706 en de aanleg van versterkingen alsook de bouw van de
citadel van Kortrijk. De Vrede van Utrecht (1713) wees de stad toe aan de Oostenrijkers.
Kortrijk was in de late 17de eeuw en eerste helft van de 18de eeuw één van de vestingsteden
die deel uitmaakten van de Nederlandse vestingbarrière in de Zuidelijke Nederlanden.
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2.2.1.4 Industrialisatie en bevolkingsexplosie in de 19de eeuw
Kortrijk speelde een rol bij de Brabantse omwenteling in 1789 maar de Oostenrijkers konden
zich rehabiliteren. Het embargo dat Napoleon Bonaparte afkondigde was zoals elders funest
voor de uitvoer. Het Nederlands bewind (1815-1830) en de handelspolitiek van het jonge
België brachten daar weinig verandering in.Frankrijk en het Koninkrijk der Nederlanden (onder
leiding van Koning Willem I) ondertekenden op 28 maart 1820 het Verdrag van Kortrijk in het
huidige Broelmuseum. Met dit verdrag werd de grens tussen het huidige België en Frankrijk
vastgelegd.
De industrialisatie van de textielsector, in de tweede helft van de 19de eeuw, bracht één en
ander op gang. Grote textielfabrieken werden op diverse locaties in en rond de stad gebouwd
en het Kanaal Bossuit-Kortrijk verbond de stad rechtstreeks met de Schelde. Rond deze tijd
ontstonden ook de vele arbeidersbuurten met de vele beluiken. De industrialisatie bracht
tevens een sterke bevolkingsgroei tot stand door de trek van het platteland naar de stad. In de
tweede helft van de 19de eeuw werd de stad onder impuls van burgemeester Auguste Reynaert
grondig gesaneerd terwijl het historisch erfgoed gerestaureerd en verfraaid werd (o.a. het
belfort, het centrale postkantoor, de lakenhallen).

2.2.1.5 20ste eeuw
Tijdens de Eerste Wereldoorlog richtten bombardementen in de nazomer van 1917 veel
schade aan. In de Tweede Wereldoorlog was er de slag aan de Leie tijdens de achttiendaagse
veldtocht maar het was vooral het geallieerd bombardement in 1944 dat verwoestend was.
Daarbij werd het oorspronkelijke 19de-eeuwse spoorwegstation (toen overwelfd door een
glazen koepel) vernield. Na de oorlog werd de stad heropgebouwd.
In de tweede helft van de 20ste eeuw kende de stad een sterke uitbouw als centrumstad van
Zuid-West-Vlaanderen, onder meer door de oprichting van de Kortrijkse universiteit KULAK,
de bouw van diverse nieuwe ziekenhuizen, de aanleg van de eerste verkeersvrije winkelwandelstraat van België en de bouw van het beurzencomplex 'de hallen van Kortrijk' (later
herdoopt tot Kortrijk Xpo). Aan het eind van de 20ste eeuw kende de stad een sterke
heropleving doordat talrijke ingrijpende stadsvernieuwings-projecten het licht zagen zoals de
Leiewerken (waarbij de rivier verbreed en uitgediept werd en er zeven nieuwe bruggen
gebouwd werden), de bouw van het woon- en winkelcentrum K in Kortrijk en de heraanleg van
de openbare ruimte, zowel in de binnenstad als in diverse stadswijken.
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2.2.2 Een geschiedenis van de Graaf Karel de Goedelaan en het
projectgebied13
De Graaf Karel de Goedelaan behoorde vroeger tot de Blekersstraat, in de 17de en 18de eeuw
‘Dreve’ genoemd. Aan de noordwesthoek lag het ‘Pestekerckhof’. Tegenover dit kerkhof liep
een andere dreef naar het westen tot aan de Plaats van Sint-Rochus., waar de ‘pesthuizekens’
stonden.14
Tussen de Leie en de huidige Magdalenastraat lag een open grote gemeenschappelijke
ruimte, de Gemene Weide genaamd; het projectgebied is ook in deze zone gelegen of grenst
eraan. Het was een openbaar domein met uiteenlopende functies. Het was een zone buiten
de Rijselsepoort, ten westen van de stad, tussen de stadsgracht, de Leie, de Leprozerij en de
weg van Kortrijk naar Rijsel. De oppervlakte bedroeg 2ha en lag gedeeltelijk binnen het
schependom. In 1358 sprak men over de ‘Weede’. Een keure bepaalde dat elke inwoner er
één hoorndier mocht drijven. In 1392 lag er een stapelplaats voor kalk en zavel. De stad had
er een steenoven in eigendom in 1393. In 1397 groef men er een gracht naar het Nieuw
Kasteel. De nering van de slagers gebruikte de wei als slachtplaats. Daarom plantte een
timmerman er in 1456 houten staken ‘up de weede bewijsende den vleeschauweren plaetse
ome tbloet ende verval vanden beesten te legghene’. In 1569-1572 stond daar een galg. De
beul begroef er zijn slachtoffers in 1568. De stad liet de wei in 1574 in kaart brengen, sloopte
er talrijke huizen en bouwde er in 1621 en 1635 pesthutten. De schutters hadden er een
vogelmast opgezet. In 1865-1870 verdween deze plaats, verkocht en verkaveld door
bebouwing en de aanleg van een goederenstation.
Volgens en prent uit 1755 was een deel van het projectgebied mogelijk in gebruik als
pestkerkhof (zie Figuur 27).15 Regelmatig werd Kortrijk door de pest geteisterd. De ‘smettelicke
ziecte vander peste’ sloeg tussen 1516 en 1668 minstens 11 maal toe, d.w.z. éénmaal om de
13 jaar. Erge epidemieën deden zich voor in 1580-1583, toen elke maand gemiddeld 108
personen overleden; in 1603 en 1604 droegen twee dragers gedurende 177 dagen de lijken
naar de kerkhoven en in 1635-1637 stierven 1542 personen aan de ziekte. Telkens als er een
beleg was of een economische crisis, daagde de gevreesde pest weer op en moest de stad
de zieken afzonderen in vestingstorens, de hutten op de Gemene Weide, de Broel of het SintArnoldusgasthuis bij de Sint-Maartenskerk. Wie het niet overleefde vond, indien hij bemiddeld
was, een laatste rustplaats in de parochiekerk of in een van de noodkerkhoven, die de stad
aangelegd had: het Boerenkerkhof van 1582, het Magdalenakerkhof in 1636, het SintRochusplein enz.

13

Voornamelijk uit de historische studie van Ph. Despriet bij de prospectie aan de Graaf Karel de
Goedelaan in 2015 door Monument Vandekerckhove nv. (toegevoegd als bijlage).
14 VAN HOONACKER E. 1986, p. 311.
15 DESPRIET PH, 2015, s.p.
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Ten westen van de stad, langs de weg van Kortrijk naar Rijsel, werd al in 1233 een grond,
gelegen ‘iuxta terram leprosorum’ genoemd. In 1272 was er sprake van het leprozenhuis, waar
in 1331 een kapelanie (Magdalenakapel) aan werd aangehecht. Deze Magdalenakapel
situeert zich op ca. 160m ten zuiden van het projectgebied. Over het ontstaan van de leprozerij
is niets bekend. Later bleek dat het een stedelijke instelling was, waar poorters, besmet met
lepra, afgezonderd werden. Men herbouwde de kapel in 1607 en gebruikte de leprozerij als
noodbegraafplaats tijdens de pestepidemie van 1635-1637; op haar grond liet de stad een in
1636 gewijzigde noodbegraafplaats aanleggen. Tijdens de gevechten om Kortrijk (1646-1648)
besloot men de kapel op 22 april 1647 te ontruimen. In 1655-1657 moesten wachters
soldatenbaldadigheden voorkomen; in juli 1667 bracht men de inboedel in veiligheid en moest
zich tijdens de Negenjarige oorlog (1688-1697) beveiligen tegen bomenroof. Met de oprichting
van de Sint-Michielsparochie in 1785 verloor de leprozerij haar inkomsten; de kapel kreeg een
nieuwe functie als dodenkapel van het pas geopende Magdalenakerkhof en overleefde als
stadseigendom de Franse tijd. Vrome omwonenden herstelden nadien het vervallen gebouw.
Een poging om de kapel wettelijk te erkennen mislukte in 1827. Na beschietingen in 1918
herstelde men het gebouw, dat op 15 oktober 1923 tot officiële kapel, afhangend van de SintMaartenskerk, verheven werd. Ze werd in 1939 beschermd monument, in 1944 door bommen
vernield en in 1946 gesloopt.
De oudste geconsulteerde kerk met afbeelding van de zone van het projectgebied is de kaart
van Deventer (1550-1565; zie Figuur 26). Het is niet mogelijk de exacte locatie van het
projectgebied te achterhalen; een zone waarin het projectgebied verwacht wordt, is aangeduid
met een zwart kader. Een voorloper van de huidige Graaf Karel de Goedelaan lijkt zichtbaar,
wellicht zijn er bomen langs de weg geplant. Ten zuidwesten van de zone is de leprozerij
aangeduid. Behalve een weg met bomen lijkt er geen bebouwing in de zone. Het projectgebied
lijkt mogelijk deel uit te maken van de Gemene Weide. Op de kaart van Sanderus (17de eeuw)
is het projectgebied niet afgebeeld; vandaar dat ze niet besproken wordt in dit
bureauonderzoek. De kaart van Ferraris (1771-1778; zie Figuur 28 en bijlage 12) toont geen
grote wijzigingen in het projectgebied, in vergelijking met de 16de eeuwse kaart van Deventer.
Ten noorden van het projectgebied is een nieuwe weg aangelegd en het projectgebied is in
gebruik als akkerland. Een bomenrij doorkruist het projectgebied; er is geen sprake van
bebouwing in het projectgebied. Aangezien de georeferentie van de Ferrariskaart niet volledig
overeenkomt met de huidige kaarten, lijkt het waarschijnlijk dat het projectgebied in
werkelijkheid meer westwaarts te situeren is De Atlas der Buurtwegen (1841; zie Figuur 29)
en de kaart van Popp (1842-1879; zie Figuur 30 en bijlage 14) duiden op wijzigingen in de
omgeving van het projectgebied in vergelijking met de 18de eeuw. Ten oosten van het
projectgebied is de spoorweg aangelegd (enkel op de kaart van Popp); ten zuidwesten van
het projectgebied is het Magdalenakerkhof aangeduid. Er zijn tevens twee gebouwstructuren
in het projectgebied opmerkbaar. Op de percelen ten noorden van het projectgebied, naar de
Leie toe, zijn parallelle grachten voor bleken zichtbaar. De kaart Vandermaelen (1846-1854;
zie Figuur 31) toont geen wijzigingen t.o.v. de andere 19de eeuwse kaarten.
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Op de topografische kaart uit 1862 (zie Figuur 32 en bijlage 16) lijken er geen wijzigingen in
het projectgebied in vergelijking met andere 19de eeuwse kaarten; het projectgebied is voor
het grootste deel onbebouwd, op twee kleine gebouwblokjes tegen de straat aan. De
topografische kaart uit 1910-1948 (zie Figuur 33 en bijlage 17) toont hierop geen
veranderingen. Enkel de straat ten noorden van het projectgebied lijkt niet meer aangeduid.
Op een topografische kaart uit de jaren ’60 van de 20ste eeuw (zie Figuur 34 en bijlage 18) zijn
andere gebouwstructuren te zien. Het gaat wellicht op de huidige woning en wat loodsen. De
luchtfoto uit 1971 (zie Figuur 35 en bijlage 19) toont dezelfde gebouwen in het projectgebied;
ook een topografische kaart uit 1974 (zie Figuur 36 en bijlage 20) toont eenzelfde situatie. Op
de luchtfoto uit 1990 (zie Figuur 37 en bijlage 21) is een nieuwe loods langs de spoorweg
bijgebouwd; voor het eerst zijn ook de verhardingen in het projectgebied duidelijk. Op de
luchtfoto uit 2015 (zie Figuur 38 en bijlage 22), die dezelfde situatie weergeeft als de huidige,
voor de start van de bovengrondse afbraak, is de verharding wat toegenomen i.v.m. de
luchtfoto uit 1990; verder lijken geen veranderingen voltrokken.

Figuur 26: Knipsel van de kaart van Deventer (1550-1565) met aanduiding van de zone van het projectgebied (bron:
Cartesius).
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Figuur 27: Prent met de toestand in de omgeving van het projectgebied uit 1755, nr. 19 duidt het pestkerkhof aan,
AB duidt op een dreef met hoge bomen, thans de Graaf Karel de Goedelaan (bron: Rijksarchief Kortrijk en
historische studie Despriet Ph).
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Figuur 28: Ferrariskaart (1771-1778) met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be) (bijlage 12).

Figuur 29: Atlas der Buurtwegen (1841) met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be) (bijlage 13).
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Figuur 30: Kaart van Popp (1842-1879) met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be) (bijlage 14).

Figuur 31: Kaart Vandermaelen (1846-1854) met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be) (bijlage 15).
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Figuur 32: Topografische kaart uit 1862 met aanduiding van het projectgebied (bron: Cartesius) (bijlage 16).

Figuur 33: Topografische kaart uit 1910-1948 met aanduiding van het projectgebied (bron: Cartesius) (bijlage 17).
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Figuur 34: Topografische kaart uit 1960-1964 met aanduiding van het projectgebied (bron: Cartesius) (bijlage 18).

Figuur 35: Luchtfoto uit 1971 met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be) (bijlage 19).

Archeologienota KORTRIJK GRAAF KAREL DE GOEDELAAN
Projectcode: 2016K359
Verslag van resultaten bureauonderzoek

Figuur 36: Topografische kaart uit 1974 met aanduiding van het projectgebied (bron: Cartesius) (bijlage 20).

Figuur 37: Luchtfoto uit 1990 met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be) (bijlage 21).
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Figuur 38: Luchtfoto uit 2015 met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be) (bijlage 22).
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2.3. Archeologisch kader
Op de CAI-kaart16 zijn binnen een straal van ca. 500 m rond het projectgebied een viertal
meldingen bekend. Het gaat om twee sites met walgracht uit de late middeleeuwen,
gelokaliseerd door middel van kaartmateriaal (CAI ID 74936 en 74937) en twee molens uit de
Nieuwe Tijd, tevens aangeduid door middel van kaartmateriaal. Eén molen wordt aangeduid
in de Gemene Weide en wordt de Weemolen of Weidemolen genoemd. Ze is aangeduid op
de kaart van Ferraris (1771-1778), de molen stond links van de weg naar Rijsel, die toen over
Marke liep, in de huidge Magdalenastraat (CAI ID 156778). De andere molen is aangeduid als
de Hondskotmolen (CAI ID 156700). Op ca. 600 m ten zuidwesten van het projectgebied is de
steenbrugmolen uit de late middeleeuwen aangeduid; het gaat om een
staakmolen/oliewindmolen (CAI ID 156789).
In de verdere omgeving van het projectgebied duiden veldprospecties op lithisch materiaal uit
de steentijd. Zo is op ca. 850m ten zuidwesten van het projectgebied, in de jaren ’80 van de
20ste eeuw, materiaal uit de steentijd en middeleeuwen gevonden. De lithische
steentijdvondsten zijn: een geretoucheerde kling in grijs gevlekte silex, een microkling uit
donkergrijs gevlekte silex en vier afslagen grijze-grijzbruine en donkergrijze gevlekte silex. Er
kwamen ook losse vondsten uit de late middeleeuwen uit: 11 reducerend gebakken scherven,
6 scherven oxideren gebakken aardewerk en 8 scherven steengoed (CAI ID 73670). Op ca.
1km ten zuidwesten van het projectgebied werden in 1977 en de jaren ’80 van de 20ste eeuw
losse vondsten uit de steentijd, late middeleeuwen en nieuwe tijd aangetroffen.
Steentijdvondsten (silex): kern met twee slagrichtingen, een fragment van een kling, een
microkling, 10 afslagen of fragmenten, een mantelafslag, twee brokstukken, een fragment van
een schrabber, een fragment van een geretoucheerde afslag, een kling, een microkling,
afslagen en mantelafslagen en brokstukken silex. Het lithisch materiaal doet een bewoningsite
uit de steentijd vermoeden. Het laat middeleeuws materiaal: fragmenten aardewerk (o.m. een
fragment van een 17de eeuwse boerendanskruik uit Raeren, 7 scherven reducerend gebakken
aardewerk, 16 scherven oxiderend gebakken aardewerk, 12 scherven steengoed en 1 scherf
met tinglazuur. Vermoedelijk gaat het om oude woongronden van de nabijgelegen hoeve. Uit
de Nieuwe Tijd werd een geweerkei in donkergrijze gevlekte silex aangetroffen (CAI ID 71125).
Tenslotte werd in 2007 onder leiding van Ph. Despriet een veldprospectie uitgevoerd op ca.
850 m ten zuidwesten van het projectgebied. Vondsten uit het neolithicum: 16 vuurstenen
voorwerpen (o.a. kernen, klingen en afslagen). Honderden fragmenten Romeinse dakpannen
werden aangetroffen net als een strooizone van scherven afkomstig van de nabije
laatmiddeleeuwse bewoning op het Goed te Steenbrugge en het leen ten Houtte. Het gaat om
Siegburgsteengoed, grijs reducerend gebakken aardewerk, bruinrood aardewerk,
witbakkende ceramiek, steengoed uit Raeren, Westerwald en Bouffioulx (CAI ID 158516).

16

https://cai.onroerenderfgoed.be, geconsulteerd op 9 januari en 17 mei 2018.

Archeologienota KORTRIJK GRAAF KAREL DE GOEDELAAN
Projectcode: 2016K359
Verslag van resultaten bureauonderzoek

44

De oudste sporen van menselijke activiteiten in Kortrijk dateren uit het Epipaleolithicum en het
Mesolithicum. Daarnaast zijn er op de vruchtbare akkergronden langs de Leieoevers,
Gaverbeek, Heulebeek, Markebeek en de Mosscherbeek ook verscheidene vondsten uit het
Midden Neolithicum teruggevonden. Voor de Bronstijd is het vondstmateriaal schaarser en zijn
er enkel een aantal losse vondsten gekend. Voor de Ijzertijd zijn er daarentegen wel
bewoningssporen teruggevonden: het gaat hierbij om bewoningssporen uit de La Tèneperiode op ’t Hoge en om afvalkuilen ter hoogte van de Pottelberg, de Hugo Verriestlaan, de
Dokter Emiel Lauwersslaan, en de Oudenaardsesteenweg.17
In dezelfde straat als het projectgebied (Graaf Karel van Vlaanderenstraat), op ca. 150m ten
zuiden van het projectgebied, werd in 2015 een prospectie uitgevoerd door Monument
Vandekerckhove nv; 18de eeuws cartografische materiaal toont een hoeve en de
Magdalenakapel in het onderzoeksgebied. De aangetroffen sporen kunnen ingedeeld worden
in drie tijdsvakken: middeleeuwen, 18de-19de eeuw en 19de-20ste eeuw. Er werden geen oudere
sporen aangetroffen (zoals Romeinse tijd of Ijzertijd). Enkele kuilen konden op basis van het
aardewerk in de late middeleeuwen geplaatst worden. Wat de functie van deze kuilen was,
blijkft onduidelijk. De 18de en 19de eeuwse sporen betreffen zowel muurstructuren (worden
toegeschreven aan de hoeve) als grondsporen. Op een tweede zone werden een aantal
begravingen waargenomen; het waren voor het overgrote deel inhumaties die zich aftekenden
tegen de bleke moederbodem. De meeste inhumaties hebben een noordwest-zuidoost
oriëntatie. Sommige begravingen blijken eerder een noordoost-zuidwest oriëntatie aan te
nemen. Het menselijk botmateriaal is vrij goed bewaard. Vier inhumaties bevatten zeker een
houten kist; afgesloten met een loden deksel. Dire muurstructuren konden geïnterpreteerd
worden als grafkelders. Op het noordelijk perceel bevond de natuurlijke bodem zich gemiddeld
op een diepte van +14m TAW. Op het zuidelijk perceel bevond de natuurlijke bodem zich voor
sleuf 1 op +14.8m TAW; voor sleuf 2 op +14.85m TAW (maaiveldniveau). Meestal konden drie
lagen onderscheiden worden: aan de bovenzijde de ploeglaag (Apb-horizont), daaronder de
B-horizont en onderaan de C-horizont (natuurlijke bodem). In het noordelijke deel kon onder
de ploeglaag een oude ploeglaag herkend worden; in het zuidelijke perceel werd een dik
ophogingspakket waargenomen.18
Op het terrein ten zuiden van het onderzoeksgebied (prospectie) van Monument
Vandekerckhove uit 2015 vond reeds in 1985 een opgraving plaats. In twee sleuven werd
aardewerk uit de Ijzertijd (La Tène; 5de eeuw v Ch tot het begin van de jaartelling). Het
onderzoek werd vooral toegespitst op de funderingen van de kapel, toegewijd aan H. MariaMagdalena. Er werden twee bouwperiodes herkend. Het oudste gebouw was een eenbeukige
zaalkerk van baksteen en kan gedateerd worden in de 13de eeuw. Dit oudste gebouw werd
gesloopt in 1579. De tweede kapel sloot de oudste funderingen in en bestond van 1607 tot

17
18

CAELEN V. et.al., 2017, p. 38.
BOT B. & BARTHOLOMIEUX B. 2015.
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1944. Ten zuidoosten van het opgravingsterrein zou een walgrachthoeve ‘Het Goed te
Maalgeule” liggen.19
Op de tweede zone van het vooronderzoek werd een opgraving geadviseerd. Het eerste vlak
waarin aftekeningen van kuilen zichbaar werden lag op een diepte van +12,93m TAW, 70 cm
tot 1m onder het maaiveld. De begravingen bevonden zich op verschillende niveaus. Over het
algemeen konden 3 à 4 vlakken waargenomen worden (in de zuidoostelijke hoek 4 à 5
vlakken). Er werden 216 individuen in skeletvorm gevonden. Streekproefgewijs is één
knekelput leeggehaald en onderzocht op de inhoud ervan. De knekelkuil bestond vrijwel
volledig uit menselijk botmateriaal en had een omvang van ongeveer 0,5m3. De beenderen
bestonden voor het overgrote deel uit de lange pijpbeenderen van de armen en de benen,
schedelfragmenten en enkele bekkenfragmenten. Tussen het menselijk materiaal zijn een
paar rundbeendreen aangetroffen, vooral de falanxen. Daarnaast zijn er enkele
baksteenbrokjes, leisteenfragmenten, twee roodbakkende geglazuurde aardewerkscherven
en een wit industriële scherf aangetroffen. Het vermoeden is dat de knekelkuil dezelfde
datering heeft als de omliggende skeletten. Over het algemeen kan gezegd worden dat er
weingi artefacten en bijgiften bij de begravingen weren gevonden.

Figuur 39: Centrale Archeologische Inventaris met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be en
cai.onroerenderfgoed.be) (bijlage 23).

19

BOT B. & BARTHOLOMIEUX B. 2015.
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Figuur 40: Aanduiding van het onderzoeksterrein met veldprospectie uitgevoerd door Monument Vandekerckhove
nv in 2015 (bron: BOT B. & BARTHOLOMIEUX B. 2015).
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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 bevindt zich ten westen van het stadscentrum van Kortrijk en op ca:
160 m ten zuiden van de Leie, in de Leievallei. Het volledige projectgebied is op de
bodemkaart aangeduid als antropogeen.
In het terrein is volgens de quartairgeologische kaart sprake van fluviatiele afzettingen
van het Holoceen en mogelijk Tardiglaciaal (laat Weichseliaan). Daaronder bevinden
zich eolische afzettingen uit het Pleistoceen (Weichseliaan), tot mogelijk vroeg
Holoceen. Onder deze eolische afzettingen, zijn volgens de quartair geologische kaart,
hellingsafzettingen uit het Weichseliaan aanwezig.
Het projectgebied ligt historisch aan de Gemene Weide; dit was een openbaar domein
buiten de stadsmuren met uiteenlopende functies. In 1865-1870 verdween de plaats.
Een 18de eeuwse prent maakt het mogelijk dat (deels) in het projectgebied een
pestkerkhof lag. Niet ver van het projectgebied stond een leprozenhuis; een stedelijke
instelling waar poorters besmet met lepra afgezonderd werden. Op de geconsulteerde
historische kaarten, buiten deze ene 18de eeuwse, is nergens een aanduiding gemaakt
van een pestkerkhof. Het projectgebied is op de kaart van Deventer (ca. 1560) en
Ferraris (1771-1778) aangeduid als akkerland met een bomenrij als perceelsgrens.
Op 19de eeuwse kaarten zijn in het westen van het projectgebied twee
gebouwstructuren aangeduid. Wellicht is vanaf de jaren ’60 van de 20ste eeuw sprake
van meer verharding en bebouwing in het projectgebied. Op heden is vrijwel het
volledige projectgebied verhard/bebouwd.
In de verdere omgeving van het projectgebied duiden veldprospecties op lithisch
materiaal uit de steentijd. De oudste sporen van menselijke aanwezigheid in Kortrijk
dateren uit het Epipaleolithicum en het Mesolithicum. Daarnaast zijn op de vruchtbare
akkergronden van o.a. de Leieoever verscheidene vondsten uit het midden
Mesolithicum gevonden.
Op ca. 150m ten zuiden van het projectgebied voerde Monument Vandekerckhove een
mechanische prospectie en vervolgens een gedeeltelijke opgraving uit ter hoogte van
een hoeve en de Magdalenakapel. Er werden sporen gevonden uit de middeleeuwen,
18-19de eeuw en 19-20ste eeuw. Hierbij werden ook een groot deel inhumaties
aangetroffen; de begravingen bevonden zich op verschillende niveaus.
Het projectgebied heeft een oppervlakte van ca. 17030m² waarop een deel van een
universiteitscampus op wordt gevestigd. Nu is het terrein vanaf het maaiveld tot in de
grond (fundering en een kelder van een woning) nog grotendeels verhard. De
bouwwerken gaan gepaard met een aanzienlijke bodemverstoring van 40cm tot lokaal
12m onder het maaiveld. Deze bouwwerken volgen op afbraakwerken onder het
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maaiveld die tevens een bodemingreep impliceren. Bij deze bodemingrepen dient nog
een bijkomende buffer van max. 30cm ingerekend te worden om ook de compactie van
de grond door overrijdende machines en werfinrichting te vrijwaren.
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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 uitgevoerde bureauonderzoek kan geen uitsluitsel bieden omtrent de eigenlijke
bodemopbouw aangezien de bodem gekarteerd is als OB (antropogeen). Daarnaast is er ook
geen duidelijkheid over wat de impact is van de huidige, af te breken gebouwstructuren vanaf
het maaiveld op de bodem. Dit zijn belangrijke factoren om in te schatten of er goede bewaring
kan zijn van bvb. steentijdsites, wat de eventuele graad van verstoring is en of er al dan niet
een archeologische site aanwezig is binnen het projectgebied. De aanwezigheid van de Leie
op ca. 160m ten noorden van het projectgebied, de typering van de quartair geologische kaart
ter hoogte van het projectgebied en de aangetroffen lithische artefacten (bij veldprospecties)
in de omgeving van het projectgebied zijn indirecte indicaties voor mogelijkheid tot het
aantreffen van een steentijdsite ter hoogte van het projectgebied. Om hierover duidelijkheid te
bieden, dient in eerste instantie gebruik gemaakt te worden van bijkomend vooronderzoek
zonder ingreep in de bodem, nl. landschappelijke boringen.
Volgens Ph. Despriet bestaat de mogelijkheid dat ter hoogte van het projectgebied een
pestkerkhof aanwezig is. Aangezien de geplande werken gepaard gaan met een
bodemverstoring van 40cm tot plaatselijk 12m onder het maaiveld, waarbij nog de
bodemingreep voor de afbraak van de huidige ondergrondse structuren en een buffer van
30cm dient bijgerekend te worden, zouden deze werken het mogelijke kerkhof vernietigen. Om
duidelijkheid te hebben over de aanwezigheid, bewaring, datering, het aantal niveaus en
skeletten en de contouren van het pestkerkhof is verder vooronderzoek met ingreep in de
bodem, met name proefsleuvenonderzoek, noodzakelijk.
Gezien het terrein op heden grotendeels verhard is op én onder het maaiveld, dienen de
vooronderzoeken (landschappelijke boringen en proefsleuven) uitgevoerd wanneer deze
structuren verwijderd zijn, m.a.w. in een uitgesteld traject.

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.
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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:
- Hoe is de bodemopbouw?
- Geeft de bodemopbouw enig potentieel op de aanwezigheid van een steentijdsite
binnen het projectgebied.
- Is er een archeologisch niveau aanwezig, en op welke diepte bevindt zich dit?
- Wat was de impact in de bodem van de bestaande bebouwing?
Er wordt geadviseerd om dit booronderzoek uit te voeren om bovenstaande vraagstellingen te
beantwoorden. Het terrein is op heden bijna volledig verhard. Gezien de verharding en
fundering en onderkeldering pas wordt weggenomen tijdens de geplande werken is het
economisch en praktisch gezien meer opportuun om de landschappelijke boringen pas uit te
voeren nadat de verharding verwijderd is zodat de boringen manueel en niet mechanisch
kunnen uitgevoerd worden. De landschappelijke boringen dienen dus in een uitgesteld traject
uitgevoerd te worden.

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.

2.4.3.3. Veldkartering
Veldkartering heeft tot doel om relevante archeologische indicatoren te zoeken door middel
van een visuele inspectie van het terrein. Doordat het terrein voor een groot deel verhard is,
is het niet geschikt voor dit type onderzoek. Deze onderzoeksmethode kan ook na de afbraak
niet de aanwezigheid en intactheid van een mogelijke archeologische site bewijzen.
Veldkartering wordt bijgevolg niet weerhouden.
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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).
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 1m2. 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. 20 Er is een indicatie
voor een pestkerkhof ter hoogte van het projectgebied. Het proefsleuvenonderzoek moet deze
indicatie hard maken of teniet doen.
Er wordt geadviseerd het projectgebied 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.

20

HANECA K., DEBRUYNE S., VANHOUTTE S. en ERVYNCK A. juli 2016, p. 55.
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Ook deze fase in het onderzoek kan, gezien de huidige staat van het terrein (quasi volledig
verhard met funderingen en onderkeldering), 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. Er is volgens een historische
studie van Despriet een indicatie voor een pestkerkhof ter hoogte van het
projectgebied.

•

Zijn er indicaties dat de bodem (deels) verstoord is?
De enige indicatie dat de bodem mogelijk (deels) verstoord is, is de aanwezigheid van
de huidige 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?
Er is geen informatie over potentiële bodemerosie voor het projectgebied beschikbaar.

•

Wat is de impact van de geplande werken op het bodemarchief?
Het projectgebied heeft een oppervlakte van ca. 17030m² waar een deel van een
universiteitscampus op wordt gevestigd. Nu is het terrein vanaf het maaiveld tot in de
grond (fundering en een kelder van een woning) nog grotendeels verhard. De
bouwwerken gaan gepaard met een aanzienlijke bodemverstoring van 40cm tot lokaal
12m onder het maaiveld. Deze bouwwerken volgen op afbraakwerken onder het
maaiveld die tevens een bodemingreep impliceren. Bij deze bodemingrepen dient nog
een bijkomende buffer van max. 30cm ingerekend te worden om ook de compactie van
de grond door overrijdende machines en werfinrichting te vrijwaren.

•

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?
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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 aanof 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, na het uitbreken van de
huidige verhardingen, funderingen en kelder, over te gaan tot een landschappelijk
booronderzoek dat een licht moet werpen op de gaafheid van de bodem, de
bodemopbouw en het steentijdpotentieel.
Indien de resultaten van dit landschappelijk booronderzoek de aanwezigheid van een
begraven bodem bevestigen, 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.
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. Er is namelijk een indicatie voor een pestkerkhof ter hoogte
van het projectgebied.
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 heeft een oppervlakte van ca. 17030m². Op het projectgebied wordt een
deel van een universiteitscampus gevestigd. Nu is het terrein vanaf het maaiveld tot in de
grond (fundering en een kelder van een woning) nog grotendeels verhard. De bouwwerken
gaan gepaard met een aanzienlijke bodemverstoring van 40cm tot lokaal 12m onder het
maaiveld. Deze bouwwerken volgen op afbraakwerken onder het maaiveld die tevens een
bodemingreep impliceren. Bij deze bodemingrepen dient nog een bijkomende buffer van max.
30cm ingerekend te worden om ook de compactie van de grond door overrijdende machines
en werfinrichting te vrijwaren. Op heden is vrijwel het volledige projectgebied
verhard/bebouwd.
Het uitgevoerde bureauonderzoek kan geen uitsluitsel bieden omtrent de eigenlijke
bodemopbouw aangezien de bodem gekarteerd is als OB (antropogeen). Daarnaast is er ook
geen duidelijkheid over wat de impact is van de huidige, af te breken gebouwstructuren vanaf
het maaiveld op de bodem. Dit zijn belangrijke factoren om in te schatten of er een goede
bewaring kan zijn van bvb. steentijdsites, wat de eventuele graad van verstoring is en of er al
dan niet een archeologische site aanwezig is binnen het projectgebied. De aanwezigheid van
de Leie op ca. 160m ten noorden van het projectgebied, de typering van de
quartairgeologische kaart ter hoogte van het projectgebied en de aangetroffen lithische
artefacten (bij veldprospecties) in de omgeving van het projectgebied zijn indirecte indicaties
voor mogelijkheid tot het aantreffen van een steentijdsite ter hoogte van het projectgebied. Om
hierover duidelijkheid te bieden, dient in eerste instantie gebruik gemaakt te worden van
bijkomend vooronderzoek zonder ingreep in de bodem, nl. landschappelijke boringen.
Volgens Ph. Despriet bestaat de mogelijkheid dat ter hoogte van het projectgebied een
pestkerkhof aanwezig is. De geplande werken zouden het mogelijke kerkhof vernietigen. Om
duidelijkheid te hebben over de aanwezigheid, bewaring, het aantal skeletten en de contouren
van het pestkerkhof is verder vooronderzoek met ingreep in de bodem, met name
proefsleuvenonderzoek, noodzakelijk.
Gezien het terrein op heden grotendeels verhard is op én onder het maaiveld, dienen de
vooronderzoeken (landschappelijke boringen en proefsleuven) uitgevoerd wanneer deze
structuren verwijderd zijn, m.a.w. in een uitgesteld traject.
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