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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
Deerlijk Wandelweg, 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
Het terrein van het projectgebied is momenteel volledig bebouwd en verhard op een
steenslagweg na die ten westen van de bebouwing loopt (zie Figuur 1 en bijlage 18). Het
gebouw was vroeger in gebruik als een textielfabriek.

Archeologienota DEERLIJK WANDELWEG
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Figuur 1: Uitsnede uit de luchtfoto van 2017 met aanduiding van het projectgebied, bijlage 18 (bron: geopunt.be)

1.2.4. Geplande werken
De oppervlakte van het volledige perceel bedraagt ca. 8735 m², de geplande werken zullen
echter slechts op een beperkte zone van het perceel plaatsvinden (ca. 3850m²). In eerste
instantie zal de bestaande bebouwing deels worden afgebroken (zie Figuur 3 en bijlage 4b).
Voor de resterende gebouwen op het terrein moet nog een herbestemming ontwikkeld
worden.
Na de afbraak van het bestaande fabrieksgebouw zullen 16 eengezinswoningen ingepland
worden rond een centrale binnenplaats (zie Figuur 2 en Figuur 4 en bijlage 4a en 4c).
Woning 1 tot en met 7 zullen ingepland worden in het oosten van het projectgebied. Deze
woningen zullen niet onderkelderd worden en hebben geen privétuin. In het oosten van het
projectgebied blijft een stuk van de huidige bebouwing bewaard. Dit zal gerenoveerd worden
en maakt deel uit van de oostelijke nieuwbouw. Woning 8 tot en met 16, in het westen van
het projectgebied, zullen onderkelderd worden voor de aanleg van een ondergrondse
parking en berging. Deze woning hebben een privétuin per woning. De keldervloer (W8 tot
en met W16) zal 3,24m onder de toekomstige vloerpas komen te liggen. De vloerplaat van
de kelder is ca. 0.38m dik en komt dus te liggen op 3,62m ten opzichte van de toekomstige
vloerpas. De uitgraving van de kelderverdieping zal dus een verstoring van ca. 4m
veroorzaken (3,62m + buffer ca. 0,3m, zie Figuur 5 en Figuur 6 en bijlage 4d en 4h) .
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De Wandelweg ten noorden van het projectgebied zal ook deels heraangelegd worden. De
voetpaden worden vernieuwd, er wordt een groenzone aangelegd en er komen een aantal
nieuwe parkeerplaatsen (zie Figuur 8 en 9 en bijlage 4e en 4f). De rijweg op het
projectgebied zal aangelegd worden op een laag geotextiel met daarbovenop een
funderingslaag van 3cm, een straatlaag van 5cm en wordt afgewerkt met grasbetontegels
van 12cm. De aanleg van de weg zal dus een totale verstoring van 52cm veroorzaken. Het
voetpad zal aangelegd worden op een laag steenslagfundering van 15cm en een laag mortel
van 3cm met daarbovenop betontegels van 3cm. Dit betekent een totale verstoring van
21cm. In het noordoosten van het projectgebied worden de privétuinen afgeschermd van de
rijweg door middel van een talud (zie Figuur 7 en bijlage 4g). Voor de aanleg van het
groepswoningbouwproject zullen, naast de reeds beschreven bodemingrepen, ook
verschillende nutsleidingen aangelegd worden. Er zal zich heel wat werfverkeer verplaatsen
over de volledige zone van de geplande werken. De geplande werkzaamheden zullen dus
een grondige verstoring met zich meebrengen.
De initiatiefnemer is op heden juridische eigenaar van de gronden.
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Figuur 2: Inplantingsplan van het groepswoningbouwproject met aanduiding van de 2 nieuwbouwzones, de
groenzones en de wegenis, bijlage 4c (bron: architect)
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Figuur 3: Doorsnedeplan van de te slopen bedrijfsgebouwen, bijlage 4b (bron: architect)
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Figuur 4: Overzicht van de geplande werken, bijlage 4a (bron: geopunt.be)

Figuur 5: Doorsnedeplan van de nieuwe toestand op het projectgebied met links de nieuwbouw met
ondergrondse parking en rechts de andere nieuwbouw, bijlage 4d (bron: architect)
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Figuur 6: Doorsnedeplan van het westelijke gebouw met ondergrondse parakeergarage, bijlage 4h (bron:
architect)

Figuur 7: Doorsnedeplan met links de inrit van de ondergrondse parkeergarage, in het midden de talud en rechts
de parkeerplaatsen langs de wandelweg, bijlage 4g (bron: architect)
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Figuur 8: Inplantingsplan van de rijweg, voetpaden en groenzone ter hoogte van het projectgebied, bijlage 4e en
4f (bron: architect)
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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 Deerlijk in het algemeen werd de online
databank van de CAI (Centrale Archeologische Inventaris) geraadpleegd.1 Ook werd
bijkomende informatie ingewonnen bij Zuidwest (de intergemeentelijke onroerend
erfgoeddienst waarbij Deerlijk 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 20ste eeuw. Op alle kaarten en luchtfoto’s werd
het projectgebied geprojecteerdom 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 het meest recente archeologisch onderzoek nog niet terug te
vinden is op de Centrale Archeologische Inventaris werd hiervoor beroep gedaan op de
regiokennis van Tijs De Schacht van Zuidwest.

Archeologienota DEERLIJK WANDELWEG
Projectcode: 2018B184
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2. ASSESSMENTRAPPORT
2.1. Landschappelijke ligging
2.1.1. Topografische situering
Deerlijk is een gemeente die zich in de provincie West-Vlaanderen bevindt, ten oosten van
Kortrijk. De gemeente wordt begrensd door de stad Waregem in het noorden, de gemeente
Anzegem in het oosten, de gemeente Zwevegem in het zuiden en ten westen bevindt zich de
stad Harelbeke. Het dorpscentrum van Deerlijk bevindt zich ten noorden van de Gaverbeek ,
en in het zuiden van de gemeente bevindt zich de parochie Sint-Lodewijk. Tegen het einde
van de 19de eeuw ontstaat de Stationswijk in het westen, en midden de 20ste eeuw
ontwikkelt zich de parochie Molenhoek in het noordoosten. In het zuidoosten nabij de
deelgemeente Vichte (Anzegem) bevindt zich dan de wijk Belgiek.6
Het projectgebied situeert zich ten oosten van de dorpskern van Deerlijk (zie Figuur 9 en
Figuur 10 en bijlage 1 en 2). Het onderzoeksgebied wordt begrensd door de Wandelweg in
het noorden, de tuinen van de percelen langs de Beekstraat in het oosten, de
Waregemstraat en perceel 276e3 in het zuiden en door de percelen langs de Paanderstraat
in het westen. Kadastraal is dit perceel terug te vinden onder afdeling 1, sectie A en perceel
277p6 (zie Figuur 11 en bijlage 3). Op de bodemgebruikskaart uit 2001 staat het
projectgebied gekarteerd als andere bebouwing (zie Figuur 12 en bijlage 5).

6

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/122111 (geraadpleegd op 13-3-2018)
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Figuur 9: Uitsnede uit de topografische kaart met aanduiding van het projectgebied, bijlage 1 (bron: geopunt.be)

Figuur 10: Uitsnede uit de topografische kaart (detail) met aanduiding van het projectgebied, bijlage 2 (bron:
geopunt.be)
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Figuur 11: Uitsnede uit de GRB-kaart met aanduiding van het projectgebied, bijlage 3 (bron: geopunt.be)

Figuur 12: Uitsnede uit de bodemgebruikskaart met aanduiding van het projectgebied, bijlage 5 (bron:
geopunt.be)
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2.1.2. Landschappelijke situering
Deerlijk is te plaatsen in het zandige Leie-Scheldeinterfluvium (zie Figuur 13 en bijlage 6a).
Het landschap is lichtgolvend met hoogtes variërend van +14m TAW in de vlakte van de
Gaverbeek tot +50m TAW in het zuiden, in de buurt van de overgang met het lemig LeieScheldeinterfluvium. Het grootste deel van het grondgebied van Deerlijk bevindt zich echter
tussen +15m en +20m TAW (zie Figuur 14 en bijlage 6b).7
Het projectgebied is gelegen op een zandrug waarop het centrum van Deerlijk zich uitstrekt
(zie Figuur 13 Figuur 14 en bijlage 6a en 6b). Op het projectgebied zijn lichte
hoogteverschillen merkbaar. Er werden drie hoogteprofielen opgemaakt (zie Figuur 15 en
bijlage 7). Hoogteprofiel 1 loopt van west naar oost en loopt in licht stijgende lijn. In het
westen van het projectgebied bedraagt de hoogte ca. +17,5m TAW en in het oosten +18m
TAW. Hoogteprofiel 2 loopt van noord naar zuid en dit profiel kent een heel geleidelijk
verloop. In het noorden bedraagt de hoogte ca. +17,5m TAW en in het zuiden +17,6m TAW.
Hoogteprofiel 3 loopt van noordwest naar zuidoost en hier verloopt het reliëf in stijgende lijn.
In het noordwest bedraagt de hoogte ca. +17,3m TAW om dan lichtjes te stijgen tot ca.17,8m
TAW en dan weer te dalen tot +17,5m TAW in het zuidoosten van het projectgebied.
De bodemerosiekaart uit 2016 geeft aan dat er over de potentiële bodemerosie op de site
geen informatie bestaat (zie Figuur 16 en bijlage 10). In de ruime omgeving van het
projectgebied is de potentiële bodemerosie verwaarloosbaar. Deze kaart houdt onder meer
rekening met het bodemtype, de hellingslengte en de hellingsgraad.

7

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/122111 (geraadpleegd op 13-3-2018)
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Figuur 13: Uitsnede uit het Digitaal Terreinmodel (algemeen) met aanduiding van het projectgebied. Ten noorden
van het projectgebied is de Leievallei goed te onderscheiden in het landschap, bijlage 6a (bron: geopunt.be)

Figuur 14: Uitsnede uit het Digitaal Terreinmodel met aanduiding van het projectgebied, bijlage 6b (bron:
geopunt.be)
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Figuur 15: Uitsnede uit het Digitaal Terreinmodel met aanduiding van het projectgebied en hoogteprofiel, bijlage 7
(bron: geopunt.be)

Figuur 16: Uitsnede uit de bodemerosiekaart met aanduiding van het projectgebied, bijlage 11 (bron: geopunt.be)
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2.1.3. Geologische situering
De tertiaire ondergrond ter hoogte van het plangebied valt onder de code “KoMo” (zie Figuur
17 en bijlage 8). Het gaat hier om het Lid van Moen, onderdeel van de Formatie van
Kortrijk, en afgezet tijdens het vroeg Eoceen. De Formatie van Kortrijk is een essentieel
mariene afzetting en bestaat vooral uit kleiige sedimenten die weinig macrofossielen
bevatten. Het Lid van Moen bestaat over nagenoeg heel het kaartblad Kortrijk (KB29) uit
heterogene siltige tot zandige afzettingen, met aanwezigheid van nummilieten
(nummulites planulatus). Ook komen homogene kleilagen voor van enkele meter dikte
voor. De gemiddelde dikte van Het Lid van Moen bedraagt 45m.8 Het tertiaire verhaal is niet
van belang voor deze archeologienota want op basis van boringen net ten westen van het
projectgebied bevindt het tertiaire pakket zich op een diepte van 16m.
De quartaire ondergrond ter hoogte van het projectgebied bestaat uit fluviatiele afzettingen
van het Weichselaan (code FLPw, zie Figuur 18 en bijlage 9 ). Daarbovenop kunnen
eolische afzettingen (zand tot silt) van het Weichselaan, mogelijk vroeg Holoceen voorkomen
en ook hellingsafzettingen van het Quartair. Al bestaat de mogelijkheid dat deze
karteereenheid afwezig is.9 De dikte van het quartair pakket bedraagt op deze plaats
18,89m.10
De geomorfologische kaart voor deze streek is niet voorhanden en kan dus niet worden
afgebeeld.

8

DE GEYTER 1999.
http://www.geopunt.be/
10
http://www.dov.vlaanderen.be/
9
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Figuur 17: Uitsnede uit de tertiair geologische kaart met aanduiding van het projectgebied, bijlage 8 (bron:
geopunt.be)

Figuur 18: Uitsnede uit de quartair geologische kaart met aanduiding van het projectgebied, bijlage 9 (bron:
geopunt.be)
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2.1.4. Bodemkundige situering
Op de bodemkaart staat het projectgebied gekarteerd als ‘OB’, dit betekent ‘bebouwde zone’
(zie Figuur 19 en bijlage 10). De ganse dorpskern van Deerlijk staat zo gekarteerd. In de
omgeving van het projectgebied komen vochtige zandgronden voor zoals Zcc-bodems, Zdcbodems, Sch-Bodems en Zdp-bodems. Zcc-bodems zijn matig droge zandbodems met een
sterk verbrokkelde textuur-B horizont. Deze zandgronden zijn matig droog en vertonen
roestverschijnselen tussen 60 en 90cm. Ze hebben een gunstige waterhuishouding in de
winter maar zijn wel droogtegevoelig in de zomer. Zdc-bodems zijn matig natte zandbodems
met een sterk gevlekte, verbrokkelde textuur B horizont. De bovengrond van deze bodems is
donker grijsbruin, goed humeus en ongeveer 30cm dik. De bovengrond rust op een 10-20cm
dikke, bruinere overgangshorizont met talrijke, bleekbruine instulpingen van grijs materiaal
en soms harde, kleine ijzerconcreties. Roestverschijnselen beginnen tussen 40 en 60cm. De
waterhuishouding is iets te nat in de winter en goed in de zomer. Sch-bodems zijn matig
droge lemige zandbodems met een verbrokkelde ijzer en/of humus B horizont.
Roestverschijnselen beginnen tussen 60 en 90 cm. Ze hebben een gunstige
waterhuishouding in de winter maar zijn wel droogtegevoelig in de zomer. Zdp-bodems zijn
matig natte bodems zonder profiel.11 Deze serie omvat jong overstoven gronden die dikwijls
een oorspronkelijk nat profiel overdekken. Roestverschijnselen beginnen tussen 40 en 60cm.
De waterhuishouding is matig goed, soms wat wateroverlast in de winter.

Figuur 19: Uitsnede uit de bodemkaart met aanduiding van het projectgebied, bijlage 10 (bron: geopunt.be)
11

http://www.geopunt.be/
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2.2. Historische beschrijving
2.2.1. Historische situering12
Deerlijk is ontstaan langs de oude weg van Kortrijk naar Gent via Waregem. Deze loopt op
de zandrug tussen het Medelewoud en de Gaverdepressie. Het Medelewoud/ Methalawoud
is een van de twee grote boskernen in Deerlijk en wordt gescheiden door de Gavervlakte.
Het Medelewoud bevond zich in het noorden, ten zuiden van de Gavervlakte bevond zich het
kleinere Feretwoud. Het is langs deze weg van Kortrijk naar Gent op de hoger gelegen droge
kouters dat ten laatste in de 10de eeuw de nederzetting “Derlike” ontstaan is. De ontwikkeling
in de eeuwen daarna situeert zich voornamelijk rond de dries van de heerlijkheid Assche in
plaats van rond de dries van de dorpsheerlijkheid.
In 964 schenkt de graaf van Vlaanderen Arnulf de Grote gebieden van het Medelewoud, het
Sauselebos en een deel van het Feretwoud aan de Gentse Sint-Pietersabdij. Door de abdij
wordt het Medelewoud dan systematisch ontgonnen en in cultuur gebracht. Verschillende
omwalde hoeven zijn toen ontstaan van waaruit de ontginning werd georganiseerd. De
Gaverbeek was de ontginningsgrens. Later betaalden de pachters heerlijke renten zodat de
kans er kwam om hun herenboerderij uit te bouwen waarvan enkelen zich hebben ontwikkeld
tot een autonome heerlijkheid. Het Feretwoud is niet mee ontgonnen in deze periode, maar
wordt terug in bezit genomen door de graaf van Vlaanderen.
De oudste vermelding van Deerlijk is in 1070 te plaatsen: ‘Derlike’. Een andere vermelding
uit 1100 vernoemt Deerlijk als ‘Tresleca’. De naam Deerlijk zou een Gallo-Romeinse
nederzettingsnaam zijn, afgeleid van de persoonsnaam Trasilos (de energieke). Terlecha
(1177), Treleche (1190), Trel(l)eke (1191) en Terlecca (1207) zijn andere schrijfwijzen.
Deerlijk kende een complexe feodale structuur met ca. 40 heerlijkheden en lenen. Hiervan
ontwikkelen zich rond de huidige Gavers de belangrijkste heerlijkheden na de ontginning van
het Medelewoud. Hierbij gaat het om hoeves bewoond door adellijke families, met meestal
een opper- en neerhofconstructie.
De heerlijkheid Deerlijk wordt in leen gehouden door de heerijkheid Meinaartstichele in
Wakken, die onder het leenhof van Ingelmunster valt. De kerk staat binnen het grondgebied
van de heerlijkheid van Deerlijk waardoor de parochie door de schepenen van de
heerlijkheid als administratieve eenheid te besturen. In 1369 wordt Deerlijk waarschijnlijk
door Jan van Haerlebeke gekocht, waarna Jan Uuten Zwane eigenaar is. Van de 14de eeuw
tot 1628 bezit de familie de Costere de heerlijkheid. Hierna is de heerlijkheid geschonken
12

https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/122111 (geraadpleegd op 19-3-2018)
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aan R. van den Bossche, waarna Deerlijk in handen komt van Simon de Lamotte. In 1715
wordt de heerlijkheid verkocht door de Raad van Vlaanderen waardoor het in bezit kwam van
Filips-Willem de Cassina, graaf van Wonsheim en baron van Boelare. In 1774 wordt het
verkocht aan Robert-Jan de Moerman de Harelbeke. In 1786 wordt Karel-Frans van
Lichtervelde de heer van Deerlijk.
Naast de heerlijkheid Deerlijk is er ook de heerlijkheid Assche, die een belangrijke
heerlijkheid was in het gebied. Deze werd in leen gehouden van het kasteel van Kortrijk en
strekte zich uit over andere parochies. De heerlijkheid Assche was een onderdeel van de
Kasselrij Kortrijk, binnen de roede van Harelbeke. Het foncier bestond uit het ‘Fruithof’. Het
leen wordt voor het eerst vermeld in 1350, de oudst gekende eigenaar is Jan I van
Grimbergen (sterfdatum 1388). Willem van Grimbergen verkoopt in 1417 de heerlijkheid aan
Jan I van Kethulle. Na de dood van Jan III van Kethulle wordt in 1524 een derde van Assche
afgesplitst (Noord-Assche). De heren van Assche gebruikten de woning in de heerlijkheid
waarschijnlijk als buitenplaats of woonplaats van de baljuw. Opgravingen uit eind jaren
zeventig van vorige eeuw hebben een uitgestrekt grachtenstelsel blootgelegd dat zeker in de
14de eeuw al bestond of is uitgegraven. Vondsten uit de grachten doen vermoeden dat er
een woonhuis op een motte gelegen was. Het opperhof werd vermoedelijk gebouwd rond
1350 en verlaten rond 1550. Beide heerlijkheden (Assche en Noord-Assche) worden in 1707
gekocht door Filips-Willem de Cassina, die enkele jaren later ook de heerlijkheid Deerlijk
kocht.
Zoals bij verschillende andere West-Vlaamse dorpen ontwikkelt zich in de 16de eeuw in
Deerlijk de vlasnijverheid. De Twintigste-Penningkohier van 1572 geeft aan dat voornamelijk
in het noorden van de parochie grote pachthoeven aanwezig waren, en in het zuiden eerder
kleine bedrijven. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) ontvolkt het platteland. In 1580
wordt slechts 10% van het zaailand bewerkt en is het bevolkingsaantal teruggelopen tot 19%
van het aantal inwoners in 1572. In 1609 na het Twaalfjarig Bestand wordt gestart met de
wederopbouw van de gemeente.
Ook de Negenjarige Oorlog (1688-1697) maakt dat Deerlijk lijdt onder vernielingen van
oogsten en hoeves. In het begin van de 18de eeuw komt er een periode van herstel en
welvaart tijdens het Oostenrijkse bewind (1712-1792/94). Zo wordt het huidige kerkgebouw
opgetrokken, wordt een nieuwe pastorie gebouwd en wordt een school opgericht. Op het
einde van de 18de eeuw, wanneer Frankrijk de oorlog verklaart aan Oostenrijk, slaan Duitse
troepen hun kampen op in het zuidelijke deel van de gemeente en in het centrum worden
ook soldaten ingekwartierd, met verschillende vernielingen als gevolg.
Vanaf 1794 is Deerlijk onderdeel van de Franse Republiek en worden de kasselrijen en
heerlijkheden afgeschaft. In het begin van de 19de eeuw is er een sterke achteruitgang voor
de linnennijverheid. Het hoogtepunt van de crisis is tussen 1840 en 1850. In die periode
wordt Deerlijk ook getroffen door hongersnood en een tyfusepidemie. Verschillende
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leerscholen worden opgericht om de economie te stimuleren, in de 2de helft van de 19de eeuw
wordt de economische ontsluiting van Deerlijk gestimuleerd door nieuwe
infrastructuurwerken zoals de aanleg van steenwegen.
Tijdens de Eerste Wereldoorlog worden drie hoeves afgebrand en wordt de kerk van SintLodewijk beschoten en ernstig beschadigd. Ook wordende de laatste restanten van het
Feretwoud gerooid. Na de Eerste Wereldoorlog groeit Deerlijk uit tot een belangrijke
textielgemeente. Tijdens de Tweede Wereldoorlog bereiken Duitse troepen Deerlijk op 23
mei 1940; vanaf dan was het bezet gebied totdat Engelse soldaten Deerlijk in 1944
bevrijden.

2.2.2. Historische situering projectgebied
Over het projectgebied zelf is op historisch vlak niet veel geweten. De vroegste kaart waarop
het projectgebied weergegeven wordt, is de kaart van Ferraris (zie Figuur 20 en bijlage 12).
Hierop is te zien dat het volledige terrein gebruikt wordt als akker-of weiland. In het
noordoosten van het projectgebied is een hoeve met bijgebouwen te zien. De kaart van
Ferraris is niet helemaal correct weergegeven, het lijkt er op dat dit gaat om de hoeve ten
noordoosten van het projectgebied zoals te zien is op de Atlas der Buurtwegen. Op de Atlas
der Buurtwegen is er geen bebouwing te zien ter hoogte van of in de nabije omgeving van
het projectgebied. De bebouwing in de omgeving is zeer verspreid, behalve ten zuidwesten
van het projectgebied in de dorpskern van Deerlijk (zie Figuur 21 en bijlage 13). De kaart van
Popp en ook de kaart Vandermaelen tonen weinig veranderingen ten opzichte van de Atlas
der Buurtwegen (zie Figuur 22 en Figuur 23 en bijlage 14 en 15). Op de kaart Vandermaelen
lijkt het alsof het projectgebied over de Paanderstraat loopt, maar dit klopt niet.
Op de topografische kaarten uit 1883 en 1910-1947 (zie Figuur 24 en Figuur 25 en bijlage 20
en 21) is te zien dat het projectgebied nog steeds onbebouwd is. De dorpskern ten
zuidwesten van het projectgebied is ondertussen wel al uitgebreid met bebouwing. De
onmiddellijke omgeving van het projectgebied blijft landelijk. Pas op de luchtfoto van 1971
verandert de situatie en is te zien dat het projectgebied volledig bebouwd werd (zie Figuur 26
en bijlage 16). Rondom het projectgebied is de bebouwing ondertussen ook enorm
uitgebreid, op enkele velden ten noorden en het oosten van het projectgebied. Op de
luchtfoto van 1990 blijft de situatie ongeveer status quo (zie Figuur 27 en bijlage 17). De
luchtfoto van 2017 toont dat de omgeving nagenoeg volledig bebouwd is ondertussen (zie
Figuur 1 en bijlage 18).
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Figuur 20: Uitsnede uit de kaart van Ferraris met aanduiding van het projectgebied, bijlage 12 (bron: geopunt.be)

Figuur 21: Uitsnede uit de Atlas der Buurtwegen met aanduiding van het projectgebied, bijlage 13 (bron:
geopunt.be)
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Figuur 22: Uitsnede uit de kaart van Popp met aanduiding van het projectgebied, bijlage 14 (bron: geopunt.be)

Figuur 23: Uitsnede uit de kaart Vandermaelen met aanduiding van het projectgebied, bijlage 15 (bron:
geopunt.be)
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Figuur 24: Uitsnede uit de topografische kaart van 1883 met aanduiding van het projectgebied, bijlage 20 (bron:
cartesius.be)

Figuur 25: Uitsnede uit de topografische kaart van 1910-1947 met aanduiding van het projectgebied, bijlage 21
(bron: cartesius.be)
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Figuur 26: Uitsnede uit de luchtfoto van 1971 met aanduiding van het projectgebied, bijlage 16 (bron: geopunt.be)

Figuur 27: Uitsnede uit de luchtfoto van 1990 met aanduiding van het projectgebied, bijlage 17 (bron: geopunt.be)
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2.3. Archeologisch kader
De informatie voor het overzicht aan archeologische indicaties in de buurt van het
projectgebied werd enerzijds bekomend door de CAI13 (zie Figuur 28 en bijlage 19),
anderzijds door mondelinge mededeling door Tijs De Schacht (Zuidwest).

Figuur 28: Uitsnede uit de Centrale Archeologische Inventaris (CAI) op het Digitaal Terreinmodel met aanduiding
van het projectgebied, bijlage 19 (bron: Centrale Archeologische Inventaris; geopunt.be).

Op ca. 810m ten westen van het projectgebied bevindt zich de site ‘Ovelacq’ (CAI ID
155382). Hier werd een opgraving uitgevoerd naar aanleiding van een nieuwbouwproject op
het terrein van een voormalige textielververij. Uit de Romeinse periode werden een 100-tal
scherven aardewerk aangetroffen, dit als residueel materiaal in een laatmiddeleeuwse
context. Uit de vroege middeleeuwen werden losse vondsten aardewerk en een gelijkarmige
bronzen fibula aangetroffen. Deze kunnen gedateerd worden tot de laat-Merovingische
periode. In een zuidelijke deel van de site werd een grachten-en greppelcomplex gevonden
en ook een kuil uit de late 14de -15de eeuw met reducerend gebakken aardewerk. Uit de
vroegmoderne periode werd fundering en een gedeeltelijk bewaard vloerniveau van een
bakstenen constructie aangetroffen en ook een ‘grape’ die in de vloer was ingemetseld en
als aspot werd gebruikt. In 1999 werd op deze site een tweede zone onderzocht in het

13

www.cai.onroerenderfgoed.be
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noorden van het projectgebied. Er was een grote gracht aangetroffen en hierin werd vooral
Karolingisch nederzettingsafval gevonden.14
In het centrum van Deerlijk (ca. 665m ten westen van het projectgebied) aan de SintColumbakerk werden verschillende Romeinse vondsten aangetroffen die deel hebben
uitgemaakt van een uitgestrekte nederzetting die zich in het dorpscentrum bevond (CAI ID
70011). Het aardewerk dat gevonden werd kan gedateerd worden tot in de 2de – 3de eeuw,
het gaat hier om aardewerk, dakpannen en fragmenten van een maalsteen. De kerk zelf
werd gebouwd in de tweede helft van de 12de eeuw. In 1774 werd de oude kerk vervangen
door de huidige kerk. De opgraving van 1977 doet vermoeden dat de oorspronkelijke
Romaanse kerk evolueerde tot een hallenkerk. Tijdens de bouw van de Romaanse kerk
heeft men waarschijnlijk Romeinse afvalkuilen aangesneden. Tijdens de opgraving werden
ook 14de -eeuwse moefen en 17de-18de -eeuws aardewerk en bouwmateriaal (Doornikse
steen) gevonden.
In de wijk Belgiek (ca. 500m ten zuidoosten van de kerk) werd in de 19de eeuw een
Romeinse muntschat aangetroffen met ca. 45 laat-Romeinse munten. Mogelijk werd deze
muntschat samengesteld uit verschillende schatvondsten want enkele munten dateren uit de
1ste eeuw vr. Chr. Dit wijst mogelijk op vroeg-Romeinse bewoning in de regio.15
In de nabije omgeving van het projectgebied zijn er niet veel archeologische indicatoren
bekend. Verspreid over de zandrug zijn verschillende sites met walgracht gelegen (zie 2.2.
Historische beschrijving). De dichtstbijzijnde hoeve is Vichtestraat I (CAI ID 74229) en deze
site ligt ca. 550m ten zuiden van het projectgebied. In de ruime omgeving zijn zo nog
verschillende van deze hoeves gelegen: Blauwvoetstraat (CAI ID 74222), De Mote (CAI ID
74219), Paanderstraat I (CAI ID 74217), Goed Scaecx ter Plancken (CAI ID 74216), Hof van
Brabant (CAI ID 74215), Goed ten Bruyele (CAI ID 74214) en Goed ter Kalven (CAI ID
74227).

14

https://erfgoedinzicht.be/collecties/detail/930cd147-ba1b-54a6-8ce0-f89636f1a008/media/f630478f1fe2-102f-d3a8-3514dfb14516?mode=detail&view=horizontal&q=97DEEOVE&rows=1&page=25
(geraadpleegd op 20-3-2018)
15 ACKE B, e.a. 2016, en communicatie met Thijs De Schacht
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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 op een uitgestrekte zandrug waarop de dorpskern van
Deerlijk zich ook ontwikkelde. Dat maakt dat deze plek interessant zou kunnen zijn
geweest voor bewoning vanaf de Romeinse periode. De rijke geschiedenis van
Deerlijk en de vondst van enkele archeologische sites uit de Romeinse periode lijken
deze these te bevestigen (zie 2.3. Archeologisch kader).
De omgeving van de vallei van de Gaverbeek maakt dat deze plek zeer geschikt zou
kunnen geweest zijn voor vroegere bewoning of menselijke activiteit in de vallei. Het
projectgebied is echter meer op de zandrug gelegen dus hier zijn de verwachtingen
specifiek voor Steentijd eerder gering. De meeste steentijdvondsten zijn dan ook te
situeren ten noorden en ten zuiden van het projectgebied (zie 2.3. Archeologisch
kader).
Voor de periodes ouder dan de middeleeuwen is er voor het projectgebied geen
enkele indicatie betreffende aan- of afwezigheid van bewoning. Voor de
middeleeuwen maakt het bureauonderzoek wel duidelijk dat Deerlijk reeds bewoond
werd vanaf de 10de eeuw. Het is bijgevolg niet onwaarschijnlijk dat er middeleeuwse
sporen kunnen worden aangetroffen binnen het projectgebied.
Voor de periode na de late middeleeuwen is er kaartmateriaal beschikbaar dat er op
wijst dat dit gebied gedurende de nieuwe tijd en later steeds akkerland betrof. Op de
kaart van Ferraris staat bebouwing afgebeeld, op latere kaarten niet meer. De
bebouwing die te zien is op de kaart van Ferraris echter is de boerderij ten
noordoosten van het projectgebied (te zien op de Atlas der Buurtwegen). Er was dus
wel al bewoning aanwezig in de buurt van het projectgebied, de kans om
(bewonings)sporen aan te treffen uit de nieuwe tijd of later is bijgevolg bestaande.
Het is pas vanaf de luchtfoto uit 1971 dat met zekerheid kan gesteld worden dat er
bewoning aanwezig is op quasi de hele oppervlakte van het projectgebied. Het
gebouw werd gebruikt als textielfabriek. Welke de weerslag is van deze bebouwing
op het bodemarchief, is niet duidelijk op basis van de gegevens uit het
bureauonderzoek.

Besluitend kan gesteld dat er voor de periodes vroeger dan ca. 1770 (kaart van Ferraris)
geen gegevens beschikbaar zijn uit het bureauonderzoek om de aan- of afwezigheid van een
site binnen het projectgebied te kunnen bevestigen. De geografische ligging van het
projectgebied op een zandrug, de archeologische indicatoren die gelegen zijn op deze
zandrug (zie 2.3. Archeologisch kader) en de indeling van het landschap als akkers in de
buurt van een hoeve (zie Figuur 20 en bijlage 12) op de historische kaarten maken echter
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dat de aanwezigheid van een archeologische site niet onwaarschijnlijk is. De enige manier
om concrete informatie in te winnen over de al dan niet aanwezigheid van een
archeologische site(s) uit de Romeinse tijd, de middeleeuwen en de nieuwe tijd, is
veldonderzoek.

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 staat als bebouwde zone, bestaat er geen
duidelijkheid over de aanwezigheid van een bewaarde bodem. Daarnaast is er ook geen
duidelijkheid over wat de impact is van de huidige, af te breken bebouwing op de bodem. Dit
zijn belangrijke factoren om in te schatten of er goede bewaring kan zijn van het
bodemarchief, wat de eventuele graad van verstoring is en of er al dan niet een
archeologische site aanwezig is binnen het projectgebied. Om deze vragen te kunnen
beantwoorden, dient in eerste instantie gebruik gemaakt te worden van bijkomend
vooronderzoek zonder ingreep in de bodem, eventueel gevolgd door vooronderzoek(en) met
ingreep in de bodem.
De geplande werken zullen bestaan uit de aanleg van een groepswoningbouwproject die zal
bestaan uit 16 wooneenheden. De grootste impact op de bodem zal de aanleg van de
ondergrondse parking zijn, die een bodemverstoring van ca. 4m zal veroorzaken. De aanleg
echter van de nutsleidingen het werfverkeer dat zich zal verplaatsen over de volledige zone
van de geplande werken, zullen ook de nodige verstoring met zich meebrengen. Of dit een
impact heeft op eventueel bewaard archeologisch erfgoed is op basis van het
bureauonderzoek niet uit te maken. Het bureauonderzoek kan namelijk de aan- of
afwezigheid van een archeologische site niet staven. Hiervoor dient verder vooronderzoek
op het terrein te gebeuren, maar gezien dit op dit moment niet mogelijk is (het terrein is
volledig bebouwd) is dit niet opgenomen in deze archeologienota.

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. Met deze
methode kan met een minimale impact in de bodem toch heel wat informatie verkregen
worden. De methode wordt binnen de archeologie vooral aangewend om het bodemkundig
potentieel na te gaan voor de aanwezigheid van goed bewaarde steentijdsites. Op basis van
de bodemkaart zijn er echter geen duidelijke indicaties dat er binnen het projectgebied een
begraven bodem te verwachten is waarin een steentijdsite zou kunnen bewaard zijn. De
gekende steentijdsites bevinden zich ten zuiden van het projectgebied, in de vallei. Vandaar
dat dit landschappelijk bodemonderzoek hier niet wordt geadviseerd. Indien tijdens het
proefsleuvenonderzoek blijkt dat er toch potentieel op steentijd aangetroffen wordt, kan
alsnog een steentijdonderzoek uitgevoerd 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. Er zullen proefsleuven geadviseerd worden en
hiermee zal nagegaan kunnen worden wat tijdens het geofysisch onderzoek ook herkend zal
worden.

2.4.3.3. Veldkartering
Veldkartering heeft tot doel om relevante archeologische indicatoren te zoeken door middel
van een visuele inspectie van het terrein. Het terrein is grotendeels bebouwd/verhard en niet
geschikt voor dit type onderzoek, ook niet na de sloop van de gebouwen.

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
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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. 16 Daarnaast is er
ook direct een duidelijk zicht op de bodemopbouw en kan, indien nodig, alsnog bijkomend
steentijdonderzoek uitgevoerd worden.
Er wordt geadviseerd de volledige zone van de geplande werken te onderzoeken aan de
hand van proefsleuven. De periodes vanaf ca. het neolithicum kenmerken zich namelijk door
de aanwezigheid van grondsporen die optimaal worden gedetecteerd met deze
prospectiemethode.
Ook deze fase in het onderzoek kan, gezien de huidige staat van het terrein (niet in
eigendom en quasi volledig bebouwd en verhard), 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.



16

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

HANECA K., DEBRUYNE S., VANHOUTTE S. en ERVYNCK A. juli 2016, p. 55.
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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?
De bodemerosiekaart geeft geen informatie over de potentiële bodemerosie ter
hoogte van het projectgebied. In de nabije omgeving van het projectgebied is de
mogelijke bodemerosie zeer laag volgens de potentiële bodemerosiekaart.



Wat is de impact van de geplande werken op het bodemarchief?
De geplande werken zullen bestaan uit de aanleg van een groepswoningbouwproject
die zal bestaan uit 16 wooneenheden. De grootste impact op de bodem zal de
aanleg van de ondergrondse parking zijn, die een bodemverstoring van ca. 4m zal
veroorzaken. De aanleg echter van de nutsleidingen het werfverkeer dat zich zal
verplaatsen over de volledige zone van de geplande werken, zullen ook de nodige
verstoring met zich meebrengen. Verder onderzoek moet uitmaken in welke mate de
geplande uitgravingen het archeologisch potentieel effectief bedreigen.



Is er een archeologische site aanwezig? Zo ja, wat zijn de karakteristieken en de
bewaringstoestand ervan? Wat is de relatie met het landschap? Welke waarde heeft
de site?
Op basis van enkel het bureauonderzoek kunnen deze vragen niet beantwoord
worden.



Wat is de te volgen strategie tijdens een eventueel verder onderzoek en welke
bijkomende onderzoeksvragen moeten daarbij beantwoord worden?
Het is duidelijk dat de vooropgestelde onderzoeksvragen enkel en alleen op basis
van het bureauonderzoek niet kunnen worden beantwoord. De hoogstwaarschijnlijke
aan- of afwezigheid van een archeologische site kan namelijk niet afdoende worden
gestaafd waardoor ook geen gemotiveerde uitspraak mogelijk is omtrent de verder te
nemen maatregelen. Bijgevolg is het noodzakelijk bijkomende onderzoeksfases voor
te stellen. Zoals hierboven geëvalueerd wordt voorgesteld om na het verkrijgen van
de vergunning over te gaan tot een proefsleuvenonderzoek. De periodes vanaf ca.
het neolithicum kenmerken zich namelijk door de aanwezigheid van grondsporen die
optimaal worden gedetecteerd met deze prospectiemethode.

Archeologienota DEERLIJK WANDELWEG
Projectcode: 2018B184

39
Verslag van resultaten bureauonderzoek

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 is gelegen ten oosten van de dorpskern van Deerlijk, langs de
doodlopende straat Wandelweg. Het projectgebied vertoont een beperkt hoogteverloop en
staat op de bodemkaart gekarteerd bebouwde zone. Het projectgebied is momenteel volledig
bebouwd. Wat de impact op het bodemarchief hiervan zal zijn, zal uit verder onderzoek
moeten blijken. Bodemkundig zijn er geen indicaties dat er een bewaarde bodem aanwezig
is ter hoogte van het projectgebied. De verwachting om een goed bewaarde steentijdsite aan
te treffen, is dan ook klein te noemen. Deze steentijdsites zijn wel al aangetroffen in Deerlijk,
maar bevinden zich meer in de vallei van de Gaverbeek, ten zuiden van het projectgebied.
Op het projectgebied zelf is nog geen archeologisch onderzoek uitgevoerd. Historische
kaarten uit de 18de en 19de eeuw tonen het projectgebied als akker- en/of weiland met
bebouwing op of in de nabijheid van het projectgebied. Op een luchtfoto uit 1971 is de
huidige bebouwing reeds zichtbaar.
De geplande werken zullen bestaan uit de aanleg van een groepswoningbouwproject die zal
bestaan uit 16 wooneenheden. De grootste impact op de bodem zal de aanleg van de
ondergrondse parking zijn, die een bodemverstoring van ca. 4m zal veroorzaken. De aanleg
echter van de wegenis, voetpaden, nutsleidingen en het werfverkeer dat zich zal verplaatsen
over de volledige zone van de geplande werken, zullen ook de nodige verstoring met zich
meebrengen.
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. Er wordt geopteerd om een vooronderzoek met
ingreep in de bodem door middel van proefsleuven uit te voeren. Gezien de huidige staat
van het terrein, waarbij het terrein volledig bebouwd is, dienen deze onderzoeken in een
uitgesteld traject te gebeuren (na de sloop van de huidige gebouwen).
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referentieniveau .
25cm boven bestaande betonplaat

- betontegels . 3cm
- mortel . 3cm
- funderingslaag
- 15cm
- continue steenslagfundering type II (0/20)
- ondergrond (eventueel aangedamde aanvulgrond)

- grasbetontegels
- 12cm
- sterkteklasse 20
- opvulling mengsel teelaarde; lava 38
- straatlaag:
- 5cm (3cm na verdichting)
- grind of steenslag + 31 leem
- aandeel fijne deeltjes < 0,063mm max. 3%
- funderingslaag 1
- 15cm
- continue steenslagfundering type II (0/20)
- aandeel fijne deeltjes < 0,063mm max. 3%
- aandeel fijne deeltjes < 2mm max. 20%
- funderingslaag 2
- 20cm
- continue steenslagfundering type I (0/40)
- aandeel fijne deeltjes < 0,063mm max. 3%
- aandeel fijne deeltjes < 2mm max. 20%
- geotextiel
- ondergrond (eventueel aangedamde aanvulgrond)

boordsteen beton

voetpad

rijweg in grasbetontegels

boordsteen beton

- betontegels . 3cm
- mortel . 3cm
- funderingslaag
- 15cm
- continue steenslagfundering type II (0/20)
- ondergrond (eventueel aangedamde aanvulgrond)

- gazon
- teelaarde . 30cm
- ondergrond (eventueel aangedamde aanvulgrond)

boordsteen beton

A1.8

- grasbetontegels
- 12cm
- sterkteklasse 20
- opvulling mengsel teelaarde; lava 38
- straatlaag:
- 5cm (3cm na verdichting)
- grind of steenslag + 31 leem
- aandeel fijne deeltjes < 0,063mm max. 3%
- funderingslaag 1
- 15cm
- continue steenslagfundering type II (0/20)
- aandeel fijne deeltjes < 0,063mm max. 3%
- aandeel fijne deeltjes < 2mm max. 20%
- funderingslaag 2
- 20cm
- continue steenslagfundering type I (0/40)
- aandeel fijne deeltjes < 0,063mm max. 3%
- aandeel fijne deeltjes < 2mm max. 20%
- geotextiel
- ondergrond (eventueel aangedamde aanvulgrond)

bestaande rijweg in asfalt
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- teelaarde . 50cm
- geotextiel
- ondergrond (eventueel aangedamde aanvulgrond)
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- isolatie PIR . 10cm
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- vloerafwerking . 2cm
- chappe (vloerverwarming) . 6cm
- pe-folie . 0,2mm
- isolatie gespoten PU . 12cm
- predallen + druklaag . 20cm
- pleisterwerk . 1cm

- vloerafwerking . 2cm
- chappe . 8cm
- predallen + druklaag . 20cm

- terrasafwerking beplanking
- dakdichting epdm
- hellingschappe . 1,5cm/m helling
- predallen + druklaag . 20cm
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- aanvulling gestabiliseerd zand (dikte variabel)
- watervaste thermische isolatie PU . 5cm
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