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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
Hooglede Gitsbergstraat, 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 projectgebied heeft een totale grootte van ca. 27.470m². Het projectgebied omvat
weiland, akkerland en voor een klein deel bebouwing en verharding. De zone waar
bodemingrepen bij de geplande werken worden uitgevoerd (zie verder 1.2.4.) is op heden
volledig weidegrond.
De gronden waar bodemingrepen plaatsvinden zijn verworven door de initiatiefnemer en dus
in eigendom.
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Figuur 1: Luchtfoto uit 2017 met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be) (bijlage 21).

1.2.4. Geplande werken
De geplande werken zijn een vervolg op de werken die gebeuren langs de Gitsbergstraat
zelf, nl. het aanleggen van een gescheiden fietspad. De geplande werken omvatten het
aanleggen van een bufferbekken, een gracht en een rioleringsbuis naar de Gitsbergstraat
(zie Figuur 2 en bijlage 4 en Figuur 4). De zone waarop uitgraving worden uitgevoerd omvat
ca. 2895m². Het gehele projectgebied is ca. 27.470m². Het overgrote deel van het
projectgebied (ca. 24.575m², gearceerd aangeduid op bijlage 4b en Figuur 5) wordt gebruikt
om de afgegraven grond uit te spreiden (zie Figuur 3). Op deze grote zone vinden dus geen
bodemingrepen plaats. Het is mogelijk dat deze zone nog wat wordt uitgebreid. Ook op de
uitbreidingszone vinden geen bodemingrepen plaats.
Concreet bestaan de geplande werken uit:
•

•
•

Het uitgraven van een bufferbekken met een diepte van 2,3m onder het bestaande
maaiveld (opp. ca. 2120m²) (zie Figuur 6 en met deze rood aangeduid in bijlage 4 en
Figuur 5)
Het uitgraven van een gracht met een diepte van 1,5m onder het maaiveld (ca.
365m²) (zie Figuur 7 en de meest oostelijke geel-aanduiding in bijlage 4 en Figuur 5).
Het aanleggen van een buis met diameter 600mm vanaf de Gitsbergstraat naar de
gracht (in een zone van ca.410m²) (zie meest westelijke geel-aanduiding in bijlage 4
en Figuur 5).
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•

Het openspreiden van de uitgegraven grond op verschillende percelen.

Figuur 2: Aanduiding van de ontworpen toestand in het projectgebied (bron: initiatiefnemer).
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Figuur 3: Aanduiding van het uit te graven bufferbekken en de uit te graven gracht en aanduiding van de percelen
waarop de uitgegraven aarde wordt opgehoogd. Het is mogelijk dat de zone waar de grond wordt opgehoogd nog
wordt uitgebreid (bron: initiatiefnemer).
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Figuur 4: Aanduiding van de geplande werken in het projectgebied en met aanduiding van de zone met
bodemingrepen, op GRB (bron: initiatiefnemer en geopunt.be) (bijlage 4).

Figuur 5: Aanduiding van dieptes van de bodemverstoringen en aanduiding van de zones die worden opgehoogd
(bron: geopunt.be) (bijlage 4b).
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Figuur 6: Detail van de snede A-A', uitgraving van het bufferbekken, zoals aangeduid op bijlage 4a en Figuur 2.

Figuur 7: Snede E-E' van de aan te leggen gracht, zoals aangeduid op bijlage 4a en Figuur 2.
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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 Hooglede in het algemeen werd de online
databank van de CAI (Centrale Archeologische Inventaris) geraadpleegd.1 Ook werd
bijkomende informatie ingewonnen bij RADAR (de intergemeentelijke onroerend
erfgoeddienst waarbij Hooglede 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 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.4 Een topografische kaart werd
verkregen via het NGI.5

1.3.2. Organisatie van het vooronderzoek
De eerste stap van het bureauonderzoek bestond er uit zoveel mogelijk relevante informatie
te verzamelen betreffende het projectgebied (zie vorig hoofdstuk). Daarna werd getracht
deze informatie op overzichtelijke wijze weer te geven door middel van kaarten die als bijlage
bij dit rapport gevoegd worden. Vervolgens werd de vergaarde informatie in een tekst

1

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

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

1.3.4. Motivering eventueel afwijkende methodiek
Niet van toepassing.

1.3.5. Inbreng specialisten
Niet van toepassing.

1.3.6. Algemene wetenschappelijke advisering
Aangezien informatie over recent archeologisch onderzoek nog niet terug te vinden is op de
Centrale Archeologische Inventaris werd hiervoor beroep gedaan op de regiokennis van
RADAR.6

6 Willem

Hantson (erfgoedconsulent RADAR).
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2. ASSESSMENTRAPPORT
2.1. Landschappelijke ligging
2.1.1. Topografische situering
Gits is sinds 1977 een deelgemeente van Hooglede. Het dorp Gits ligt centraal in de
provincie. Hooglede wordt in het noorden begrensd door Kortemark, Torhout en Lichtervelde,
in het oosten en zuiden door Roeselare en in het zuiden en westen door Staden. Gits is
gelegen in het noordoostelijke gedeelte van Hooglede (zie bijlage 1 en Figuur 8).

Figuur 8: Topografische kaart met aanduiding van het projectgebied, Gits en een deel van Hooglede (bron:
dov.vlaanderen.be) (bijlage 1).

Het projectgebied situeert zich net buiten van de dorpskern van Gits, meer bepaald ten
zuidoosten ervan. Het projectgebied situeert zich langs de Gitsberg, in een eerde landelijke
omgeving. Het projectgebied is op heden in gebruik als weiland, akkerland. Er is ook een
woning met aanhorigheden en wat verharding (zie bijlage 2 en Figuur 9). Kadastraal is het
projectgebied terug te vinden onder afdeling 2, sectie C, percelen: 456B (partim), 473C
(partim), 462 (partim), 473F (partim), 463 (partim), 464A (partim), 471F, 483H (partim), 483K,
471G, 471H, 470A en 469 (partim) (zie bijlage 3 en Figuur 10). Volgens de
bodemgebruikskaart uit 2001 is het grootste deel van het projectgebied aangeduid als
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akkerbouw, ook is wat andere bebouwing en weiland ter hoogte van het projectgebied
aangeduid (zie bijlage 5 en Figuur 11).

Figuur 9: Topografische kaart in detail met aanduiding van het projectgebied (bron: dov.vlaanderen.be) (bijlage
2).
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Figuur 10: Kadasterplan met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be) (bijlage 3).

Figuur 11: Bodemgebruikskaart uit 2001 met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be) (bijlage 5).
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2.1.2. Landschappelijke situering
Het grondgebied van Gits wordt in oost-westrichting doorsneden door de Heuvelrug van
Hooglede, een uitloper van het Plateau van Tielt. De dorpskern van Gits ligt ten noorden van
deze hoogte. In noord-zuidrichting doorsnijdt de Brugsesteenweg, de N32 Brugge-TorhoutRoeselare, het grondgebied van het dorp. De oude dorpskern van Gits bevindt zich ten
westen van de weg. Hooglede kenmerkt zich door een golvend landschap (+20 tot +30m
TAW) met centrale heuvelrug (tot +50m TAW); de zogenaamde Heuvelkam van Hooglede
tussen het IJzer- en het Mandelbekken (zie bijlage 6 en Figuur 12).

Figuur 12: Digitaal terreinmodel met aanduiding van het projectgebied, Hooglede en omliggende gemeentes
(bron: geopunt.be) (bijlage 6).

Het projectgebied situeert zich direct ten noorden van de Heuvelkam van Hooglede, op een
kleine 200m van het projectgebied vandaan. Op ca. 650m ten westen van het projectgebied
stroomt de Pinnebeek en op ca. 1km ten noordoosten van het projectgebied stroomt de
Abelenbeek. Het projectgebied en de omgeving kent een duidelijk dalend verloop van het
zuiden naar het noorden. In het projectgebied schommelen de hoogtes van ca. +26,8m tot
ca. +31,8m TAW (zie bijlage 7 en Figuur 13).
Volgende potentiële bodemerosiekaart uit 2017 is het grootste deel van het projectgebied
aangeduid als zeer laag. Over een resterend deel is geen info beschikbaar; wellicht kan
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dezelfde graad toegekend worden (zie bijlage 11 en Figuur 14). Deze kaart houdt onder
meer rekening met het bodemtype, de hellingslengte en de hellingsgraad.

Figuur 13: Digitaal terreinmodel in detail met hoogteverloop en aanduiding van het projectgebied (bron:
geopunt.be) (bijlage 7).
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Figuur 14: Potentiële bodemerosiekaart met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be) (bijlage 11).

2.1.3. Geologische situering7
Volgens de tertiair geologische kaart bestaat de ondergrond van het noordelijke deel van het
projectgebied uit afzettingen van het Lid van Kortemark (zie bijlage 8 en Figuur 15). Deze
eenheid bestaat uit een grijze tot groengrijze klei tot silt en dunne banken zand en silt. Het
Lid van Kortemark is net als het Lid van Egem (zie verder) een onderdeel van de Formatie
van Tielt. In het zuidelijke deel van het projectgebied bestaat de ondergrond uit grijsgroen
zeer fijn zand met kleilagen, zandsteenbanken en het is glauconiet- en glimmerhoudend. De
hoogtelijnkaart van de top van het Tertiair geeft aan dat deze gelegen is tussen 25 en 30 m
+TAW. Dit betekent dat het quartairgeologische pakket een dikte heeft van slechts een
aantal meter. De nabijheid van de tertiaire Heuvelkam van Hooglede ten zuiden van het
projectgebied speelt hierin een rol.
De Quartair geologische kaart geeft type 1 aan ter hoogte van het projectgebied (zie bijlage
9 en Figuur 16). Dit type bestaat uit eolische afzettingen van het Weichseliaan (laat
Pleistoceen), mogelijk vroeg Holoceen (ELPw) en/of hellingsafzettingen van het Quartair
(HQ) (zie Figuur 17). Deze hellingssedimenten zijn hier mogelijk niet aanwezig vanwege de
afstand tot de heuvelkam. Dit blijkt ook uit de bodemkartering (zie verder).

7

http://www.geopunt.be/
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De geomorfologische kaart voor deze streek is niet voorhanden en kan dus niet worden
afgebeeld.

Figuur 15: Tertiair geologische kaart met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be) (bijlage 8).

20

Archeologienota HOOGLEDE (GITS) GITSBERGSTRAAT
Projectcode: 2018H128
Verslag van resultaten bureauonderzoek

Figuur 16: Quartair geologische kaart met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be) (bijlage 8).

Figuur 17: Uitleg type 1 quartair geologische kaart (bron: geopunt.be).
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2.1.4. Bodemkundige situering8
De bodemkaart toont drie verschillende bodemtypes aan in het projectgebied: Efp, Pdc en
Pcc. Ze worden hieronder besproken (zie bijlage 10 en Figuur 18).
De bodemserie Epf kenmerkt zeer natte grondwatergronden op alluviale kleiige materialen.
De meestal verveende humeuze bovengrond vertoont intense roestverschijnselen. De
reductiehorizont begint ondieper dan 80cm. In de winter zijn deze bodems onder water en
blijven nat in de zomer.
Pdc zijn matig natte (soms matig droge) bodems op licht zandleem waarbij de humeuze
bovengrond homogeen en goed ontwikkeld grijsbruin is en gemiddeld 30cm dik. De
verbrokkelde textuur B is zwak ontwikkeld en begint op 40-60cm. Roestverschijnselen
beginnen tussen 40-60cm. De bodems zijn te nat in de winter, soms iets te droog in de
zomer. De Pdc-gronden zijn geschikt voor alle akkerteelten en goed voor weide. De bodems
komen vooral voor in depressiegebieden van het licht zandleemgebied.
Tenslotte komen nog Pcc-gronden voor in het projectgebied. Bij deze bodemserie 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.

8

http://www.geopunt.be/
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Figuur 18: Bodemkaart met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be) (bijlage 10).
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2.2. Historische beschrijving9
Gits wordt voor het eerst in 1088 vermeld als Giddis. De etymologische betekenis hiervan is
‘stromende beek’. Door de Hoogleedse deelgemeente vloeien immers de Leenbos-, Prinne-,
Abeele-, Kakkel-, Mote-, Lie- en Onledebeek.
In 1088 wordt het patronaatsrecht van de kerk geschonken aan het Sint-Pieterskapittel in
Rijsel. Kort daarop wordt Gits een parochie. De parochie behoort al vóór 1561 tot het bisdom
Doornik, en later tot het bisdom Brugge, Gent (na 1801) en in 1934 terug tot het bisdom
Brugge.
Tijdens het Ancien Régime maakt het huidige grondgebied van Gits deel uit van twee
kasselrijen: enerzijds het Brugse Vrije en anderzijds de Kasselrij van Ieper. De grond in het
projectgebied behoorde tot de eerst kasselrij. Dit is te zien op de kaart van Ferraris (zie
bijlage 12 en figuur 20). Bij de Vrede van Nijmegen in 1678 wordt het Brugse Vrije Spaans
gebied en de Kasselrij van Ieper Frans gebied. De grens tussen Spaans en Frans
grondgebied liep dwars door Gits, waardoor het dorp vaak in de vuurlinie lag. In de 17de en
18de eeuw werd de bevolking van Gits meermaals door oorlog, epidemieën en hongersnood
getroffen. In 1795 wordt Gits ingedeeld in het Leiedepartement, de noordelijke kant van de
gemeente behoort tot het arrondissement Brugge, de zuidelijke kant tot het arrondissement
Ieper. Dit is te zien op figuur 19; het is een kaart van het Leiedepartement anno 1780. Het
geel aangeduide deel is het arrondissement Brugge, het groene stuk is het arrondissement
Kortrijk, rood is het arrondissement Ieper en blauw is het arrondissement Veurne. Bij de
grens van het Brugse en Ieperse arrondissement valt het Leenbos te bespeuren. Ten
zuidoosten van dit bos valt het projectgebied te situeren. Het projectgebied lijkt op de grens
van de arrondissementen Ieper en Brugge te liggen.
Tijdens de 19de eeuw was Gits een centrum van het Stevenisme. Stevenisten zijn
volgelingen van priester Cornelis Stevens; een fervent voorstander van het in stand houden
van de verhouding tussen kerk en staat, zoals vóór de Franse Revolutie. Vooral tussen 1812
en 1853 kende het Stevenisme een hoogtepunt. Pastoor Jan Priem en onderpastoor Jan
Claeys van Gits weigerden samen met twee andere West-Vlaamse pastoors om het gebed
voor de keizer te zingen na de hoogmis. Ze weigerden zich neer te leggen bij de nieuwe
kerkelijke structuur met verplicht burgerlijk huwelijk, de afschaffing van een aantal
feestdagen en het invoeren van een vast loon voor de priester. Uiteindelijk brak de
Stevenistische gemeenschap met de officiële geestelijkheid omdat deze eersten de paus
verweten te laks te reageren op de gevolgen van de Franse revolutie. De familie Van
Canneyt stelden hun hoeve in Gits, gelegen aan de huidige Hazelstraat, ter beschikking van
de Stevenistische priesters. Door inbreng van de familie Van Canneyt kwam er in 1853 toch
9.

AGENTSCHAP ONROEREND ERFGOED 2016: Gits. In Inventaris Onroerend Erfgoed. Opgehaald
van https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/geheel/ 121724 op 7/11/2018.
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een verzoening met de Rooms Katholieke kerk. Als dank liet Barbara Van Canneyt in 1875
een Mariakapel bouwen bij de ouderlijke erf in de Hazelstraat. In 1985 werd de kapel volledig
gerestaureerd. Het Gitse stratenpatroon verwijst nog steeds naar deze historische periode
door straatnamen als de Stevenistenstraat en de Theresia Van Canneytstraat.10 De hoeve
van Van Canneyt staat aangeduid op de kaart van Ferraris. De hoeve was in de 18de eeuw
omwald, zoals te zien op de kaart. De Mariakapel werd in 1875 bijgebouwd in het noordelijk
deel van het erf.11
Eind 1914, tijdens de Eerste Wereldoorlog, werd aan de Onledemolen een Duits vliegveld
aangelegd. Ook liep een munitietram van Lichtervelde naar Hooglede, over Gits. Op het
einde van de oorlog waren de meest representatieve gebouwen in het dorp verwoest: de
kerk, de pastorie, het Mariasteen, de Onlede- en Plaatsmolen en talrijke burgerwoningen. Na
de Eerste Wereldoorlog werd overgegaan tot de wederopbouw van Gits.
Over het onderzoeksgebied zelf is op historisch vlak niet veel geweten. Gits wordt op
verschillende historische kaarten afgebeeld, maar de vroegste kaart waaruit relevante
informatie kan worden gehaald is de Ferrariskaart (1771-1778; zie bijlage 12 en Figuur 19).
Op de kaart van Ferraris is het projectgebied te zien in een landelijke omgeving. Er is geen
sprake van bebouwing ter hoogte van het projectgebied, het lijkt in gebruik als akkergrond.
De Atlas der Buurtwegen (1841; zie bijlage 13 en Figuur 20), de kaart van Popp (1842-1879;
zie bijlage 14 en Figuur 21) en de kaart Vandermaelen (1846-1854; zie bijlage 15 en Figuur
22) tonen ook een landelijke situering van het projectgebied, zonder bebouwing. Op deze
kaarten is een beek te zien als aftakking van de Prinnebeek, die op ca. 25m ten noordwesten
van het projectgebied stopt. In het westen loopt de weg naar Kortemark door het
projectgebied.

10

https://nl.wikipedia.org/wiki/Stevenisten
AGENTSCHAP ONROEREND ERFGOED 2018: Omwalde hoeve en Kapel van Canneyt. In
Inventaris Onroerend Erfgoed. Opgehaald van https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/geheel/
50995 op 07/11/2018.
11

25

Archeologienota HOOGLEDE (GITS) GITSBERGSTRAAT
Projectcode: 2018H128
Verslag van resultaten bureauonderzoek

Figuur 19: Ferrariskaart (1771-1778) met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be) (bijlage 12).

Figuur 20: Atlas der buurtwegen (1841) met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be) (bijlage 13).
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Figuur 21: Kaart van Popp (1842-1879) met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be) (bijlage 14).

Figuur 22: Kaart Vandermaelen (1846-1854) met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be) (bijlage
15).
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Een topografische kaart uit 1883 (zie bijlage 16 en Figuur 23) toont dat de weg naar
Kortemark is rechtgetrokken en meer gelijkenissen vertoont met de huidige Gitsbergstraat.
Het projectgebied is er nog steeds onbebouwd op te zien. De topografische kaart uit 1966
(zie bijlage 17 en Figuur 24) toont bebouwing ongeveer centraal in het projectgebied.
Mogelijk komt dit overeen met de huidige bebouwing. Verder geconsulteerde topografische
kaart en luchtfoto’s uit 1971 (zie bijlage 18 en Figuur 25), 1979 (zie bijlage en Figuur 26),
1990 (zie bijlage 19 en Figuur 27) en 2017 (zie bijlage 21 en Figuur 28) tonen geen
veranderingen in het projectgebied, behalve dan een verharde weg van de Gitsbergstraat,
langs de bewoning. Het overgrote deel van het projectgebied is op heden nog steeds
onbebouwd. De zone van de bodemingrepen is weiland.

Figuur 23: Topografische kaart uit 1883 met aanduiding van het projectgebied (bron: Cartesius) (bijlage 16).
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Figuur 24: Topografische kaart uit 1966 met aanduiding van het projectgebied (bron: Cartesius) (bijlage 17).

Figuur 25: Luchtfoto uit 1971 met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be) (bijlage 18).
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Figuur 26: Topografische kaart uit 1979 met aanduiding van het projectgebied (bron: Cartesius) (bijlage 20).

Figuur 27: Luchtfoto uit 1990 met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be) (bijlage 19).
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Figuur 28: Luchtfoto uit 2017 met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be) (bijlage 21).
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2.3. Archeologisch kader12
In het projectgebied is nog geen archeologisch onderzoek uitgevoerd. Ook in de buurt duidt
de Centrale Archeologische Inventaris geen onderzoeken aan. Wel is er de aanduiding van
verschillende sites met walgracht uit de late middeleeuwen (CAI ID 72808, 72807, 72809 en
72801; zie bijlage 22 en Figuur 29). Willem Hantson (erfgoedconsultent bij RADAR)
bevestigd dat het projectgebied gelegen is een archeologisch vrij ongekende zone. Het
projectgebied is gelegen op ca. 25m van een beek, een aftakking van de Prinnebeek. Dit
maakt dat het projectgebied aantrekkelijk kan geweest zijn voor bewoning.
Op ca. 500m ten zuidwesten van het projectgebied is er een indicatie voor het slagveld van
de Slag bij Hooglede van 1794. Deze zone wordt in het noorden begrensd door de
Lepelstraat, in het oosten door de Gitsbergstraat, in het zuiden door de Beverenstraat en in
het westen door de Grote Noordstraat. Het slagveld ligt zowel op het grondgebied van de
deelgemeente Hooglede als op het grondgebied van de deelgemeente Gits. De strijdende
partijen waren het Franse leger (o.l.v. generaal Pichegru; ca. 2400 manschappen) en het
Oostenrijkse leger (o.l.v. generaal Clerfayt, ca. 1900 manschappen). Het Oostenrijkse leger
liet verschansingen opwerken tegen de Fransen. De Fransen nemen uiteindelijk de kam van
Hooglede in. Ook Roeselare wordt door de Fransen ingenomen (CAI ID 158403).
Op ca. 600m ten noordwesten van het projectgebied voerde Monument Vandekerckhove
een landschappelijk booronderzoek uit, in functie van een archeologienota. Het terrein
situeert zich direct ten westen van de Pinnebeek, er zouden verschillende één- en
meergezinswoningen komen. Er werden 6 landschappelijke boringen uitgezet verspreid over
het projectgebied. In het gebied werden geen verstoring geconstateerd. Net onder het
maaiveld was een ploeglaag die bewerkt is geweest maar dieper kunnen deze bodems
beschouwd worden als natuurlijk en onverstoord. In het westelijke lager gelegen deel van het
projectgebied zijn er alluviale afzettingen aanwezig. Deze natte, kleiige sedimenten zijn
afkomstig van de nabijgelegen beek. Er werd geen begraven bodem of colluvium vastgesteld
in de boringen. Gezien deze resultaten werd de kans op het aantreffen van een goed
bewaarde steentijdsite laag ingeschat.13
In Gits zijn archeologische vondsten gedaan als vuurstenen pijlpunten uit het neolithicum en
vuurstenen uit de Romeinse periode wijzen op een vroege bewoning die te wijten is aan de
gunstige ligging van de gemeente. Mogelijk liep er een diverticulum van Doornik over Kortrijk
langs Gits naar Oudenburg.14

12

Cai.onroerenderfgoed.be (geconsulteerd op 9/11/2018).
DE CLEENE R. et.al., 2017, s.p..
14 https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/121724 (geconsulteerd op 19/11/2018).
13
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Figuur 29: Centrale Archeologische Inventaris op GRB met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be)
(bijlage 22).
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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 heeft een totale grootte van ca. 27.470m². De zone waar
bodemingrepen bij de geplande werken worden uitgevoerd heeft een oppervlakte van
ca. 2895m².
Het projectgebied situeert zich ten zuidoosten van de kern van Gits (Hooglede). De
zone waar bodemingrepen op worden uitgevoerd is op heden in gebruik als
weidegrond.
Het projectgebied situeert zich landschappelijk tussen de heuvelrug van Hooglede
(een kleine 200m ten zuiden van het projectgebied) en de Abelenbeek (op ca. 1km
ten noordoosten van het projectgebied). Op ca. 650m ten westen van het
projectgebied
stroomt
de
Pinnebeek.
Het
projectgebied
kent
grote
hoogteschommelingen van ca. +26,8 (in het noorden) tot +31,8m TAW (in het
zuiden). De potentiële bodemerosiekaart geeft een zeer lage graad aan potentiële
bodemerosie aan ter hoogte van het projectgebied. Volgens de bodemkaart komen
ter hoogte van het projectgebied natte klei en vochtig zandleem voor. In het
projectgebied zouden op bepaalde delen alluviale kleiige materialen voorkomen.
In Gits zijn archeologische vondsten gedaan uit het neolithicum en de Romeinse
periode. Gits wordt voor het eerst vermeld in de 11de eeuw. In de omgeving van het
projectgebied zijn enkele aanduidingen van sites met walgracht uit de late
middeleeuwen en een indicatie voor de locatie van de Slag bij Hooglede van 1794. In
het projectgebied zelf is nog geen archeologisch onderzoek uitgevoerd.
De oudste geconsulteerde kaart is deze van Ferraris (1771-1778). Het projectgebied
is er landelijk gelegen, in gebruik als akkerland en onbebouwd. De zone van de
geplande werken is tot vandaag in gebruik als weidegrond en is dus zeker van het
einde van de 18de eeuw tot vandaag onbebouwd gebleven.

Gezien het projectgebied niet gelegen is in de gradiëntzone (op minder dan 200m van
een waterloop), gezien er geen steentijdsites in de buurt kenbaar is en gezien er geen
sprake is van een uitlogingshorizont ter hoogte van het projectgebied, wordt het
potentieel van een begraven steentijdsite ter hoogte van het projectgebied lager
ingeschat.
Voor periodes voorafgaand aan het einde van de 18de eeuw is geen duidelijkheid over
het gebruik van het projectgebied. De vondsten uit het neolithicum, de Romeinse tijd en
middeleeuwen op het grondgebied van Gits en de beperkte bodemingrepen vanaf het
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einde van de 18de eeuw doen de kansen op het aantreffen van een bewaarde
archeologische site stijgen.
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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 er altijd een bepaalde foutenmarge op de bodemkaart zit.
Daarnaast is er ook geen duidelijkheid over wat de impact is van het historisch gebruik van
het projectgebied tot vandaag. Dit zijn belangrijke factoren om in te schatten over wat de
eventuele graad van verstoring is en of er al dan niet een archeologische site aanwezig is
binnen het projectgebied. Enkel verder vooronderzoek kan hierover duidelijkheid bieden.
Het projectgebied heeft een totale grootte van ca. 27.470m². De zone waar bodemingrepen
bij de geplande werken wordt uitgevoerd heeft een oppervlakte van ca. 2895m². De
geplande werken in het projectgebied omvatten het aanleggen van een bufferbekken, een
gracht en een rioleringsbuis. Het overgrote deel van het projectgebied (ca. 24.575m²) wordt
gebruikt om de uitgegraven grond te verspreiden. Op deze zone vinden geen
bodemingrepen plaats. Het is mogelijk dat deze zone nog wat wordt uitgebreid. Ook op de
uitbreidingszone vinden geen bodemingrepen plaats. Gezien hier geen bodemingrepen
plaatsvinden is een bewaring in situ van een mogelijke archeologische site mogelijk en dient
geen verder archeologisch onderzoek geadviseerd te worden.
Op de oppervlakte van ca. 2895m² zijn bodemverstoringen van ca. 1,5 tot 2,3m onder het
maaiveld. Dit impliceert een aanzienlijke bodemverstoring. In het projectgebied en de dichte
omgeving er rond is nog geen archeologisch onderzoek voltrokken. Het gebied is dus
archeologisch vrij ongekend. In de bredere omgeving van Gits is reeds vondstenmateriaal uit
het neolithicum en de Romeinse tijd gevonden. In de omgeving van het projectgebied zijn
voor verschillende sites met walgracht uit de late middeleeuwen aangeduid. Er kan niet met
duidelijkheid gesteld worden of ter hoogte van deze zone al dan niet een archeologische site
aanwezig is. Er kan wel een archeologisch potentieel aan het projectgebied gekoppeld
worden. De nabijheid van een beek (op ca. 25m van het projectgebied) kan een
aantrekkingskracht zijn geweest voor bewoning. De geplande werken zullen een aanzienlijke
bodemverstoring met zich meebrengen en kunnen dus een mogelijke archeologische site
vernietigen. Gezien de diepte van de geplande werken, het archeologisch potentieel van het
terrein, de beperkte bodemingrepen die reeds zijn uitgevoerd op dit terrein en gezien nog
amper archeologisch onderzoek in de omgeving is uitgevoerd, wordt verder archeologisch
onderzoek geadviseerd op de zone van de geplande bodemingrepen. In eerste instantie
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wordt geen verder vooronderzoek m.b.t. oude en midden steentijd uitgevoerd. Indien er
tijdens het proefsleuvenonderzoek (zie verder 2.4.4.2.) een of meerdere concentraties
vuursteen worden gevonden, kan lokaal nog worden overgegaan op een vooronderzoek
waarmee nagegaan kan worden of deze vuursteenconcentraties zich in situ bevinden en
hoever deze zich in een horizontale en verticale spreiding uitstrekken. Om geen vertragingen
op het verkrijgen van de omgevingsvergunning te hebben, wordt de archeologienota nu
reeds ingediend met een advies in uitgesteld traject.
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2.4.3. Verder vooronderzoek zonder ingreep in de bodem
Onder vooronderzoek zonder ingreep in de bodem wordt verstaan: landschappelijk
bodemonderzoek, geofysisch onderzoek en veldkartering. Hieronder worden deze drie
technieken besproken en geëvalueerd naar hun relevantie in het kader van dit onderzoek.

2.4.3.1. Landschappelijk bodemonderzoek
Dit type onderzoek heeft tot doel de aardkundige opbouw en ontstaansgeschiedenis van de
ondergrond en het landschap te kennen door middel van boringen of profielputten. 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. Een evaluatie
van de bodemopbouw is nuttig en noodzakelijk om de kans op bewaarde sites en hun
bewaring te kunnen inschatten. Gezien dit bureauonderzoek geen duidelijke indicatie geeft
voor de aanwezigheid van een steentijdsite (paleolithicum en mesolithicum), is het kostenbaten efficiënter de bodemopbouw te achterhalen bij het proefsleuvenonderzoek (zie verder
2.4.4.2.). Een aparte onderzoeksfase voor landschappelijke bodemonderzoek is in dit geval
dus niet aangewezen.

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. Deze methode geeft slechts een indicatie van wat
er op het terrein aan vondsten kan verwacht worden zonder sluitende beantwoording van de
onderzoeksvragen zoals in deze archeologienota gesteld. Bijgevolg is veldkartering hier niet
wenselijk.
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2.4.4. Verder vooronderzoek met ingreep in de bodem
2.4.4.1. 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.15 Daarnaast is er
ook direct een duidelijk zicht op de bodemopbouw en kan, indien nodig, alsnog bijkomend
steentijdonderzoek uitgevoerd worden.
Er wordt geadviseerd om de totale oppervlakte van de zone van de geplande werken 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.
Om geen vertragingen op het verkrijgen van de omgevingsvergunning te hebben, wordt de
archeologienota nu reeds ingediend met een advies in uitgesteld traject.

2.4.4.2. 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.
Het bureauonderzoek toont aan dat er geen sterke indicatie is voor het aantreffen van een
steentijdsite ter hoogte van het projectgebied, evenmin kan het aantreffen van een
steentijdsite volledig uitgesloten worden.
Over de noodzakelijkheid van de verkennende en waarderende archeologische boringen kan
pas op het terrein beslist worden. Het verkennend archeologisch booronderzoek dient enkel
uitgevoerd indien bij het proefsleuvenonderzoek vuursteen wordt aangetroffen. Dan dient het
terrein verder onderzocht om zodoende de aan- of afwezigheid van een steentijdsite te
kunnen vaststellen. Hiertoe wordt op de potentieel geschikte zones een verkennend
archeologisch booronderzoek uitgevoerd. 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).
15

HANECA K., DEBRUYNE S., VANHOUTTE S. en ERVYNCK A. juli 2016, p. 55.
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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.

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

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

•

Zijn er indicaties dat de bodem (deels) verstoord is?
De enige indicatie dat de bodem mogelijk (deels) verstoord is, is de aanwezigheid
van de huidige bebouwing op het projectgebied. De bebouwing werd in de 2de helft
van de 20ste eeuw aangebracht. Historische kaarten vanaf het einde van de 18de
eeuw tonen het projectgebied in gebruik als akkerland/weiland, dit is voor het
grootste deel nog altijd zo. 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?
Het terrein staat gekarteerd als weinig erosiegevoelig. Er is wel sprake van een
redelijk groot hoogteverschil in het projectgebied van ca. +26,8 tot +31,8m TAW. Ter
hoogte van de zone van de geplande werken is het projectgebied laag gelegen. Op
19de en 20ste eeuwse kaarten en foto’s is op ca. 25m t.o.v. het projectgebied een beek
te zien. De bewaring van het bodemarchief dient voorwerp uit te maken van verder
onderzoek.

•

Wat is de impact van de geplande werken op het bodemarchief?
Het projectgebied heeft een totale grootte van ca. 27.470m². De zone waar
bodemingrepen bij de geplande werken worden uitgevoerd heeft een oppervlakte van
ca. 2895m². De geplande werken in het projectgebied omvatten het aanleggen van
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een bufferbekken, een gracht en een rioleringsbuis. Op ca. 2120m² is de
bodemingreep ca. 2,3m t.o.v. het maaiveld, over ca. 775m² is de bodemingreep ca.
1,5m t.o.v. het maaiveld. Dit is dus een aanzienlijke bodemingreep.
Het overgrote deel van het projectgebied (ca. 24.575m²) wordt gebruik om de
uitgegraven grond te verspreiden. Op deze zone vinden geen bodemingrepen plaats.
Het is mogelijk dat deze zone nog wat wordt uitgebreid. Ook op de uitbreidingszone
vinden geen bodemingrepen plaats.
•

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 bijkomend archeologisch
terreinonderzoek te adviseren. Zoals hierboven geëvalueerd wordt voorgesteld om
over te gaan tot een proefsleuvenonderzoek en indien vuursteen in de proefsleuven
wordt aangetroffen, wordt het terrein verder onderzocht voor steentijd.
De modaliteiten van de voorgestelde onderzoeksmethoden worden besproken in het
programma van maatregelen. De vraagstellingen per onderzoeksmethode worden
eveneens behandeld in het programma van maatregelen. Elke onderzoeksmethode is
succesvol beëindigd wanneer haar vraagstellingen succesvol kunnen worden
beantwoord. Zolang niet alle onderzoeksvragen succesvol kunnen worden
beantwoord, dient men over te gaan op de volgende onderzoeksmethode zoals
hierboven besproken.
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3. Samenvatting
Het projectgebied situeert zich ten zuidoosten van de kern van Gits (Hooglede). De zone
waar bodemingrepen op worden uitgevoerd is op heden in gebruik als weidegrond.
Het projectgebied situeert zich landschappelijk tussen de heuvelrug van Hooglede (een
kleine 200m ten zuiden van het projectgebied) en de Abelenbeek (op ca. 1km ten
noordoosten van het projectgebied). 19de en 20ste eeuwse plannen en foto’s tonen op ca.
25m van het projectgebied een beek. Op ca. 650m ten westen van het projectgebied stroomt
de Pinnebeek. Het projectgebied kent grote hoogteschommelingen van ca. +26,8 (in het
noorden) tot +31,8m TAW (in het zuiden). De potentiële bodemerosiekaart geeft een zeer
lage graad aan potentiële bodemerosie aan ter hoogte van het projectgebied. Volgens de
bodemkaart komen ter hoogte van het projectgebied natte klei en vochtig zandleem voor. In
het projectgebied zouden op bepaalde delen alluviale kleiige materialen voorkomen.
In Gits zijn archeologische vondsten gedaan uit het neolithicum en de Romeinse periode.
Gits wordt voor het eerst vermeld in de 11de eeuw. In de omgeving van het projectgebied zijn
enkele aanduidingen van sites met walgracht uit de late middeleeuwen en een indicatie voor
de locatie van de Slag bij Hooglede van 1794. In het projectgebied zelf is nog geen
archeologisch onderzoek uitgevoerd.
Voor periodes voorafgaand aan het einde van de 18de eeuw is geen duidelijkheid over het
gebruik van het projectgebied. De vondsten uit het neolithicum, de Romeinse tijd en
middeleeuwen op het grondgebied van Gits en de beperkte bodemingrepen vanaf het einde
van de 18de eeuw doen het aantreffen van een bewaarde archeologische site stijgen. De
oudste geconsulteerde kaart is deze van Ferraris (1771-1778). Het projectgebied is er
landelijk gelegen, in gebruik als akkerland en onbebouwd. Pas vanaf de tweede helft van de
20ste eeuw is over een beperkte oppervlakte bebouwing en verharding in het projectgebied te
zien.
Het uitgevoerde bureauonderzoek kan geen uitsluitsel bieden omtrent de eigenlijke
bodemopbouw: aangezien er altijd een bepaalde foutenmarge op de bodemkaart zit.
Daarnaast is er ook geen duidelijkheid over wat de impact is van het historisch gebruik van
het projectgebied tot vandaag. Dit zijn belangrijke factoren om in te schatten over wat de
eventuele graad van verstoring is en of er al dan niet een archeologische site aanwezig is
binnen het projectgebied. Enkel verder vooronderzoek kan hierover duidelijkheid bieden.
Het projectgebied heeft een totale grootte van ca. 27.470m². De zone waar bodemingrepen
bij de geplande werken wordt uitgevoerd heeft een oppervlakte van ca. 2895m². De
geplande werken in het projectgebied omvatten het aanleggen van een bufferbekken, een
gracht en een rioleringsbuis. Het overgrote deel van het projectgebied (ca. 24.575m²) wordt
gebruikt om de uitgegraven grond te verspreiden. Op deze zone vinden geen

42

Archeologienota HOOGLEDE (GITS) GITSBERGSTRAAT
Projectcode: 2018H128
Verslag van resultaten bureauonderzoek

bodemingrepen plaats. Het is mogelijk dat deze zone nog wat wordt uitgebreid. Ook op de
uitbreidingszone vinden geen bodemingrepen plaats. Gezien hier bodemingrepen
plaatsvinden is een bewaring in situ van een mogelijke archeologische site mogelijk en dient
geen verder archeologisch onderzoek geadviseerd te worden.
Op de overige oppervlakte van ca. 2895m² zijn bodemverstoringen van ca. 1,5 tot 2,3m
onder het maaiveld. Dit impliceert een aanzienlijke bodemverstoring. In het projectgebied en
de dichte omgeving er rond is nog geen archeologisch onderzoek voltrokken. Het gebied is
dus archeologisch vrij ongekend. In de bredere omgeving van Gits is reeds
vondstenmateriaal uit het neolithicum en de Romeinse tijd gevonden. In de omgeving van
het projectgebied zijn voor verschillende sites met walgracht uit de late middeleeuwen
aangeduid. Er kan niet met duidelijkheid gesteld worden of ter hoogte van deze zone al dan
niet een archeologische site aanwezig is. Er kan wel een archeologisch potentieel aan het
projectgebied gekoppeld worden. De nabijheid van een beek verhoogt het archeologisch
potentieel. De geplande werken zullen een aanzienlijke bodemverstoring met zich
meebrengen en kunnen dus een mogelijke archeologische site vernietigen. Gezien de diepte
van de geplande werken, het archeologisch potentieel van het terrein, de beperkte
bodemingrepen die reeds zijn uitgevoerd op dit terrein en gezien nog amper archeologisch
onderzoek in de omgeving is uitgevoerd, wordt verder archeologisch onderzoek geadviseerd
op de zone van de geplande bodemingrepen. Indien er tijdens het proefsleuvenonderzoek
een of meerdere concentraties vuursteen worden gevonden, kan lokaal nog worden
overgegaan op een vooronderzoek waarmee nagegaan kan worden of deze
vuursteenconcentraties zich in situ bevinden en hoever deze zich in een horizontale en
verticale spreiding uitstrekken. Om geen vertragingen op het verkrijgen van de
omgevingsvergunning te hebben, wordt de archeologienota nu reeds ingediend met een
advies in uitgesteld traject.
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