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1. BESCHRIJVEND GEDEELTE
1.1. Wettelijk kader
De archeologienota kadert in het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013. De geplande
werken hangen vast aan een omgevingsvergunningsaanvraag voor stedenbouwkundige
handelingen, voor een project gelegen aan de Handelskaai 1-3 in Kortrijk. Gezien de totale
oppervlakte van de kadastrale percelen waarop de aanvraag betrekking heeft minder dan
3000m² bedraagt, dient de initiatiefnemer geen archeologienota toe te voegen aan de
vergunningsaanvraag. Toch was het de uitdrukkelijke wens van de initiatiefnemer om een
archeologienota met als onderwerp de geplande werken aan de Handelskaai 1-3 te Kortrijk op
te maken.
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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 toestand1
Het projectgebied heeft een totale grootte van ca. 1211m². Ca. 885m² van het
projectgebied is vandaag bebouwd; het resterend gedeelte is verhard. Onder twee
gebouwen zou een kleine kelder aanwezig zijn.
De gronden die het projectgebied maken zijn op heden in eigendom van de
initiatiefnemer.

1

Informatie verkregen via initiatiefnemer.
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Figuur 1: Aanduiding van de voorkant van de huidige gebouwen in het projectgebied, langs de Handelskaai (bron:
initiatiefnemer).

1.2.4. Geplande werken2
De geplande werken bestaan vooreerst uit het af- en uitbreken van de huidige gebouwen (incl.
fundering en kelders) en verhardingen in het projectgebied. Daarna wordt een
appartementsgebouw met een oppervlakte van ca. 513m² in het projectgebied ingepland (zie
Figuur 2 en bijlage 4a). Over bijna de volledige oppervlakte van het projectgebied, ca. 1123m²
(het projectgebied is in totaal ca. 1211m²), wordt een ondergrondse parkeergarage voorzien
(zie Figuur 3 en bijlage 4b). Dus over ca. 92,7% van de totale oppervlakte van het
projectgebied wordt een ondergrondse parking aangelegd. De bodemingrepen hiervoor
bedragen ca. 2,70 tot 3,06m onder het bestaande maaiveld (zie Figuur 4 en bijlage 4c en
Figuur 5 en bijlage 4d). Lokaal zijn er diepere bodemverstoringen voor de drie in te plannen
liftputten (bodemverstoring ca. 3,80cm onder het maaiveld (zie Figuur 6 en bijlage 4e). Er
worden rioleringen, een bufferbekken en een regenwaterput in het projectgebied voorzien die
allen in de kelder worden voorzien. Er is hiervoor m.a.w. geen diepere bodemverstoring
voorzien.
Rondom de gebouwstructuur worden soilmixwanden voorzien (zie Figuur 7 en bijlage 4b). Ze
hebben een bodemverstoring tot 15 à 20m onder het maaiveld. Een solmixwand is een gronden waterremmende beschoeiingswand die bestaat uit een aaneengesloten reeks
soilmixpanelen. Deze panelen zijn een mix van grond en water/cement; ze worden gevormd

2

Informatie verkregen via initiatiefnemer.
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door de aanwezige grond in situ in te mengen met een cement/waterspecie. Het mengen
gebeurt met een frees. Bij deze techniek is er slechts een minimale grondverwijdering.3

Geconcludeerd kan gesteld dat de geplande werken in het projectgebied gepaard gaan met
een aanzienlijke bodemverstoring (zie Figuur 7 en bijlage 4).

Figuur 2: Aanduiding van het grondplan van het gelijkvloers in het projectgebied na de geplande werken (bron:
initiatiefnemer) (bijlage 4a).

3

http://lameireft.be/nl/technieken/expertise-technieken-detail/soilmixwand-csm
17/12/2018).

(geconsulteerd

op
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Figuur 3: Aanduiding van het grondplan van het gelijkvloers in het projectgebied na de geplande werken, met
aanduiding van de soilmixwanden rondom het gebouw (bron: initiatiefnemer) (bijlage 4b).

Figuur 4: Aanduiding van doorsnedeplan 1 van de geplande werken (bron: initiatiefnemer) (bijlage 4c).
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Figuur 5: Aanduiding van doorsnedeplan 2 van de geplande werken (born: initiatiefnemer) (bijlage 4d).
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Figuur 6: Aanduiding doorsnedeplan 3 van de geplande werken, met aanduiding van de liftput (bron:
initiatiefnemer).
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Figuur 7: Plan met de kelderverdieping van de geplande werken op de topografische kaart met aanduiding van de
bodemingrepen (bron: initiatiefnemer en dov.vlaanderen.be) (bijlage 4).
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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 stad Kortrijk in het algemeen werd de online databank van
de CAI (Centrale Archeologische Inventaris) geraadpleegd.4 Als aanvulling hierop werden
verschillende historische kaarten geraadpleegd via Geopunt5, de centrale toegangspoort tot
geografische overheidsinformatie, en via Cartesius6, een databank die kaarten bundelt van
het NGI (Nationaal Geografisch Instituut), de Koninklijke Bibliotheek, het Rijksarchief en het
Koninklijk Museum voor Midden-Afrika. Langs deze weg werden ook verschillende luchtfoto’s
bekeken die genomen zijn sinds de jaren 70 van de 20ste eeuw. Op alle kaarten en luchtfoto’s
werd het projectgebied geprojecteerd, om zo tot een duidelijk beeld te komen van het
landgebruik gedurende de laatste eeuwen. Geopunt leverde ook verschillende kaarten op die
betrekking hebben tot de landschappelijke en bodemkundige ligging van het gebied. Een
kadasterplan dat beschikbaar is via de GRB-kaart op Geopunt werd vergeleken met hetgene
dat beschikbaar is via de CadGIS Viewer van de Federale Overheid.7 Een topografische kaart
werd verkregen via het NGI.8

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

4

https://cai.onroerenderfgoed.be/
http://www.geopunt.be/kaart
6 http://www.cartesius.be/CartesiusPortal/
7 http://ccff02.minfin.fgov.be/cadgisweb/
8 http://www.ngi.be/topomapviewer/
5
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1.3.3. Gebruikt materiaal
Alle nodige informatie werd geraadpleegd via het internet of werd digitaal aangeleverd door
de initiatiefnemer. De kaarten die toegevoegd zijn als bijlage werden vervaardigd met behulp
van QGIS, een geografisch informatiesysteem.

1.3.4. Motivering eventueel afwijkende methodiek
Niet van toepassing.

1.3.5. Inbreng specialisten
Niet van toepassing.

1.3.6. Algemene wetenschappelijke advisering
De regiokennis werd per mail gecommuniceerd met Erfgoed Zuidwest.9

9

Communicatie met Tijs De Schacht (erfgoedconsulent erfgoed zuidwest) op 13 en 14/12/2018.
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2. ASSESSMENTRAPPORT
2.1. Landschappelijke ligging

2.1.1. Topografische situering
Kortrijk is gelegen in het zuiden van de provincie West-Vlaanderen, nabij de Franse grens. Het
is een fusiegemeente van de stad Kortrijk en de gemeentes Aalbeke, Bellegem, Bissegem,
Heule, Kooigem, Marke en Rollegem. Ten noorden van de stad Kortrijk bevinden zich de
gemeentes Lendelede, Ledegem en Kuurne. In het oosten grenst de stad aan Harelbeke en
Zwevegem, in het zuiden aan Spiere-Helkijn. Ten zuidwesten bevinden zich Moeskroen en
Luigne die beiden gelegen zijn in de provincie Henegouwen. Ten laatste bevinden zich ten
westen van de stad ook nog de gemeentes Wevelgem en Menen (zie bijlage 1 en Figuur 8).

Figuur 8: Topografische kaart met aanduiding van het projectgebied (bron: dov.vlaanderen.be) (bijlage 1).

Het projectgebied situeert zich in het centrum van Kortrijk, dicht ten zuidwesten van het eiland
Buda, op ca. 15m ten zuiden van de Leie. Het projectgebied wordt in het noorden begrensd
door de Handelskaai en in de andere winstreken door bebouwing (zie bijlage 2 en Figuur 9).
Kadastraal is het projectgebied terug te vinden onder Afdeling 1, Sectie E, 360r9, 360p9,
360z8, 360s1, 360r1 en 360k8 (zie bijlage 3 en Figuur 10). Volgens de bodemgebruiskaart uit

Archeologienota KORTRIJK HANDELSKAAI
Projectcode: 2018K242

15
Verslag van resultaten bureauonderzoek

2001 is vrijwel het volledig projectgebied ingedeeld als kernstadbebouwing. De noordoostelijke
tip van het projectgebied is aangeduid als water (zie bijlage 5 en Figuur 11). Dit komt door de
nabijheid van de Leie.

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

Archeologienota KORTRIJK HANDELSKAAI
Projectcode: 2018K242

16
Verslag van resultaten bureauonderzoek

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
Kortrijk behoort tot zandlemig Vlaanderen en bevindt zich in de brede Leievallei, aan de Leie.
De vallei gaat zowel noordelijk als zuidelijk over in een licht oplopend terrein. De vlakte van de
Leie maakt deel uit van de Vlaamse Vallei die morfologisch gekenmerkt wordt door een relatief
vlak reliëf.10 De laagste delen van Kortrijk bevinden zich bij de Leie, de hoogste delen in het
zuiden van Kortrijk (bijlage 6 en Figuur 12).

Figuur 12: Digitaal terreinmodel met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be) (bijlage 6).

Het projectgebied is duidelijk laag gelegen, in vergelijking met de meer zuidelijk gelegen
percelen. Het projectgebied bevindt zich op ca. 15m ten zuiden van de Leie. De hoogtes in het
projectgebied schommelen van ca. +12,4 tot +12,9m TAW (zie bijlage 7 en Figuur 13). De
potentiële bodemerosiekaart toont geen info ter hoogte van het projectgebied of in de dichte
omgeving (zie bijlage 11 en Figuur 14). Deze kaart houdt onder meer rekening met het
bodemtype, de hellingslengte en de hellingsgraad.

10

BOGEMANS F., 2007, p. 4.
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Figuur 13: Digitaal terreinmodel in detail met aanduiding van het projectgebied en hoogteverloop (bron: geopunt.be)
(bijlage 7).

Figuur 14: Potentiële bodemerosiekaart met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be) (bijlage 11).
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2.1.3. Geologische situering
De tertiaire ondergrond ter hoogte van het projectgebied bestaat uit afzettingen van het Lid
van Moen en is samen met het Lid van Aalbeke onderdeel van de Formatie van Kortrijk. Deze
eenheid bestaat uit mariene grijze klei tot kleihoudende silt met kleilagen uit het Ieperiaan
(Vroeg-Eoceen) (zie bijlage 8 en Figuur 15).
De dikte van het quartair pakket bedraagt in het Leiebekken bij Kortrijk rond de 20m.11 Dit
pakket bestaat voornamelijk uit fluviatiele afzettingen. Het projectgebied is op de quartair
geologische kaart voornamelijk gekarteerd als type 3a. Type 3a bestaat uit Holocene en/of
Tardiglaciale fluviatiele afzettingen (code FH) (Laat-Weichseliaan) bovenop de Pleistocene
sequentie. Deze sequentie bestaat uit eolische afzettingen van het Weichseliaan (LaatPleistoceen) (code ELPw) en/of hellingsafzettingen van het Quartair (code HQ) bovenop
rivierafzettingen van het Weichseliaan (code FLPw (zie bijalge 9 en Figuur 16).
Direct ten zuidwesten van het projectgebied is in 1908 een boring uitgevoerd die aantoont dat
de eerste 2,80m onder het maaiveld opgevoerde grond betreft. Van 2,8 tot 4,6m onder het
maaiveld werd bruine klei aangetroffen en daaronder tot 7,45m onder het maaiveld veen. De
quartaire afzettingen werden aangetroffen tot 17,5m onder het maaiveld, daaronder werd de
Formatie van Kortrijk herkend. De boring werd uitgevoerd tot 18,5m onder het maaiveld.12
De geomorfologische kaart voor deze streek is niet voorhanden en kan dus niet worden
afgebeeld.

11

BOGEMANS. 2007. pp. 11 & 13.

12https://www.dov.vlaanderen.be/zoeken-ocdov/proxy-boring/boorstaat/1908-

116929/rapport/rapportboringstandaard?titel=DOV%20Boorrapport (geconsulteerd op 13/11/2018).
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Figuur 15: Tertiair geologische kaart met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be) (bijlage 8).

Figuur 16: Quartair geologische kaart met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be) (bijlage 9).
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2.1.4. Bodemkundige situering13
Het projectgebied staat op de bodemkaart gekarteerd als OB: bebouwde zone, net als
nagenoeg de hele binnenstad van Kortrijk. De nabijgelegen gronden die wel gekarteerd zijn,
zijn voornamelijk matig droge tot matig natte lichte zandleembodems met sterk gevlekte,
verbrokkelde textuur B horizont (Pcc en Pdc) ten noordwesten van het terrein of droge tot
matig droge (lemige) zandbodems met sterk gevlekte, verbrokkelde textuur B horizont (Sbc,
Scc en Zcc) ten westen en oosten van het projectgebied (zie bijlage 10 en Figuur 17).
Direct ten zuidwesten van het projectgebied is in 1908 een boring uitgevoerd die aantoont dat
de eerste 2,80m onder het maaiveld opgevoerde grond betreft. Van 2,8 tot 4,6m onder het
maaiveld werd bruine klei aangetroffen en daaronder tot 7,45m onder het maaiveld veen. 14

Figuur 17: Bodemkaart met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be) (bijlage 10).

13

www.geopunt.be

14https://www.dov.vlaanderen.be/zoeken-ocdov/proxy-boring/boorstaat/1908-

116929/rapport/rapportboringstandaard?titel=DOV%20Boorrapport (geconsulteerd op 13/11/2018).
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2.2. Historische beschrijving
2.2.1. Een geschiedenis van Kortrijk15
Kortrijk is een van de oudste steden van België. Reeds in de eerste eeuw na Christus ontstond
Kortrijk als de Gallo-Romeinse Vicus Cortoriacum. Deze nederzetting lag aan het kruispunt
van de wegen Boulogne-Tongeren en Doornik-Oudenburg en langs de oevers van de Leie. In
1950 kwamen bij opgravingen Romeinse vondsten aan het licht.
De Kortrijkse pagus of gouw strekte zich in het begin van de 8ste eeuw uit tussen de Leie en
de Schelde. Rond 880 zouden Noormannen in Kortrijk overwinterd hebben. Als gevolg hiervan
versterkte Boudewijn II de Kale, graaf van Vlaanderen, deze plaats in de 9de eeuw tegen deze
Vikingen. Omstreeks 1000 werd het graafschap Vlaanderen door Boudewijn IV verdeeld in
kasselrijen: militaire, bestuurlijke, gerechtelijke en later ook fiscale districten met een burcht
als centrum. Aanvankelijk was Kortrijk nog afhankelijk van Doornik, maar vanaf 1071 werd het
een onafhankelijke kasselrij.
De stad krijgt in april 1190 privileges toegekend door Filips van de Elzas via een bewaarde
keure: Kortrijk werd uit de kasselrij geheven, kreeg een eigen bestuur en lijfeigenen konden
zich als vrije burgers (poorters) in de stad vestigen.
In de 13de eeuw kreeg Ferrand van Portugal tegenwind van de steden in Vlaanderen toen de
Franse koning Filips August hem tot graaf van Vlaanderen wilde benoemen. Ferrand
verschanste zich in Kortrijk waarop de stad werd geplunderd door troepen uit Gavere en
Oudenaarde. Beide partijen verzoenden zich, maar Filips August was niet akkoord met de
getroffen regeling. Zijn zoon Lodewijk (die later koning werd als Lodewijk VIII van Frankrijk)
viel daarop vanuit Rijsel Kortrijk binnen en liet de stad verwoesten. De graven van Vlaanderen
lieten ze later weer opbouwen vanwege haar opbrengsten voor de schatkist. Kortrijk won in de
13de eeuw aan belang door de lakenindustrie. De kwaliteit die hier werd gefabriceerd was wel
lager (kleine draperie) dan die van de grotere Vlaamse steden. In de 15de eeuw kreeg het
linnen, dat uit het ter plaatse verbouwde vlas werd gemaakt, meer belang dan het laken.
De conflicten tussen de Franse koning en Vlaanderen deden de economie in Kortrijk
stagneren. Kortrijk werd door Franse troepen bezet in de aanloop naar de Guldensporenslag.
Die veldslag vond plaats op het Groeningeveld op 11 juli 1302. De Fransen bouwden een

15AGENTSCHAP

ONROEREND
ERFGOED
2018:
Kortrijk
[online],
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/120142 (geraadpleegd op 13 december 2018).
AGENTSCHAP
ONROEREND
ERFGOED
2018:
Kortrijk
[online],
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/121715 (geraadpleegd op 13 december 2018).
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dwangburcht boven op de grafelijke burcht. In 1323 revolteerden de Kortrijkzanen tegen hun
graaf, Lodewijk II van Nevers, die, als inner van Franse boetes die opgelegd waren via de
Vrede van Athis, steeds meer van zijn volk vervreemd raakte. De graaf bezette de wijk
Overleie. De inwoners namen dit niet en zetten de graaf gevangen. Daarop volgde een nieuwe
Franse bezetting. Uiteindelijk mondde die periode uit in de slag bij Kassel van 1328 waarbij de
Vlamingen onder Nicolaas Zannekin werden verslagen. In 1331 vond in Kortrijk een grote
stadsbrand plaats.
Lodewijk II van Male veroverde de stad in mei 1381. Kortrijk was dan weer een bondgenoot
van Jacob van Artevelde toen hij het graafschap veroverde. Na de slag bij Westrozebeke op
27 november 1382 kregen de Bretoense huurlingen Kortrijk als premie waarbij de stad werd
geplunderd en verwoest.
Filips de Stoute, hertog van Bourgondië, luidde een periode van vrede en heropbouw in die
zeventig jaar duurde. Een nieuw kasteel werd opgetrokken, ter hoogte van de Kasteelkaai en
Kasteelstraat. Nieuwe stadsmuren met een Broeltoren aan de noordkant integreerden de
bestaande toren in de verdedigingswerken. Ook de wijk Overleie werd geïntegreerd binnen
deze nieuwe stadsmuren: de ‘uterste veste’ en nieuwe poorten: de Brugsepoort en de Oude
Bissegemsepoort. Sociale spanningen en de pest die een vlot handelsverkeer verhinderde,
zorgden ervoor dat de lakennijverheid veel aan belang verloor. Na de dood van Maria van
Bourgondië in 1482 raakte Kortrijk opnieuw in een oorlog tegen de Fransen betrokken.
De opkomende linnenindustrie bracht de welvaart van weleer niet terug. De volksopstand in
de Nederlanden die in 1539 uitbrak, bracht ook de toorn van Karel V over Kortrijk. In de tweede
helft van de 16de eeuw was er strijd tussen malcontenten en calvinisten, zoals in 1580 tijdens
de Inname van Kortrijk. In 1577-1578 werd Overleie een gebastioneerde vesting: het areaal
werd vergroot en er werd een bastion en een nieuwe poort opgetrokken: de Nieuwe
Bissegemsepoort.
De aanspraken van Lodewijk XIV van Frankrijk op Vlaanderen resulteerden in vijf Franse
bezettingen tussen 1646 en 1706 en de aanleg van versterkingen alsook de bouw van de
citadel van Kortrijk. De Vrede van Utrecht wees de stad toe aan de Oostenrijkers.
Kortrijk was in de late 17de eeuw en eerste helft van de 18de eeuw één van de vestingsteden
die deel uitmaakten van de Nederlandse vestingbarrière in de Zuidelijke Nederlanden.
Kortrijk speelde een rol bij de Brabantse omwenteling in 1789 maar de Oostenrijkers konden
zich rehabiliteren. Het embargo dat Napoleon Bonaparte afkondigde was zoals elders funest
voor de uitvoer. Het Nederlands bewind (1815-1830) en de handelspolitiek van het jonge
België brachten daar weinig verandering in. Frankrijk en het Koninkrijk der Nederlanden (onder
leiding van koning Willem I) ondertekenden op 28 maart 1820 het Verdrag van Kortrijk in het
huidige Broelmuseum. Met dit verdrag werd de grens tussen het huidige België en Frankrijk
vastgelegd.
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De industrialisatie van de textielsector, in de tweede helft van de 19de eeuw, bracht één en
ander op gang. Grote textielfabrieken werden op diverse locaties in en rond de stad gebouwd
en het Kanaal Bossuit-Kortrijk verbond de stad rechtstreeks met de Schelde. Rond deze tijd
ontstonden ook vele arbeidersbuurten met de vele beluiken. De industrialisatie bracht tevens
een sterke bevolkingsgroei tot stand door de trek van het platteland naar de stad. In de tweede
helft van de 19de eeuw werd de stad onder impuls van burgemeester Auguste Reynaert grondig
gesaneerd terwijl het historisch erfgoed gerestaureerd en verfraaid werd (o.a. het belfort, het
centrale postkantoor, de lakenhallen).
Het Schouwburgplein ontstond pas in de 20ste eeuw nadat de Lakenhallen tijdens WOII
verwoest werden. Op heden vinden hier vaak evenementen plaats. Tijdens de Eerste
Wereldoorlog richtten bombardementen in de nazomer van 1917 veel schade aan. In de
Tweede Wereldoorlog was er de slag aan de Leie tijdens de Achttiendaagse Veldtocht, maar
het was vooral het geallieerd bombardement in 1944 dat verwoestend was. Daarbij werd het
oorspronkelijke 19de-eeuwse spoorwegstation vernield. Na de oorlog werd de stad
heropgebouwd.
In de tweede helft van de 20ste eeuw kende de stad een sterke uitbouw als centrumstad van
Zuid-West-Vlaanderen, onder meer door de oprichting van de Kortrijkse universiteit KULAK,
de bouw van diverse nieuwe ziekenhuizen, de aanleg van de eerste verkeersvrije winkelwandelstraat van België en de bouw van het beurzencomplex 'de hallen van Kortrijk' (later
Kortrijk Xpo). Aan het eind van de 20ste eeuw en begin van de 21ste eeuw is er een sterke
heropleving doordat talrijke ingrijpende stadsvernieuwingsprojecten het licht zagen zoals de
Leiewerken (waarbij de rivier verbreed en uitgediept werd en er zeven nieuwe bruggen
gebouwd werden), de bouw van het woon- en winkelcentrum K in Kortrijk en de heraanleg van
de openbare ruimte, zowel in de binnenstad als in diverse stadswijken. Deze projecten, vaak
opgezet door het stadsbestuur of het stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk, moeten Kortrijk als een
moderne stad de 21ste eeuw inloodsen.

2.2.2. Een cartografische geschiedenis van het projectgebied
De oudste geconsulteerde kaart is deze van Deventer (1550-1565); het projectgebied is er
buiten de omgrachting van Kortrijk te zien, op onbebouwde grond, wellicht meersen (zie Figuur
18). De kaart van Sanderus (ca. 1640) toont dezelfde situatie ter hoogte van het projectgebied
(zie Figuur 19). De kaart van Ferraris (1771-1778) toont eveneens onbebouwde
(weide)gronden ter hoogte van het projectgebied. Er lopen afwateringsgrachten door (zie
bijlage 12 en Figuur 20). Op de Atlas der Buurtwegen (1841; zie bijlage 13 en Figuur 21), en
de kaart van Popp (1842-1879; zie bijlage 14 en Figuur 23) is het projectgebied nog steeds
onbebouwd en als weide aangeduid, haaks op het projectgebied en parallel met de Leie zijn
afwateringsgrachten in het projectgebied te zien, ze houden wellicht verband met een
bleekweide. De kaart Vandermaelen (1846-1854; zie bijlage 15 en Figuur 23) toont geen
nieuwe informatie over het projectgebied. De meest recente kaart waarop het projectgebied
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als (bleek)weide te zien is met afwateringsgrachten is de topografische kaart uit 1862 (zie
bijlage 16 en Figuur 24).

Figuur 18: Kaart van Deventer (1550-1565) met aanduiding van de niet-exacte locatie van het projectgebied ter
hoogte van de rode ster (bron: Cartesius).
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Figuur 19: Kaart van Sanderus (ca. 1640) met aanduiding van de niet-exacte locatie van het projectgebied met de
rode vierhoek (bron: Universiteitsbibliotheek Gent).
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Figuur 20: Kaart van Ferraris (1771-1778) met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be) (bijlage 12).

Figuur 21: Atlas der Buurtwegen (1841) met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be) (bijlage 13).
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Figuur 22: Kaart van Popp (1842-1879) met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be) (bijlage 14).

Figuur 23: Kaart Vandermaelen (1846-184) met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be) (bijlage 15).
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Figuur 24: Topografische kaart uit 1862 met aanduiding van het projectgebied (bron: Cartesius) (bijlage 16).

De topografische kaart uit 1883 (zie bijlage 17 en Figuur 24) toont voor het eerst bebouwing
ter hoogte van het projectgebied. Het is niet duidelijk of het om de huidige bebouwing gaan
aangezien het hele blok tussen de Handelskaai, Paleisstraat, Hendrik Beyaertstraaat en de
Schppersstraat (waarin het projectgebied zich situeert) volledig als bebouwd is gearceerd,
zonder aanduiding van verschillende gebouwen. De topografische kaart uit 1910 (zie bijlage
18 en Figuur 26) geeft een meer genuanceerd beeld van de bebouwing in de zone. Vrijwel het
volledige projectgebied lijkt bebouwd. Op de luchtfoto uit 1971 lijkt het grootste deel van het
projectgebied bebouwd (zie bijlage 19 en Figuur 27). De luchtfoto uit 1990 toont bebouwing in
het oosten en in de noordwestelijke hoek van het projectgebied. Centraal lijkt er geen sprake
van bebouwing, mogelijk is het wel verhard (zie bijlage 20 en Figuur 28). Op de meest recente
luchtfoto uit 2018 lijkt er in de noordwestelijke hoek van het projectgebied andere bebouwing,
in vergelijking met de luchtfoto uit 1990 en ook centraal is het bebouwd, wat verhard leek op
de luchtfoto uit 1990 (zie Figuur 29 en bijlage 21). Dit duidt erop dat het projectgebied vanaf
ca. de jaren ’80 van de 19de eeuw bebouwing kende, die gedeeltelijk werd afgebroken om
nieuwe structuren op te bouwen tot vandaag.

Archeologienota KORTRIJK HANDELSKAAI
Projectcode: 2018K242

30
Verslag van resultaten bureauonderzoek

Figuur 25: Topografische kaart uit 1883 met aanduiding van het projectgebied (bron: Cartesius) (bijlage 17).

Figuur 26: Topografische kaart uit 1910 met aanduiding van het projectgebied (bron: Cartesius) (bijlage 18).
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Figuur 27: Luchtfoto uit 1971 met aanduiding van het projectgebied (bon: geopunt.be) (bijlage 19).

Figuur 28: Luchtfoto uit 1990 met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be) (bijlage 20).

Archeologienota KORTRIJK HANDELSKAAI
Projectcode: 2018K242

32
Verslag van resultaten bureauonderzoek

Figuur 29: Recente luchtfoto met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be) (bijlage 21).
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2.3. Archeologisch kader
In het projectgebied is nog geen archeologisch onderzoek uitgevoerd en ook in de dichte
omgeving waar de historische kaarten eenzelfde patroon vertonen (in de nabijheid van de Leie,
tot ca. de tweede helft van de 19de eeuw weide en daarna bebouwd) is nog geen archeologisch
onderzoek voltrokken. Wel meer ten oosten, in de stadskern van Kortrijk
Op ca. 300m ten zuidoosten van het projectgebied zijn niet ver van elkaar drie aanduidingen
op de CAI-kaart. Bij de controle van werken werden drie vondsten gedaan. Het gaat om een
kruik met geknepen voet en geprofileerde de rand met radstempelversiering, bedekt met een
paarse engobe, een randfragment van een Sieburg-kopje in steengoedtechniek met roodbruin
zoutglazuur (beide uit de late middeleeuwen) een voor de helft bewaarde kruik van
zandsteengoed van grijze klei uit Raeren (17de eeuws) (CAI ID 70334). Niet ver daarvan
werden zes munten gevonden onder enkele stenen op 1m diepte. Het gaat om munten uit de
late middeleeuwen (CAI ID 158107).
Op ca. 400m ten zuidoosten van het projectgebied zijn vier aanduidingen gemaakt op de CAI.
Het gaat om een toevalsvondst uit de jaren ’60 van de 20ste eeuw waarbij de onderbouw van
een grote vestingtoren uit de middeleeuwen werd aangetroffen, samen met roerende
archeaologica waaronder een kruikje met staand oor (CAI ID 70363). Hieraan grenzend is
aanduiding van een pottenbakkerij uit de late middeleeuwen. Bij de controle van werken, bij
grondwerken tijdens de bouw van een flatgebouw, in de jaren ’80 van de 20ste eeuw werd een
kuil aangetroffen, uitsluitend gevuld met pottenbakkersafval (waaronder misbrand aardewerk).
In de vulling van de kuil werden ook honderden scherven met talrijke barsten gevonden en
broze bakking met afgeschilderde wanden en overbakken glazuur (CAI ID 157035 en 70382).
Als laatste indicatie hierbij in de onmiddellijke omgeving toont historisch onderzoek een
gevangenis uit de nieuwe tijd. De gevangenis was gelegen in de Jan Persijnstraat. Deze
gevangenis werd oorspronkelijk ingericht om het euvel van de bedelarij tegen te gaan. In 1859
werd het aangekocht door de stad en omgebouwd tot jongensschool (CAI ID 70273). Bij de
controle van werken in de jaren ’70 van de 20ste eeuw werden verschillende
(bewonings)sporen aangetroffen uit de Romeinse tijd en middeleeuwen. Het gaat om een
beerput, afvalputten (soms gevuld met fragmenten aardewerk, soms met afbraakmateriaal),
een houten waterput, dierenbeenderen. Ook werd een fragment van een slijpsteen uit de
midden Romeinse tijd aangetroffen net als loden penningen en een loden zegel uit de 16de
eeuw (CAI ID 75089).
De oudste vondsten in de omgeving van Kortrijk dateren uit het epipaleolithicum (ca. 9000 –
ca. 7000 v. Ch.), namelijk op de rand van de depressie ten noorden van de Gavermeerschen.
Vondsten uit het mesolithicum of midden steentijd (ca. 8000 – ca. 4000 v. Ch.) werden gedaan
op de Pottelberg in de wijk ’t Hoge. Op enkele percelen ten zuiden van de Schaapsdreef
werden onder meer schrabbers, stekers en lemmers gevonden. Uit de periode van het midden
mesolithicum (ca. 3400 – ca. 2500 v. Ch.) dateren vele vondsten op de vruchtbare
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akkergronden langs de Leieoevers, de Gaverbeek, de Heulebeek, de Markebeek, de
Mosscherbeek en de Neerbeek. Gepolijste bijlen uit het laat neolithicum (ca. 2500 – ca. 1800
v. Ch.) werden gesignaleerd op de Pottelberg. Uit de Bronstijd werden slechts losse vondsten
gedaan zoals een bronzen randbijl, dicht bij de Sint-Elooisdreef en een hielbijl in de
Molenstraat. Op ’t Hoge werden bewoningssporen teruggevonden uit de La Tène tijd net als
enkele afvalkuilen uit die periodes op verschillende locaties aangetroffen.16 In de eerste eeuw
na Christus ontwikkeld zich een Romeinse vicus te Kortrijk die gedurende de rest van de
Romeinse periode blijft bestaan alvorens in de middeleeuwen verder te gaan als een
minicipium.17

16
17

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/121715 (geconsulteerd op 13/12/2018).
CAELEN V., MARCHAL C. & PYPE P. 2017, p. 62.
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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. 1211m² (de totale oppervlakte van
de percelen bedraagt ca. 1500m²). Het projectgebied situeert zich net buiten de
archeologische zone van Kortrijk. Het projectgebied is op heden vrijwel volledig
bebouwd en verhard.
De initiatiefnemer is niet verplicht een archeologienota toe te voegen aan de
omgevingsvergunningsaanvraag, toch was deze archeologienota de uitdrukkelijke
wens.
Het projectgebied situeert zich in de Vlaamse Vallei, vlakbij de Leie op lager gelegen
terreinen. Het is aannemelijk dat tot ca. 17,5m onder het maaiveld quartaire afzettingen
voorkomen. Dit pakket bestaat voornamelijk uit fluviatiele afzettingen. Wellicht betreffen
de eerste 2,8m van het terrein opgevoerde gronden, daaronder komt waarschijnlijk tot
ca. 4,6m onder het maaiveld bruine klei voor en daaronder veen.
Historische kaarten vanaf de 16de eeuw tonen het projectgebied buiten de
stadsomwalling van Kortrijk, ten westen ervan. De gronden zijn moerassige meersen
met grachten die deel uitmaakten van de bleekweide. Deze situatie waarbij het
projectgebied onbebouwd is, duurt tot ca. de jaren ’80 van de 19de eeuw. Vanaf de
topografische kaart uit 1883 is steeds bebouwing ter hoogte van het projectgebied te
zien. Het is zeer waarschijnlijk dat de 19de eeuwse bebouwing niet dezelfde is al die
van vandaag.
In het projectgebied is nog geen archeologisch onderzoek uitgevoerd en ook in de
dichte omgeving waar de historische kaarten eenzelfde patroon vertonen (in de
nabijheid van de Leie, tot ca. de 2de helft van de 19de eeuw weide en daarna bebouwd)
is nog geen archeologisch onderzoek voltrokken.
Kortrijk kent bewoningssporen vanaf de steentijd. Vele vondsten werden aangetroffen
op hoger gelegen terreinen. Alhoewel er uit de periode van het midden mesolithicum
ook vondsten werden aangetroffen op de vruchtbare akkergronden langs o.a. de Leieoevers.
Aangezien het projectgebied gelegen is buiten de archeologische zone waarbij pas
vanaf de 2de helft van de 19de sprake is van bebouwing, kan een niet-complexe
stratigrafie aan het projectgebied gekoppeld worden.
Het terrein is gelegen vlakbij de Leie. Deze dichte aanwezigheid van een waterweg kan
het projectgebied aantrekkelijk hebben gemaakt voor de (pre)historische mens (voor
visvangst, jacht, landbouwgrond). Toch kan er ook gesteld dat het projectgebied vrij
nat was, en zo minder interessant lijkt voor bewoning.
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2.4.2. Afweging verder vooronderzoek
De geplande werken gaan gepaard met een bodemverstoring over het ganse projectgebied.
Er wordt een appartemensgebouw met een ondergrondse parkeergarage over bijna de
volledige oppervlakte van het projectgebied voorzien; dit gaat gepaard met een
bodemverstoring van ca. 2,7 tot 3,80m onder het bestaande maaiveld, plaatselijk zijn er nog
diepere bodemverstoringen tot max. 20m onder het maaiveld bij het plaatsen van
soilmixwanden. Het projectgebied heeft een totale grootte van ca. 1211m².
Aangezien het projectgebied gelegen is buiten de archeologische zone waarbij pas vanaf de
2de helft van de 19de sprake is van bebouwing, kan een niet-complexe stratigrafie aan het
projectgebied gekoppeld worden. Het terrein is gelegen vlakbij de Leie. Deze dichte
aanwezigheid van een waterweg kan het projectgebied aantrekkelijk hebben gemaakt voor de
(pre)historische mens (voor visvangst, jacht, landbouwgrond). Toch kan er ook gesteld dat het
projectgebied vrij nat was, en zo minder interessant lijkt voor bewoning. Er is nog geen
archeologisch onderzoek voltrokken op soortgelijke percelen als het projectgebied, ten westen
van de stadsomwalling, tot ca. de 19de eeuw in gebruik als (bleek)weide en daarna bebouwd.
Dit maakt dat het archeologisch potentieel enkel stijgt.
Na de afbraak van de huidige bebouwing en verharding kan een landschappelijk
booronderzoek uitgevoerd worden dat duidelijkheid kan bieden over de bodemombouw,
bodemverstoringen en een indicatie kan bieden voor een steentijdsite. Dit landschappelijk
onderzoek zou de aan- of afwezigheid van een archeologische site niet met duidelijkheid
kunnen stellen; een vooronderzoek met ingreep in de bodem zou deze vraag wel kunnen
beantwoorden. Wanneer de kost van het verdere archeologisch vooronderzoek wordt
afgewogen met het feit dat er geen specifieke verwachting is voor het projectgebied (alhoewel
er wel een potentieel is) en met de oppervlakte van het projectgebied (ca. 1211m²) wordt het
duidelijk dat de het tweede niet opweegt t.o.v. het eerste. Gezien het projectgebied gelegen is
buiten de archeologische zone en gezien de totale oppervlakte van het projectgebied maar de
helft van de min. oppervlakte uitmaakt waarvoor een archeologienota verplicht is, is de
initiatiefnemer niet genoodzaakt een archeologienota voor de geplande werken op te stellen.
Het is dan ook niet te verantwoorden de kost voor verder vooronderzoek te maken.
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2.4.3. 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?
Ja, het is aannemelijk dat de bebouwing vanaf de 2de helft van de 19de eeuw de bodem
in bepaalde mate geroerd heeft. Het is ook aannemelijk dat een ophogingspakket van
ca. 2,8m aanwezig is ter hoogte van het projectgebied.

•

Zijn er landschappelijke factoren die invloed kunnen hebben op de gaafheid van
eventuele archeologische sporen?
De nabijheid van de Leie kan een invloed hebben op de gaafheid van eventuele
archeologische sporen. De rivier kan in het verleden voor erosie hebben gezorgd en
een deel van het archeologisch erfgoed hebben weggespoeld. Maar de
rivierafzettingen kunnen ook een positieve invloed op het bodemarchief hebben gehad:
ze kunnen archeologische sporen/sites hebben afgedekt en zo voor een perfecte
bewaring hebben gezorgd. De vermoedelijke ophoging van het terrein die
waarschijnlijk werd aangelegd rond de 2de helft van de 19de eeuw, bij de eerste
bebouwing, zorgde eveneens voor een bescherming van onderliggende
sporen/structuren.

•

Wat is de impact van de geplande werken op het bodemarchief?
De geplande werken gaan gepaard met een bodemverstoring over het ganse
projectgebied. Er wordt een appartemensgebouw met een ondergrondse
parkeergarage over bijna de volledige oppervlakte van het projectgebied voorzien.

•

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.
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3. Samenvatting
Het projectgebied heeft een totale grootte van ca. 1211m² (de totale oppervlakte van de
percelen bedraagt ca. 1500m²). Het projectgebied situeert zich net buiten de archeologische
zone van Kortrijk. Het projectgebied is op heden vrijwel volledig bebouwd en verhard. De
initiatiefnemer is niet verplicht een archeologienota toe te voegen aan de
omgevingsvergunningsaanvraag, toch was deze archeologienota de uitdrukkelijke wens.
Het projectgebied situeert zich in de Vlaamse Vallei, vlakbij de Leie op lagergelegen terreinen.
Het is aannemelijk dat tot ca. 17,5m onder het maaiveld quartaire afzettingen voorkomen. Dit
pakket bestaat voornamelijk uit fluviatiele afzettingen. Wellicht betreffen de eerste 2,8m van
het terrein opgevoerde gronden, daaronder komt waarschijnlijk tot ca. 4,6m onder het maaiveld
bruine klei voor en daaronder veen (tot ca. 7,45m onder het maaiveld).
Historische kaarten vanaf de 16de eeuw tonen het projectgebied buiten de stadsomwalling van
Kortrijk, ten westen ervan. De gronden zijn moerassige meersen met afwateringsgrachten van
een bleekweide. Deze situatie waarbij het projectgebied onbebouwd is, duurt tot ca. de jaren
’80 van de 19de eeuw. Vanaf de topografische kaart uit 1883 is steeds bebouwing ter hoogte
van het projectgebied te zien. Het is zeer waarschijnlijk dat de 19de eeuwse bebouwing niet
dezelfde is al die van vandaag.
In het projectgebied is nog geen archeologisch onderzoek uitgevoerd en ook in de dichte
omgeving waar de historische kaarten eenzelfde patroon vertonen (in de nabijheid van de Leie,
tot ca. de 2de helft van de 19de eeuw weide en daarna bebouwd) is nog geen archeologisch
onderzoek voltrokken.
Kortrijk kent bewoningssporen vanaf de steentijd. Vele vondsten werden aangetroffen op
hoger gelegen terreinen. Alhoewel er uit de periode van het midden mesolithicum ook
vondsten werden aangetroffen op de vruchtbare akkergronden langs o.a. de Leie-oevers.
Aangezien het projectgebied gelegen is buiten de archeologische zone waarbij pas vanaf de
2de helft van de 19de sprake is van bebouwing, kan een niet-complexe stratigrafie aan het
projectgebied gekoppeld worden. Het terrein is gelegen vlakbij de Leie. Deze dichte
aanwezigheid van een waterweg kan het projectgebied aantrekkelijk hebben gemaakt voor de
(pre)historische mens (voor visvangst, jacht, landbouwgrond). Toch kan er ook gesteld dat het
projectgebied vrij nat was, en zo minder interessant lijkt voor bewoning.
De geplande werken gaan gepaard met een bodemverstoring over het ganse projectgebied.
Er wordt een appartemensgebouw met een ondergrondse parkeergarage over bijna de
volledige oppervlakte van het projectgebied voorzien; dit gaat gepaard met een
bodemverstoring van ca. 2,7 tot 3,80m onder het bestaande maaiveld, plaatselijk zijn er nog
diepere bodemverstoringen tot max. 20m onder het maaiveld bij het plaatsen van
soilmixwanden. Het projectgebied heeft een totale grootte van ca. 1211m².
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Het bureauonderzoek kan de aanwezigheid van archeologische structuren/sporen niet
uitsluiten. Immers de eigenlijke bodemopbouw kan aan de hand van enkel bureauonderzoek
niet achterhaald worden (op de bodemkaart gekarteerd als bebouwde zone). Ook is niet
duidelijk in welke mate de bebouwing vanaf de 2de helft van de 19de eeuw de grond geroerd
heeft en hoe diep het verwachte ophogingspakket gaat. Het is dus ook niet duidelijk in welke
mate er sprake is van een afgedekte bodem, die een indicatie geeft over een mogelijk
bewaarde steentijdsite. Enkel vooronderzoek op het terrein kan een antwoord bieden op deze
vragen.
Wanneer de kost van het verdere archeologisch vooronderzoek wordt afgewogen met het feit
dat er geen specifieke verwachting is voor het projectgebied (alhoewel er wel een potentieel
is) en met de oppervlakte van het projectgebied (ca. 1211m²) wordt het duidelijk dat de het
tweede niet opweegt t.o.v. het eerste. Gezien het projectgebied gelegen is buiten de
archeologische zone en gezien de totale oppervlakte van het projectgebied maar de helft van
de minimale oppervlakte uitmaakt waarvoor een archeologienota verplicht is, is de
initiatiefnemer niet genoodzaakt een archeologienota voor de geplande werken op te stellen.
Het is dan ook niet te verantwoorden de kost voor verder vooronderzoek te maken.

Archeologienota KORTRIJK HANDELSKAAI
Projectcode: 2018K242

40
Verslag van resultaten bureauonderzoek

4. BIBLIOGRAFIE
4.1. Literatuur
•

BOGEMANS F. 2007, Toelichting bij de quartairgeologische kaart. Kaartblad 29
Kortrijk, Vlaamse overheid Dienst Natuurlijke Rijkdommen, Brussel.

•

CAELEN V., MARCHAL C. & PYPE P. 2017, Archeologische evaluatie van het
bodemarchief van “Kortrijk Weide” te Kortrijk (West-Vlaanderen). Verslag van
resultaten, ABO, Aartselaar.

•

HANECA K., DEBRUYNE S., VANHOUTTE S. & ERVYNCK A. 2016, Archeologisch
vooronderzoek met proefsleuven. Op zoek naar de optimale strategie,
Onderzoeksrapporten Onroerend Erfgoed 48.

•

LEENKNEGT B. & VERMEERSCH J., 2018. Archeologienota Verslag van resultaten
bureauonderzoek Kortrijk Graaf Karel de Goedelaan (prov. West-Vlaanderen),
Monument Vandekerckhove nv, Ingelmunster.

Archeologienota KORTRIJK HANDELSKAAI
Projectcode: 2018K242

41
Verslag van resultaten bureauonderzoek

4.2. Internetbronnen
•

http://ccff02.minfin.fgov.be/cadgisweb/

•

http://inventaris.onroerenderfgoed.be

•

http://www.cartesius.be/CartesiusPortal/

•

http://www.geopunt.be/

•

http://www.ngi.be/topomapviewer/

•

https://cai.onroerenderfgoed.be/

•

http://lameireft.be/nl/technieken/expertise-technieken-detail/soilmixwand-csm

LL 009

Dossier n°

Opdrachtgever
De Steenoven NV
Kwadestraat 149
8800 Roeselare

Opdracht
26 doorzon
appartementen

Ligging

S7-

S6-

S5-

S4-

S3-

S2-

S1-

Handelskaai 1-3
8500 Kortrijk

hier voeg misschien dikker omdat de muur
schuin loopt, dan lijkt het alsof hij doorloopt
397,1

cosmolift
MRL3
schachtafmetingen
1800x1800mm

cosmolift
MRL3

Planinhoud

cosmolift
MRL3
schachtafmetingen
1800x1800mm

150

Plan - gelijkvloers

150

schachtafmetingen
1800x1800mm

0

0

15

0

15

15

lifthal

lifthal

553,8

388,6

553,8

lifthal
160

140

60

55

60

60

45

390

552
591,6

769,2

560

APP 0.1

769,2

APP 0.2

0

APP 0.4

AP 0.3

495,7

417,2

590,6

muur zou eigenlijk omgekeerd moeten staan
maar door hem om te draaien zal de structuur op +4
niet meer doorlopen..

417,2
520,2

1:100 0

377,8

54,6

350

328,8

50

S6-

S5-

S4-

S3-

S2-

S1-

HOUT

5M

Plan gelijkvloers

50

STEEN

2

54,6

296,5

50

1

377,8

50

STEEN

HOUT

S7-

350

Plan n°

P0

Schaal

1/100

Datum

27/11/2018

1

2

3

LL 009

Dossier n°

4

Opdrachtgever
De Steenoven NV
Kwadestraat 149
8800 Roeselare
5

Opdracht
6

26 doorzon
appartementen

7

Ligging
Handelskaai 1-3
8500 Kortrijk
8

16

0

60

9

0

0

15

11

12

13

14

lifthal

600

lifthal

cosmolift
MRL3

60

15

Plan - kelder

cosmolift
MRL3

schachtafmetingen
1800x1800mm

cosmolift
MRL3

Planinhoud

15
10

500

18

S7-

S6-

S5-

S4-

S3-

S2-

S1-

17

78,2

19

schachtafmetingen
1800x1800mm

Plan n°

schachtafmetingen
1800x1800mm

verlaagde zone

1

50
20

40

600

lifthal

10
21

TELLERLOKAAL WATER

-1

180

166

550

TELLERLOKAAL
GAS

575

23

24

25

26

27

28

29

30

31

299

22

1:100 0

1

2

5M

TELLERLOKAAL ELEKTRICITEIT

S7-

S6-

S5-

S4-

S3-

S2-

S1-

Plan kelder - met soilmix wand

P-1

Schaal

1/100

Datum

27/11/2018

24,2
270

gabarit handelskaai 1C

16.80

16.70

220

274

81

20 20

15

76,4

17.56

265

332,4

20

72,2

28

20.12

81

20 20

13.56

LL 009

afwerking
16 isolatie
4+ hellingschape
15 vloerplaat

274

246

Dossier n°

Opdrachtgever

10.52

De Steenoven NV
Kwadestraat 149
8800 Roeselare

220

274

81

20 20

15

10.42

30 afwerking
20 vloerplaat
16 isolatie

20 afwerking
20 vloerplaat

Opdracht

7.28

246

274

81

20 20

26 doorzon
appartementen

4.00

20 afwerking
20 vloerplaat
16 isolatie
4.24

Ligging
Handelskaai 1-3
8500 Kortrijk
402,7

20

18

68

20

15

4.14

0.98

58

1.00

167,7

356

50 groendak
8 isolatie
20 vloerplaat

240

197

20 23

40

0.00

0.54

regenwaterput

30

30

-2.40

opstelruimte
600

overgangshelling
halve wielbasis
150

helling 16%
1276

overgangshelling
hele wielbasis

Planinhoud
Doorsnede - inrit

299

Plan n°

S1

Schaal

1/100

Datum

27/11/2018

17.56

24,2
270

260

20

72,3

28

20.12

gabarit handelskaai 1C

16.80

246

274

68

20 20

15

16.70

13.66

LL 009

Dossier n°

81

20 20

15

13.56

220

274

Opdrachtgever
De Steenoven NV
Kwadestraat 149
8800 Roeselare

Opdracht

afwerking
16 isolatie
4+ hellingschape
15 vloerplaat
7.38

274

246

81

2020

10.42

26 doorzon
appartementen

20 afwerking
20 vloerplaat

81

2020

15

7.28

220

274

Ligging
Handelskaai 1-3
8500 Kortrijk

4.00

20 afwerking
20 vloerplaat
16 isolatie

20

1.00

0.98

40

0.54

240

233

240

20 23

0.00

43

fietsenhelling 7%

167,7

50 groendak
8 isolatie
20 vloerplaat

58

356

313

402,7

18

81

20

4.14

Planinhoud
Doorsnede - fietshelling

30

-2.76

30

-2.40

Plan n°

S2

Schaal

1/100

Datum

27/11/2018

22

15 15

340

20.12

17.56

gabarit handelskaai 1C

16.80

72

24 20

15

16.70

LL 009

242

270

Dossier n°

13.66

Opdrachtgever

83

24 20

15

13.56

220

270

De Steenoven NV
Kwadestraat 149
8800 Roeselare

10.42

83

24 20

Opdracht

afwerking
16 isolatie
4+ hellingschape
19 vloerplaat

270

242

26 doorzon
appartementen

20 afwerking
24 vloerplaat

7.38

24 20

15

Handelskaai 1-3
8500 Kortrijk

270

83
220

Ligging

7.28

30 afwerking
24 vloerplaat
16 isolatie

20 afwerking
24 vloerplaat

83

24 20

4.14

242

270

294,1

402,7

2.97

42 groendak
8 isolatie
25 vloerplaat

110

77

0.00

25 50

0.98

2020

18

1.00

0.54

Planinhoud

263

223

Doorsnede - inrit

30

-2.40

Plan n°

S5

Schaal

1/100

Datum

11/12/2018

30

1.10

