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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
Deinze Volhardingslaan, 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.

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
Momenteel loopt er een fietssnelweg van Waregem tot in Gent langs de spoorweg GentKortrijk, het enige hiaat in de fietssnelweg bevindt zich in Deinze. Om dit hiaat op te vullen
worden er 3 fietsbruggen gerealiseerd over de Veldstraat, de Volhardingslaan en de SintHuberstraat (zie Figuur 1 en bijlage 17). Het projectgebied is grotendeels gelegen op het
bestaande spoorwegtalud.
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Figuur 1: Uitsnede uit de luchtfoto van 2017 met aanduiding van het projectgebied, bijlage 17 (bron: geopunt.be)

Figuur 2: Foto van de bestaande toestand met zicht op het spoorwegtalud en de bestaande fietsersbrug langs de
Veldstraat (bron: initiatiefnemer)

1.2.4. Geplande werken
Het nieuw fietspad zal aansluiten op het bestaande fietspad dat reeds aanwezig is ten
westen en ten oosten van het projectgebied. De totale oppervlakte van het projectgebied
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bedraagt ca. 6750m² (zie Figuur 3 en bijlage 4a). Het nieuwe fietspad zal deels aangelegd
worden op het reeds bestaande spoorwegtalud. Het tracé loopt van iets te zuidwesten van
de Sint-Huberstraat tot ten noordoosten van de Veldstraat (zie Figuur 3, Figuur 4 en Figuur 5
en bijlage 4a). Er wordt geopteerd om zo weing mogelijk in het bestaande talud in te snijden.
Er zal grond aangevoerd worden die tegen het bestaande talud en keermuur aangelegd zal
worden. Voor het terrein opgehoogd wordt, zal eerst de teelaarde afgegraven wordt. Deze
afgraving bedraagt ca. 0,30m-mv en zal over het ganse tracé plaatsvinden. Als er
afgregraven wordt in het talud betekent dit dus dat het hier gaat om in het verleden
aangevoerde grond. Op een locatie zal tot 1,00m-mv afgegraven worden ten behoeve van
de fundering van de pijler van de fietsbrug over de Volhardingslaan (zie Figuur 8, Figuur 10
en Figuur 11 en bijlage 4b en 4d). De totale oppervlakte van deze afgraving zal 7,84m²
bedragen. Onder de fundering worden 4 schroefpalen aangebracht die tot 6,00m onder het
maaiveld zullen komen. De doorsnede van de palen bedraag 0,56m. Over de SintHuberstraat en de Veldstraat worden de fietsbruggen verstevigt door middel van een
landhoofd (zie Figuur 9 en bijlage 4d). Het landhoofd wordt voornamelijk boven de grond
aangebracht, maar hier worden ondergronds ook 4 schroefpalen aangebracht die tot 6,00m
onder het maaiveld zullen komen. De fietssnelweg zal de mogelijkheid bieden om het tracé
te volgen en zo over de Sint-Huberstraat, Volhardingslaan en Veldstraat te fietsen, maar er
worden ook afslagen voorzien voor wie onder de fietsbruggen langs de Veldstraat en de
Sint-Huberstraat, richting Deinze, wil rijden (zie Figuur 7 en Figuur 12 en bijlage 4b en 4c).
De initiatiefnemer is op heden nog geen juridische eigenaar van de gronden. Deze zijn in
eigendom van de een andere partij en er werd een overeenkomst bereikt over het gebruik
van de gronden. Twee percelen (percelen 342p6 en 357b2) zijn in privé-eigendom en
hiervan zijn de gesprekken over de onteigening aan de gang.

Figuur 3: Inplantingsplan van het fietspad met ten noorden van het toekomstige fietspad de spoorweg GentKortrijk, uitsnede uit bijlage 4a (bron: initiatiefnemer)
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Figuur 4: Inplantingsplan van het fietspad met aansluiting op het fietspad langs de westelijke zijde, de fietsbrug
over de Sint-Hubertstraat en de aansluiting van het fietspad op de fietstunnel die onder de spoorweg loopt,
uitsnede uit bijlage 4a (bron: initiatiefnemer)

Figuur 5: Inplantingsplan van het fietspad met zicht op de fietsbrug over de volhardingslaan en het fietspad dat in
oostelijke richting verder loopt op het spoorwegtalud of naar beneden richting de Veldstraat, uitsnede uit bijlage
4a (bron: initiatiefnemer)
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Figuur 6: Inplantingsplan van het fietspad met zicht op de aansluiting van het fietspad langs twee zijden op de
fietstunnel langs de Veldstraat die onder de spoorweg loopt en in het oosten de aansluiting op het bestaande
fietspad, uitsnede uit bijlage 4a (bron: initiatiefnemer)

Figuur 7: Dwarsprofiel 3 met links het fietspad dat richting de fietstunnel langs de Sint-Huberstraat loopt en rechts
het fietspad dat op het spoorwegtalud wordt aangelegd, uitsnede uit bijlage 4b (bron: initiatiefnemer)

Archeologienota DEINZE VOLHARDINGSLAAN (FIETSBRUG)
Projectcode: 2018H130
Verslag van resultaten bureauonderzoek

10

Figuur 8: Dwarsprofiel 4 met aanduiding van de fietsbrug dat aangelegd wordt over de Sint-Huberstraat en de
aanleg van het landhoofd, de paal link van het fietspad is de bestaande keermuur, uitsnede uit bijlage 4b (bron:
initiatiefnemer)

Archeologienota DEINZE VOLHARDINGSLAAN (FIETSBRUG)
Projectcode: 2018H130
Verslag van resultaten bureauonderzoek

Figuur 9: Zijaanzicht van de aanleg van het landhoofd, uitsnede uit bijlage 4d (bron: initiatiefnemer)
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Figuur 10: Dwarsprofiel 12 toont de doorsnede van de fietsbrug over de Volhardingslaan, centraal onder de brug
wordt een pijler aangebracht, uitsnede uit bijlage 4b (bron: initiatiefnemer)
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Figuur 11: Zijaanzicht van de brugpijler dat geplaatst zal worden onder de fietsbrug over de Volhardingslaan,
uitsnede uit bijlage 4d (bron: initiatiefnemer).
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Figuur 12: Dwarsprofiel 16 met rechts het fietspad dat afdaalt richting de fietsbrug langs de Veldstraat en links het
fietspad dat verder loopt in oostelijke richting, uitsnede uit bijlage 4c (bron: initiatiefnemer)
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1.3. Werkwijze en strategie
1.3.1. Motivering onderzoeksstrategie
In dit bureauonderzoek wordt getracht een zo duidelijk mogelijk beeld te vormen van de
huidige archeologische, historische en landschappelijke kennis van het projectgebied en de
omgeving. Dit wordt vervolgens getoetst aan de geplande verstoring van de bodem. Het doel
hiervan is te kunnen bepalen of verder archeologisch onderzoek aangewezen is. Om een
antwoord te kunnen formuleren op de onderzoeksvragen werden verschillende bronnen
geraadpleegd.
Informatie over de afbakening van het projectgebied en de geplande werkzaamheden werd
aangeleverd via de initiatiefnemer. Om een zicht te krijgen op de huidige archeologische
kennis van het projectgebied en de gemeente Deinze in het algemeen werd de online
databank van de CAI (Centrale Archeologische Inventaris) geraadpleegd.1 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 hetgene dat beschikbaar is via de CadGIS Viewer van de Federale
Overheid.4 Een topografische kaart werd verkregen via het NGI.5

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

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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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
Niet van toepassing .
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2. ASSESSMENTRAPPORT
2.1. Landschappelijke ligging
2.1.1. Topografische situering
Deinze is gelegen in het westen van de provincie Oost-Vlaanderen en maakt deel uit van het
arrondissement Gent. De gemeente situeert zich ten zuidwesten van de stad Gent en is een
fusie van de gemeenten Deinze, Aste, Bachte-Maria-Leerne, Gottem, Grammene, Meigem,
Petegem-aan-de-Leie, Sint-Martens-Leerne, Vinkt, Wontergem en Zeveren. Deinze grenst in
he tnoorden aan Poeke, Lotenhulle (deelgemeenten Aalter), Poesele, Nevele, Vosselare
(deelgemeenten Nevele) en Drongen, in het oosten aan Sint-Martens-Latem en Deerle
(deelgemeente Sint-Martens-Latem), in het zuiden aan Nazareth, Kruishoutem, Machelen
(deelgemeente Zulte) en Olsene (deelgemeente Zulte) en in het westen aan Oeselgem,
Wakken en Markegem (deelgemeenten Dentergem), Dentergem en Aarsele (deelgemeente
Tielt, zie Figuur 13 en Figuur 14 en bijlage 1 en 2).
Het projectgebied is gelegen ten zuidwesten van het centrum van Deinze en ten westen van
het centrum van Petegem-aan-de-Leie. Het projectgebied wordt begrensd door de spoorweg
in het noorden, door percelen 369k en 368f2 in het oosten, door de percelen langs de
Veldstraat, Volhardingslaan, Hofstraat en Sint-Hubertstraat in het zuiden en door het fietspad
langs de spoorweg in het westen. Het projectgebied is gelegen op openbaar domein op 2
percelen na: de begraafplaats van Petegem-aan-de-Leie en een privaat perceel. Deze
percelen zijn terug te vinden onder afdeling 3, sectie A en percelen 342p6 n 357b2 (zie
Figuur 15 en bijlage 3).
Op de bodemgebruikskaart uit 2001 staat het grootste deel van het projectgebied gekarteerd
als bebouwd zone (zie Figuur 16 en bijlage 5).6 De beide uitersten van het fietspad, in het
westen en in het zuiden van het projectgebied, staat gekarteerd als gebruik voor akkerbouw.

6

http://www.geopunt.be/
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Figuur 13: Uitsnede uit de topografische kaart met aanduiding van het projectgebied, bijlage 1 (bron: geopunt.be)

Figuur 14: Uitsnede uit de topografische kaart (detail) met aanduiding van het projectgebied, bijlage 2 (bron:
geopunt.be)
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Figuur 15: Uitsnede uit de GRB-kaart met aanduiding van het projectgebied, bijlage 3 (bron: geopunt.be)

Figuur 16: Uitsnede uit de bodemgebruikskaart met aanduiding van het projectgebied, bijlage 5 (bron:
geopunt.be)

Archeologienota DEINZE VOLHARDINGSLAAN (FIETSBRUG)
Projectcode: 2018H130
Verslag van resultaten bureauonderzoek

20

2.1.2. Landschappelijke situering
Deinze is gelegen in de Vlaamse Zandstreek, de ondergrond bestaat uit matig droge tot
natte zandbodems of uit lemige zand(leem)bodems.7 Deinze behoort tot het zuidelijke deel
van de Vlaamse Vallei en meerbepaald in de alluviale vlakte van de Leie. In het dalbodem
van het Leiedal kunnen dezelfde morfologische eenheden herkend worden als in het
zuidelijke deel van de Vlaamse Vallei, het landschap vertoont hier dus continuïteit. Het
landschap verschilt echter in morfologie langs beide kanten van de Leie. Het gebied ten
oosten van de rivier bestaat uit het vlakland van Nazareth, ten westen van de alluviale vlakte,
waar Deinze is gelegen, sterkt zich een ruggencomplex uit.8
Het projectgebied is gelegen op ca. 350m ten zuiden van de Leie, op de rand van een
zandrug (zie Figuur 17 en bijlage 6). Het projectgebied is gelegen op een verhevenheid in
het landschap. Het hoogteverloop op het terrein toont aan dat het reliëf stijgt in oostelijke
richting van ca. +9,5m TAW tot +12,5m TAW centraal op het projectgebied, daarna gaat het
weer in dalende lijn tot ca. +9,5m TAW in het oosten van het projectgebied (zie Figuur 18 en
bijlage 7). De bodemerosiekaart uit 2016 geeft aan dat er over de potentiële bodemerosie op
de site geen informatie beschikbaar is (zie Figuur 19 en bijlage 11). Deze kaart houdt onder
meer rekening met het bodemtype, de hellingslengte en de hellingsgraad.

7
8

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/121374 (geraadpleegd op 18-12-2018)
DE MOOR G., e.a. 1997.
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Figuur 17: Uitsnede uit het Digitaal Terreinmodel met aanduiding van het projectgebied, bijlage 6 (bron:
geopunt.be)

Figuur 18: Uitsnede uit het Digitaal Terreinmodel met aanduiding van het projectgebied en hoogteverloopslijn,
bijlage 7 (bron: geopunt.be)
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Figuur 19: Uitsnede uit de potentiële bodemerosiekaart met aanduiding van het projectgebied

2.1.3. Geologische situering
De tertiaire ondergrond ter hoogte van het projectgebied bestaat uit afzettingen van het Lid
van Aalbeke.9 Deze eenheid bestaat uit grijze, plastische klei waar soms
zandsteenconcentraties, fossielen en laagjes grijs zand in voorkomen (zie Figuur 20 en
bijlage 8).10
De quartair geologische kaart geeft aan dat de ondergrond in het westelijke deel van het
projectgebied bestaat uit fluviatiele afzettingen van het eemiaan (code FLPe) met
daarbovenop fluviatiele afzettingen van het weichseliaan (FLPw). De bovenste laag bestaat
uit eolische afzettingen (zand tot silt) van het weichseliaan, mogelijk vroeg-holoceen (code
ELPw) en/of hellingafzettingen van het quartair (code HQ), al is deze karteereenheid
mogelijks afwezig. De ondergrond in het oostelijke deel van het projectgebied bestaat uit
fluviatiele afzettingen van het weichseliaan (FLPw) met daarbovenop eolische afzettingen
van het Weichseliaan (laat-Pleistoceen) (code ELPw) en/of hellingsafzettingen van het
Quartair (code HQ), al is deze laatste karteereenheid mogelijk afwezig (zie Figuur 21 en
bijlage 9).11 De dikte van het quartair pakket bedraagt op deze plaats 18,92m tot 23,86m.12
9

http://www.geopunt.be/
JACOBS P., e.a. 1999.
11
http://www.geopunt.be/
10
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Een geomorfologische kaart is voor dit gebied niet beschikbaar, en wordt hier bijgevolg niet
besproken. Algemeen kan gesteld worden dat het plangebied gelegen is in de alluviale
vlakte van de Leie. Verder buiten het Leiedal liggen verschillende hoge ruggen, zoals deze
van Oostrozebeke, Wortegem en Kruishoutem. Het deel van de vlakte ten oosten van de
Leie, waar het plangebied toe behoort, is gekenmerkt door een vlak, zandig en breed dal.”

Figuur 20: Uitsnede uit de tertiair geologische kaart met aanduiding van het projectgebied, bijlage 8 (bron:
geopunt.be)

12

https://www.dov.vlaanderen.be/
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Figuur 21: Uitsnede uit de quartair geologische kaart met aanduiding van het projectgebied, bijlage 9 (bron:
geopunt.be)

2.1.4. Bodemkundige situering13
Het gehele projectgebied staat gekarteerd als ‘OB’, bebouwde bodem (zie Figuur 22 en
bijlage 10). In de nabije omgeving van het projectgebied bestaat de ondergrond uit vochtige
zandbodems van het type Zcc(h), Zdc(h) en Zdp (zie Figuur 22 en bijlage 10).
-

-

-

13

Zcc(h)-bodems zijn matig droge zandbodems met een sterk gevlekte en verbrokkelde
textuur B horizont. Deze gronden vertonen roestverschijnselen tussen 60 en 90cm
diep. Ze hebben een gunstige waterhuishouding in de winter, maar zijn in de zomer
vaak te droog.
Zdc(h)-bodems zijn matig natte zandbodems met sterk gevlekte, verbrokkelde textuur
B horizont. De bovengrond van deze bodems is donker grijsbruin en goed humeus,
de bovenlaag is ongeveer 30cm dik en rust op een overgangshorizont gevolgd door
een sterk gevlekte textuur B horizont. Roestverschijnselen beginnen tussen 40 en
60cm diep. De waterhuishouding is iets te nat in de winter en goed in de zomer.
Zdp-bodems zijn matig natte zandbodems zonder profiel, roestverschijnselen
beginnen tussen 40 en 60cm. De waterhuishouding is matig goed, soms enige
overlast in de winter en voldoende vochthoudend in de zomer.

http://www.geopunt.be/

Archeologienota DEINZE VOLHARDINGSLAAN (FIETSBRUG)
Projectcode: 2018H130
Verslag van resultaten bureauonderzoek

25

Figuur 22: Uitsnede uit de bodemkaart met aanduiding van het projectgebied, bijlage 10 (bron: geopunt.be)

Er werden ter hoogte van het projectgebied 2 handmatige boringen uitgevoerd (zie Figuur 24
en bijlage 23) in het spoorwegtalud. Uit deze handboringen kan geconcludeerd worden dat
aanwezige matig fijn/matig siltig zand gebruikt werd om de ophoging van het spoor te
realiseren.14 Deze boringen zijn antropogeen verstoord tot op een diepte van ca. 1,20m. Er
werden ook een aantal mechanische boringen naast het spoorwegtalud (zie Figuur 23 en
bijlage 22, 23 en 25). Uit deze boringen kan geconcludeerd worden dat de ondergrond ter
hoogte van het projectgebied intact is.

14

S.N. 2018, Fietsbrug Volhardingslaan Deinze: Geotechnische randvoorwaardennota.
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Figuur 23: Uitsnede uit de luchtfoto van 2017 met aanduiding van het projectgebied en de locaties van de
boringen, bijlage 22 (bron: geopunt.be)
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Figuur 24: Boorprofielen van de handmatige boringen uitgevoerd in het spoorwegtalud, bijlage 23 (bron:
initiatiefnemer)

2.2. Historische beschrijving15
De oudste geschreven bron waarin Deinze vermeld wordt, dateert uit het midden van de 11de
eeuw in het handschrift van Vita Popponis. De stad wordt hier vermeld als Dunsa, dit zou
afkomstig zijn van dhunasa, wat meander betekent. Dit zou kunnen verwijzen naar de
oorspronkelijk grote Leiebocht rond Deinze. Archeologische vondsten tonen aan dat er al
vroeg sprake was van bewoning in Deinze. Het oudste artefact dat aangetroffen werd,
dateert al van 10000 tot 75000 v.Chr. Ook uit de Gallo-Romeinse periode werden talrijke
vondsten aangetroffen, wat doet vermoeden dat er in deze periode (1ste-3de eeuw) een
Romeinse nederzetting geweest was. Het aantreffen van middeleeuws aardewerk doet
vermoeden dat er zich een drukke handelsactiviteit langs de Leie had ontwikkeld.
De oudste nederzetting zou gelegen hebben op een kleine, zandige verhevenheid langs de
Leie. De ligging van de nederzetting nabij de rivier en het kruispunt van de heirwegen
Oudenaarde-Brugge en Gent-Kortrijk was zeer gunstig voor de verdere ontwikkeling van de
stad. Reeds in 840 wordt er voor de eerste maal melding gemaakt van de aanwezigheid van
een kerk, gelegen op de linker Leie-oever. De oudste nederzetting ontwikkelde zich echter
15

Tenzij
anders
vermeld:
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/121368
(geraadpleegd op 17-17-2018) en https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/121374
(geraadpleegd op 17-12-2018)
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niet langs de Leie maar langs de heirbaan Oudenaarde-Brugge die in noordwestelijke
richting over de Leie heen liep.
Onder Johanna van Margaretha van Constantinopel (1211-1278) werd er reeds versterking
aan weerskanten van de Leie. Onder het bewind van Gwijde van Damiere (1278-1305) werd
de stadsgracht of Kaandel gegraven met verschillende toegangsbruggen of poorten
waardoor Deinze een afsgelosten stad werd. Deinze bestond uit bestuurlijk uit 2 delen:
Deinze-binnen (binnen de vesten) en Deinze-buiten (het landelijk gebied, zie Figuur 25).
Deinze was in de 14de eeuw een bloeiend economisch centrum geworden door de bewerking
van wol en meerbepaald ‘ghesmoutte lakene’. Gent had het monopolie op het fabriceren van
fijn laken en vlas waardoor talrijke Gentse wevers uitweken en werk vonden in Deinze. Het
succes van de stad wekte haat op bij de Gentenaars en de stad werd dan ook herhaaldelijk
aangevallen en door brand vernield in de 14de en 15de eeuw. De stad kon zich hier steeds
van herstellen. Getuige hiervan is de ingewikkelde bouwgeschiedenis van de kerk en de
stadshal. De talrijke vernielingen in de 16de eeuw (beeldenstorm) en de 17de eeuw
(veroveringstochten van Lodewijk XIV) konden niet beletten dat Deinze zich bleef handhaven
als ambachts-en handelscentrum.

Figuur 25: Afbeelding van Deinze op de kaart van Blaeu, het projectgebied is gelegen ten zuiden van de stad
(bron: https://uurl.kbr.be/1043567).
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Tijdens de 18de eeuw bloeide de huisnijverheid van linnen en vlas en werden talrijke
brouwerijen en jeneverstokerijen. In deze periode werd de aanleg van grote steenwegen
geoptimaliseerd wat het verkeer en de handel in grote mate bevorderde.
Met de Franse Revolutie werd onder andere het kloosterdomein van het vroegere SintMargerieteklooster openbaar verkocht en verkaveld waardoor een nieuwe woonwijk onstond
in het oostelijke stadsgedeelte. Een tweede nieuwe woonwijk ontstond rond 1839 met de
aanleg van de spoorlijn Gent-Kortrijk ten zuiden van de stad. Ten noorden van de stad werd
in 1847-48 het Schipdonkkanaal gegraven, dit werd een nieuwe belangrijke verkeersader.
De noordelijke uitbouw van de stand werd hierdoor beperkt.
In de jaren 1830-1840 sloeg de economische crisis hard toe en men probeerde de
teloorgang van de huisnijverheid op te vangen door het oprichten van modelwerkplaatsen
zoals ‘Atelier de Deinse’, hier werden bretellen gefabriceerd. In 1887 werd een
kinderrijtuigenfabriek opgericht (de latere firma Torck) en dit betekende de start van een
bloeiende industrie tot in de 20ste eeuw.
Op vandaag heeft Deinze een belangrijke onderwijs-en verzorgingsfunctie voor de regio en
het is ook een belangrijk handels-en industriecentrum.
Over het onderzoeksgebied zelf is op historisch vlak niet veel geweten. Deinze en
deelgemeente Petegem worden op verschillende historische kaarten afgebeeld. De vroegste
kaart waar relevante historische informatie kan worden gehaald is de Ferrariskaart (17711778, zie Figuur 26 en bijlage 12). Op deze kaart is te zien dat het projectgebied ten zuiden
van het centrum van Deinze en van Peteghem Buyten gelegen is. Het tracé is grotendeels in
landelijk gebeid gelegen, al doorkruist het wel twee wegen die uitkomen op de weg naar
Gent. Het uiterste oosten van het projectgebied is gelegen op een poel waar een beek in
uitmondt. De grootste verandering op de Atlas der Buurtwegen (1841, zie Figuur 28 en
bijlage 13) is de aanleg van de spoorweg Gent-Kortrijk waarlangs het projectgebied gelegen
is. De poel in het oosten van het projectgebied is verdwenen. Op de kaart van Popp (18421879, zie Figuur 29 en bijlage 14) is er niet veel veranderd, in het westen van het
projectgebied is de een beek gelegen, deze beek loopt langs de spoorweg en de Huberstraat
verder naar het zuiden. Op de kaart Vandermaelen (zie Figuur 30 en bijlage 19) is deze
waterloop niet meer te zien. Het station van Deinze ligt ten oosten van het projectgebied.
Op de topografische kaart van 1911-1949 (zie Figuur 31 en bijlage 20) is te zien dat het
kerkhof ten zuiden van het projectgebied ondertussen al in gebruik genomen werd. De
topografische kaart van 1966-1967 toon niet veel veranderingen (zie Figuur 32 en bijlage
21). Op de luchtfoto van 1971 (zie Figuur 33 en bijlage 15) is te zien dat er ten zuiden van de
spoorweg heel wat bebouwing is bijgekomen. Ook het kerkhof is ondertussen in gebruik
genomen. De spoorweg kruist de Sint-Hubertstraat nog, hier is een spoorovergang. Ten
zuiden is er ook nog een groenzone met bomen aanwezig, maar op deze zone is op de
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luchtfoto van 1990 (zie Figuur 34 en bijlage 16) te zien dat de Volhardingslaan ondertussen
werd aangelegd om de stad Deinze te ontsluiten. Hiervoor werd de spoorweg aangelegd op
een talud en brug die over de Volhardingslaan loopt. Ter hoogte van de Sint-Hubertstraat is
het spoor doorgetrokken en hier werd een fietstunnel aangelegd om de aansluiting met de
stad te garanderen. Op de luchtfoto van 2017 (zie Figuur 35 en bijlage 17) is te zien dat de
wijk ten zuiden van het projectgebied bijna volledig verkaveld werd. Ook werd ten westen en
ten oosten van het projectgebied een fietspad aangelegd.

Figuur 26: Uitsnede uit de kaart van Ferraris met aanduiding van het projectgebied, bijlage 12 (bron: geopunt.be)

Figuur 27: Topografisch plan uit 1786 van de stad en markiezaat van Deinze met aanduiding bij van het projectgebied
(bij benadering, bron: cartesius.be)
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Figuur 28: Uitsnede uit de Atlas der Buurtwegen met aanduiding van het projectgebied, bijlage 13 (bron:
geopunt.be)

Figuur 29: Uitsnede uit de kaart van Popp met aanduiding van het projectgebied, bijlage 14 (bron: geopunt.be)
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Figuur 30: Uitsnede uit de kaart Vandermaelen met aanduiding van het projectgebied, bijlage 19 (bron:
geopunt.be)

Figuur 31: Uitsnede uit de topografische kaart van 1911-1949 met aanduiding van het projectgebied, bijlage 20
(bron: cartesius.be)
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Figuur 32: Uitsnede uit de topografische kaart van 1966-1967 met aanduiding van het projectgebied, bijlage 21
(bron: cartesius.be)

Figuur 33: Uitsnede uit de luchtfoto van 1971 met aanduiding van het projectgebied, bijlage 15 (bron: geopunt.be)
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Figuur 34: Uitsnede uit de luchtfoto van 1990 met aanduiding van het projectgebied, bijlage 15 (bron: geopunt.be)

Figuur 35: Uitsnede uit de luchtfoto van 2017 met aanduiding van het projectgebied, bijlage 16 (bron: geopunt.be)
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2.3. Archeologisch kader
In de buurt van het projectgebied zijn er een aantal archeologische gegevens gekend. Deze
informatie voor het overzicht aan archeologische indicaties in de buurt van het projectgebied
werd bekomen door de CAI16 (zie Figuur 36 en bijlage 19).

Figuur 36: Uitsnede uit het Digitaal Terreinmodel met aanduiding van het projectgebied en de archeologische
indicatoren aangetroffen in de omgeving, bijlage 18 (bron: geopunt.be en CAI).

In het oosten van het projectgebied grenst de archeologische vindplaats ‘Landweg’ aan het
projectgebied (CAI ID 163343). Hier werd bij een mechanische prospectie een niet
geretoucheerde afslag aangetroffen in de vulling van één van de kuilen die gevonden
werden. Er werden in totaal 25 sporen opgetekend, waaronder paalkuilen (13), kuilen (7),
smalle greppels (2), een gracht, een spitstoren en een mogelijke waterput. Deze vondsten
konden gedateerd worden tot in de vroegmoderne periode.
In het westen van het projectgebied werd in 2012 een archeologisch onderzoek uitgevoerd
naar aanleiding van de aanleg van een nieuwe verkaveling (CAI ID 207258). Hier werd een
tweeschepig gebouw van 10,28m bij 8,28m met een waterput en greppels aangetroffen. Er
werd ook aardewerk gevonden met radstempelversieringen. In 2011 was al een
archeologische opgraving uitgevoerd op de site Sint-Hubertstraat I (CAI ID 156989). Bij deze
16

www.cai.onroerenderfgoed.be
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opgraving werd een erf uit de ijzertijd aangetroffen waar het gebouwplattegrond nog te
onderscheiden was. Er werden ook een waterkuil en een 8-tal spijkers gevonden. Tijdens het
vervolgonderzoek werd ook een brandrestengraf aangetroffen uit dezelfde periode. Uit de
volle middeleeuwen werden greppels, kuilen en paalsporen aangetroffen die tot 2
gebouwplattegronden behoorden.
Op 160m ten noorden van het projectgebied is de Parochiekerk Sint-Martinus en SintAntonius Abt gelegen (CAI ID 970601). Deze kerk heeft een zeer oude oorsprong en
bestond reeds in 1147. De kruisingstoren heeft een vierkante onderbouw met Romaanse
venstertjes in Doornikse steen, dit deel dateert vermoedelijk nog uit 12de eeuw. De rest van
de kerk werd in de loop der jaren grondig verbouwd en vergroot. In 1750 verkeerde de kerk
in nogal bouwvallige staat en werden 2 nieuwe zijbeuken gebouwd. In 1830 werden grote
verbouwingswerken uitgevoerd met het slopen van het schip en het koor en vervangen door
de huidige bakstenen constructie. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de toren
opgeblazen en de kerk zwaar beschadigd, de restauratie van de kerk duurde van 1950 tot
1957.
Op 280m ten noorden van het projectgebied is de site Knok (CAI ID 971616) gelegen. Hier
werd bij een opgraving in 1978 een deel van de riolering blootgelegd. Het ging hier om een
overwelfde stadsgracht. De onderkant van de gracht is gemetseld op eiken balken die rusten
op houten paalfunderingen. Er werd verder ook glas en aardewerk aangetroffen.
In 2010 werd een archeologisch onderzoek uitgevoerd op de site van het Oud
Kasteel/Prinsenhof (CAI ID 152886). Hier werden sporen aangetroffen van de van de
grafelijke residentie met motte uit de middeleeuwen. De residentie werd op het einde van de
15de eeuw verwoest door de Gentenaren. Uit de 17de eeuw werd een hoektoren van het
poortgebouw van het markizaat gevonden. Er werden ook resten vaan groot gebouw en een
kleiner bijgebouw aangetroffen. In het grote gebouw werd nog een kelder en een ruimte met
haard aangetroffen. Van het bijgebouw werden de vloer en een deel van de fundamenten
blootgelegd.
Op 570m ten noordoosten van het projectgebied werden in de jaren 1970 een aantal
toevalsvondsten aangetroffen bij baggerwerken aan de Leie. Het gaat hier om 12 fibulae en
4 munten uit de ijzertijd of vroeg-Romeinse periode. Er werden uit dezelfde periode ook
resten bouwmateriaal gevonden, onder andere: fragmenten van een laagoven, fragmenten
van een vuurbok en tegulae. Uit de middeleeuwen werd heel wat aardewerk aangetroffen
van zeer diverse soorten, alle belangrijke aardewerkgroepen uit de middeleeuwen werden
hier aangetroffen.
Cartografisch onderzoek uit 1984 heeft een grote circulaire structuur aangeduid ten
noordwesten van het projectgebied (CAI ID 976147). In dezelfde omgeving heeft onderzoek
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aan de hand van luchtfotografie uit 1992 nog enkele circulaire structuren, mogelijks
grafheuvels, aangeduid (CAI ID 154888, CAI ID 154887 en CAI ID 154889).

2.4. Synthese
2.4.1. Verwachtingspatroon
Op basis van het voorgaande assessment kan volgend verwachtingspatroon naar voor
geschoven worden:
-

-

-

-

-

-

-

In de nabije omgeving van het projectgebied werden verschillende archeologische
opgravingen uitgevoerd waar sporen aangetroffen werden uit periodes vanaf de
steentijd. Het aantreffen van sporen uit deze periodes is bijgevolg mogelijk.
Voor de middeleeuwen maakt het bureauonderzoek wel duidelijk dat Deinze reeds
bewoond werd gedurende de 11de eeuw wanneer het voor het eerst schriftelijk
vermeld werd, de kerk zou reeds uit de 9de eeuw dateren. Het is bijgevolg niet
onwaarschijnlijk dat er middeleeuwse sporen kunnen worden aangetroffen binnen het
projectgebied.
Voor de periode na de late middeleeuwen beschikt men over enig kaartmateriaal dat
er op wijst dat dit gebied gedurende de nieuwe tijd en later steeds akkerland betrof
dat doorsneden werd door een wegenis in het westen van het projectgebied.
Op de de Atlas der Buurtwegen uit 1841 is te zien dat de spoorweg aangelegd werd
parallel met het projectgebied. De jongere kaarten tonen een steeds grotere
uitbreiding van de woonwijk ten zuiden van het projectgebied.
In de laten jaren 1970 werd de spoorwegtalud aangelegd waarbij de spoorweg over
de bestaande en nieuwe wegen (Volhardingslaan) liep. Er werden 2 fietstunnels
aangelegd ter hoogte van de Veldstraat en de Sint-Hubertstraat.
Handmatige boringen in de bestaande spoorwegberm hebben aangetoond dat de
zandige ondergrond gebruikt werd om de ophoging van het spoor te realiseren. Een
deel van de afgraving ten behoeve van de geplande werken zal gebeuren in deze
reeds opgehoogde bodem.
De geplande werken voor de aanleg van het fietspad en de fietsbruggen bestaan uit
het afgraven van teelaarde tot 0,30m-mv over het volledige tracé. Daarna wordt een
ophoging gecreëerd waarop het fietspad aangelegd zal worden. Plaatselijk zal de
verstoring dieper zijn voor de aanleg van de brugpijler en de landhoofden ten
behoeven van de fietsbruggen. Deze zullen worden aangelegd op schroefpalen die
6,00m tot 8,00m diep zullen worden aangebracht. Voor de brugpijler wordt nog een
fundering voorzien van 1,00m diep over een oppervlakte van ca. 7,84m². De
verstoring die deze werken met zich mee zullen brengen, manifesteert zich echter
over een zeer beperkte oppervlakte.

Besluitend kan gesteld worden dat de geplande werken slechts beperkte bodemingrepen
met zich mee zullen brengen voor het overgrote deel van het projectgebied. Op de meeste
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plaatsen zal tot 0,30m onder het maaiveld afgegraven worden. Handmatige boringen hebben
aangetoond dat er grond is aangevoerd voor het ophogen van het spoorwegtalud. De
werken die op het spoorwegtalud gebeuren zullen dus ingrijpen op antropogene bodem. Op
een beperkt aantal plaatsen zullen de bodemingrepen dieper zijn, maar de oppervlaktes van
deze ingrepen zijn te beperkt om archeologische sporen aan te snijden en kenniswinst op te
leveren.

2.4.2. Afweging verder vooronderzoek
Het projectgebied behelst een site van ca. 6750m² gelegen langs de spoorweg GentKortrijk. De geplande werken over het lijntracé zullen slechts in beperkte mate ingrijpen in de
ondergrond. Op basis van het hierboven neergeschreven verwachtingspatroon kan
geconcludeerd worden dat enig vervolgonderzoek weinig zinvol zou zijn en niet kan leiden
tot een kennisvermeerdering. Het wordt dus niet nodig geacht om verder onderzoek te
adviseren.

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?
Handmatige boringen ter hoogte van het spoorwegtalud hebben aangetoond dat de
ondergrond bestaat uit aangevoerde grond dat gebruikt werd voor de ophoging van
de berm.



Zijn er landschappelijke factoren die invloed kunnen hebben op de gaafheid van
eventuele archeologische sporen?
Op de potentiële bodemerosiekaart wordt er geen informatie gegeven over de
mogelijke bodemerosie ter hoogte van het projectgebied. In de nabije omgeving is de
kans op bodemerosie eerder laag tot verwaarloosbaar.



Wat is de impact van de geplande werken op het bodemarchief?
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-

De geplande werken voor de aanleg van het fietspad en de fietsbruggen bestaan uit
het afgraven van teelaarde tot 0,30m-mv over het volledige tracé. Daarna wordt een
ophoging gecreëerd waarop het fietspad aangelegd zal worden. Plaatselijk zal de
verstoring dieper zijn voor de aanleg van de brugpijler en de landhoofden ten
behoeven van de fietsbruggen. Deze zullen worden aangelegd op schroefpalen die
6,00m tot 8,00m diep zullen worden aangebracht. Voor de brugpijler wordt nog een
fundering voorzien van 1,00m diep over een oppervlakte van ca. 7,84m². De
verstoring die deze werken met zich mee zullen brengen, manifesteert zich echter
over een zeer beperkte oppervlakte.



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?
Niet van toepassing.
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3. Samenvatting
Het projectgebied situeert zich ten zuiden van de stadskern van Deinze, langs de spoorlijn
Gent-Kortrijk. Het projectgebied grenst in het noorden aan de spoorweg, in het oosten aan
percelen 369k en 368f2, in het zuiden aan de percelen langs de Veldstraat, Volhardingslaan,
Hofstraat en Sint-Hubertstraat en aan het fietspad langs de spoorweg in het westen. Het
projectgebied is deels gelegen op een verhevenheid in het landschap dat gecreëerd werd
door menselijk ingrijpen. De ondergrond staat gekarteerd als bebouwde bodem. Handmatige
boringen uitgevoerd op het terrein toonden aan dat de ondergrond op het spoorwegtalud
bestaat uit aangevoerde grond. De werken die op het spoorwegtalud gebeuren zullen dus
ingrijpen op antropogene bodem. De overige boringen tonen aan dat de ondergrond ter
hoogte van het projectgebied intact is.
Op het projectgebied zelf is nog geen archeologisch onderzoek uitgevoerd. Historische
kaarten uit de 18de en 19de eeuw tonen het projectgebied als akker- en/of weiland met zeker
vanaf 1841 de aanwezigheid van de spoorlijn. De kaarten uit de 20ste eeuw tonen een
uitbreiding van de bebouwing ten zuiden van de spoorweg.
De geplande werken voor de aanleg van het fietspad en de fietsbruggen bestaan uit het
afgraven van teelaarde tot 0,30m-mv over het volledige tracé. Daarna wordt een ophoging
gecreëerd waarop het fietspad aangelegd zal worden. Plaatselijk zal de verstoring dieper zijn
voor de aanleg van de brugpijler en de landhoofden ten behoeven van de fietsbruggen, maar
de oppervlaktes van deze diepere bodemingrepen zijn dus beperkt. De beperkte ingreep in
de bodem van de geplande werken over een lijntracé in combinatie met de ophoging die in
het verleden reeds plaatsvond ten behoeve van de aanleg van het spoorwegtalud, maken
dat een vervolgonderzoek weinig zinvol zou zijn en niet kan leiden tot een
kennisvermeerdering. Het wordt dus niet nodig geacht om verder onderzoek te adviseren.
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- Wapening te bepalen door opdrachtnemer.

400

Afmeting vlotplaat: 2000x4000x200

Kant spoorweg
4170
2820

400

400

Oplegpunt 1

FIETSERSBRUG
DEINZE

100

20

200

950

Helling vlotplaat 5%
t.o.v. bovenliggende weg

Schroefpalen Ø610
Helling palen 1/5
C30/37

BOUWHEER:

400

Gouvernementstraat 1

2800
1680

560

AANNEMER:

Afmeting vlotplaat: 2000x4000x200

X: 90944827
Y: 185362614
4000

5340

TITEL:

SCHAAL: 1/10

Bekistingsplan

820

2100

560

X: 90946141
Y: 185363660

4200

6140

Detail 01: Voeg en vlotplaat

Onderbouw fietsbrug
Volhardingslaan

4200

Drainerend zand

156

1680

2800

Drainerend scherm
met kunstofnoppen

400

2100

560

970

Draineerbuis:
HDPE Ø200mm met
PP450-kousomhulling

600

600

rolgrind 2/20
X: 90947187
Y: 185362345

SLACHTHUISSTRAAT 71

40mm krimpvrije
gietmortel

T: +32 3 777 95 19

-

9100 SINT-NIKLAAS

F: +32 3 777 98 79

-

info@sbe.be

BELGIUM
www.sbe.be

550

400

Sokkel voor oplegtoestel

1300

Steunpunt 1
950

600

550

1920

1220

300
900

400 10

563

X: 90945873
Y: 185361299

Oplegpunt 2

2200

Ø 700

0

Zuiverheidsbeton 100mm

19-10-2018 Eerste uitgave

Rev.

Planzicht pijler

Detail 03: Drainage

Planzicht landhoofd

Detail 02: Oplegtoestel

SCHAAL: 1/50

SCHAAL: 1/20

SCHAAL: 1/50

SCHAAL: 1/10

Datum

FORMAAT

A0
SCHAAL

As indicated

Omschrijving wijzigingen

KSM

ASL

TDS

Opmaak

Controle

Goedk.

PROJECT

DOCUMENTTYPE

AFDELING

FASE

DOCUMENTNR

REVISIE

12790

TEK

B

C

600

0

Z:\p12700-12799\12790-Fietsbrug_Volhardingslaan_Deinze\4_SBE\5_Tekeningen\7_Revit\12790-Project v02.rvt

560

9000 Gent

350
156

Steunpunt 2

600

970

Schroefpalen Ø560
Helling palen 1/5
C30/37
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Boring:

B2 - 1

Boring:

B2 - 2

Datum:

16-08-2018

Datum:

16-08-2018

GWS:

200

GWS:

200

0

50

100

0

-50

-100

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
humeus, resten baksteen, spikkels
roest, donkerbruin, Machinale
Boring
Zand, matig fijn, sterk siltig, zwak
roesthoudend, donkerbruin,
Machinale Boring

150

200

braak
Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
humeus, donkerbruin, Machinale
Boring

1850

1900

-400

Zand, matig grof, sterk siltig, zwak
glauconiethoudend, lichtbruin,
Machinale Boring

Zand, matig grof, matig siltig, matig
glauconiethoudend, sporen
schelpen, lichtgrijs, Machinale
Boring

Zand, matig grof, matig siltig, matig
glauconiethoudend, sporen
schelpen, licht bruingrijs,
Machinale Boring

-800

Zand, matig grof, matig siltig, matig
glauconiethoudend, sporen
schelpen, neutraalgrijs, Machinale
Boring
Zand, matig grof, sterk siltig, matig
glauconiethoudend, sporen
schelpen, neutraalgrijs, Machinale
Boring

2200

2300

2450

-950

-1000

Zand, matig grof, uiterst siltig,
matig glauconiethoudend, sporen
schelpen, neutraalgrijs, Machinale
Boring
Leem, sterk zandig, matig
glauconiethoudend, sporen
schelpen, neutraalgrijs, Machinale
Boring

1050

1100

1150
-1175

1200
-1225

1250

Zand, matig grof, uiterst siltig,
matig glauconiethoudend, sporen
schelpen, neutraalgrijs, Machinale
Boring
Leem, sterk zandig, matig
glauconiethoudend, sporen
schelpen, neutraalgrijs, Machinale
Boring

1300

1350
-1400

Zand, matig grof, uiterst siltig,
matig glauconiethoudend, sporen
schelpen, neutraalgrijs, Machinale
Boring

1450

-1850

-1900

-1950

-2100

-1507

Projectcode: 01841

-2200

-2250

-2300

-2400

-2450

Grind, fijn, matig zandig, zwak
glauconiethoudend, donkergrijs,
Machinale Boring
Grind, fijn, siltig, zwak
glauconiethoudend, resten
schelpen, donkergrijs, Machinale
Boring
Zand, matig grof, sterk siltig, zwak
grindig, matig glauconiethoudend,
sporen schelpen, donkergrijs,
Machinale Boring
Zand, matig grof, matig siltig,
brokken leem, matig
glauconiethoudend, zwak
schelphoudend, zwak
grindhoudend, donkergrijs,
Machinale Boring
Klei, zwak zandig, resten
schelpen, zwak
glauconiethoudend, donkergrijs,
Machinale Boring, ‘Harde klei’
Bevat mica’s.
Klei, zwak zandig, zwak
glauconiethoudend, donkergrijs,
Machinale Boring, ‘Zachte klei’
Bevat mica’s.
Klei, zwak zandig, zwak
glauconiethoudend, donkergrijs,
Machinale Boring, ‘Harde klei’
Bevat mica’s.
Klei, zwak zandig, zwak
glauconiethoudend, donkergrijs,
Machinale Boring, ‘Zachte klei’
Bevat mica’s.
Klei, zwak siltig, zwak
glauconiethoudend, donkergrijs,
Machinale Boring, ‘Harde klei’
Bevat mica’s.
Klei, zwak siltig, zwak
glauconiethoudend, donkergrijs,
Machinale Boring, ‘Zachte klei’
Bevat mica’s.

2500

2550

2600

Leem, sterk zandig, sterk grindig,
zwak glauconiethoudend,
neutraalgrijs, Machinale Boring
Zand, matig grof, uiterst siltig, sterk
grindig, zwak glauconiethoudend,
neutraalgrijs, Machinale Boring

2350

2400

900

1500

-1750

2050

2250

-750

850

1400

Klei, matig siltig, zwak
glauconiethoudend, donkergrijs,
Machinale Boring

2150

-650

700

1000

1950

2100

600

950

-1700

2000

-500

550

800

-1650

1800

450

750

1650

Zand, matig grof, uiterst siltig,
matig glauconiethoudend, sporen
schelpen, neutraalgrijs, Machinale
Boring
Leem, sterk zandig, matig
glauconiethoudend, sporen
schelpen, neutraalgrijs, Machinale
Boring

1600

1750

350

650

-1570

Zand, matig grof, sterk siltig,
lichtbruin, Machinale Boring

300

500

-1540

1550

1700

-200

250

400

-1507

-2600

Boring:

B4 - 1

Boring:

B4 - 2

Datum:

10-08-2018

Datum:

10-08-2018

GWS:

200

GWS:

200

0

0

50

100

250

300

350

400
450

-1507

Zand, matig fijn, sterk siltig,
spikkels roest, neutraalbruin,
Machinale Boring

1650

1700

-200

Zand, matig grof, uiterst siltig,
neutraalbruin, Machinale Boring
1750

-250

Zand, matig grof, uiterst siltig,
lichtbruin, Machinale Boring
1800

-300

Zand, matig grof, sterk siltig,
lichtbruin, Machinale Boring
1850

-350

Zand, matig grof, uiterst siltig,
lichtbruin, Machinale Boring
1900

-400

-450

Leem, sterk zandig, matig
glauconiethoudend, sporen
schelpen, licht grijsbruin,
Machinale Boring
Zand, matig grof, sterk siltig, matig
glauconiethoudend, zwak
schelphoudend, licht grijsbruin,
Machinale Boring

500

600

2100

650

2150

750

800

850

900

950

1000

1050

2200
Zand, matig grof, sterk siltig, matig
glauconiethoudend, zwak
schelphoudend, lichtgrijs,
Machinale Boring

-900

-950

-1000

-1050

Zand, matig grof, uiterst siltig,
matig glauconiethoudend, zwak
schelphoudend, lichtgrijs,
Machinale Boring
Zand, matig grof, uiterst siltig,
matig glauconiethoudend, matig
schelphoudend, lichtgrijs,
Machinale Boring
Zand, matig grof, uiterst siltig,
matig glauconiethoudend, resten
schelpen, lichtgrijs, Machinale
Boring
Zand, matig grof, uiterst siltig,
matig glauconiethoudend, resten
schelpen, brokken leem,
neutraalgrijs, Machinale Boring
Zand, matig grof, uiterst siltig,
matig glauconiethoudend, resten
schelpen, brokken leem, zwak
grindhoudend, neutraalgrijs,
Machinale Boring

1100

1150

Leem, sterk zandig, matig
glauconiethoudend, sporen
schelpen, neutraalgrijs, Machinale
Boring

1200

1250

1300

1350

1400

1450

1500

-1300

-1350

-1400

Leem, sterk zandig, matig
glauconiethoudend, sporen
schelpen, neutraalgrijs, Machinale
Boring
Leem, sterk zandig, matig
glauconiethoudend, sporen
schelpen, zwak grindhoudend,
neutraalgrijs, Machinale Boring

-1450

-1500
-1507

-1750

-1800

-1850

-1900

-2100

Zand, matig grof, uiterst siltig,
matig glauconiethoudend, sporen
schelpen, neutraalgrijs, Machinale
Boring
Leem, sterk zandig, matig
glauconiethoudend, resten
schelpen, neutraalgrijs, Machinale
Boring

Projectcode: 01841Zand, matig grof, uiterst siltig,

matig glauconiethoudend, sporen
schelpen, neutraalgrijs, Machinale
Boring

Zand, matig grof, matig siltig, zwak
schelphoudend, matig
glauconiethoudend, lichtgrijs,
Machinale Boring
Zand, matig grof, matig siltig, matig
glauconiethoudend, sporen
schelpen, brokken leem, lichtgrijs,
Machinale Boring
Klei, zwak siltig, zwak
glauconiethoudend, donkergrijs,
Machinale Boring, ‘Zachte klei’
Bevat mica’s.

Klei, sterk zandig, zwak
schelphoudend, zwak
glauconiethoudend, zwak
grindhoudend, donkergrijs,
Machinale Boring, ‘Zachte klei’
Bevat mica’s.
Klei, zwak siltig, zwak
glauconiethoudend, donkergrijs,
Machinale Boring, ‘Harde klei’
Bevat mica’s.

-2200

Klei, zwak zandig, donkergrijs,
Machinale Boring, ‘Zachte klei’
Bevat mica’s.

2250

2350

2400
2450

2500

2550

2600

Zand, matig grof, matig siltig, zwak
glauconiethoudend, zwak
schelphoudend, lichtgrijs,
Machinale Boring

Klei, zwak siltig, zwak
glauconiethoudend, zwak
schelphoudend, donkergrijs,
Machinale Boring, ‘Harde klei’
Bevat mica’s.

2300

-800

-850

-1700

2000

2050

-700

-1650

1950

550

700

Zand, matig grof, uiterst siltig,
matig glauconiethoudend, sporen
schelpen, neutraalgrijs, Machinale
Boring

1550

1600

-100

150

200

braak
Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
humeus, donkerbruin, Machinale
Boring

-2600

Boring:

B6 - 1

Boring:

B6 - 2

Datum:

06-08-2018

Datum:

06-08-2018

GWS:

100

GWS:

100

0

50

100

150

0

-50

300

1600

-150

Leem, sterk zandig, neutraalbruin,
Machinale Boring

1650

Zand, matig grof, sterk siltig,
lichtbruin, Machinale Boring

1700

Zand, matig grof, sterk siltig,
donker grijsbeige, Machinale Boring
1800

-300

1900

1950

2000

-500

700

2200

750

2250

2300

-800

Zand, matig grof, matig siltig,
resten schelpen, matig
glauconiethoudend, neutraalgrijs,
Machinale Boring

850

Zand, matig grof, sterk siltig,
resten schelpen, matig
glauconiethoudend, neutraalgrijs,
Machinale Boring

2500

2550

1050

2600

1100
-1150

-1200

Leem, zwak zandig, matig
glauconiethoudend, neutraalgrijs,
Machinale Boring
Leem, sterk zandig, matig
glauconiethoudend, neutraalgrijs,
Machinale Boring

1250
-1300

-1350

Leem, sterk zandig, matig
glauconiethoudend, resten
schelpen, neutraalgrijs, Machinale
Boring
Zand, matig grof, matig siltig, zwak
glauconiethoudend, resten
schelpen, neutraalgrijs, Machinale
Boring

1400

1450

1500

2350

2450

-950

1000

1350

-1950

-2000

-1507

Projectcode: 01841

Zand, matig grof, sterk siltig, matig
glauconiethoudend, resten
schelpen, matig grindhoudend,
donkergrijs, Machinale Boring
Klei, zwak siltig, zwak
glauconiethoudend, resten hout,
sporen schelpen, donkergrijs,
Machinale Boring, Bevat mica’s.
Harde klei.
Klei, zwak siltig, zwak
glauconiethoudend, resten
schelpen, donkergrijs, Machinale
Boring, Bevat mica’s. Harde klei.

-2300

-2350

Klei, zwak siltig, zwak
glauconiethoudend, donker
bruingrijs, Machinale Boring, Bevat
mica’s. Zachte klei.
Klei, zwak siltig, zwak
glauconiethoudend, resten
schelpen, donkergrijs, Machinale
Boring, Bevat mica’s. Harde klei.

2400

900

1300

-1900

2100

2150

1200

Zand, matig grof, sterk siltig, matig
glauconiethoudend, resten
schelpen, donkergrijs, Machinale
Boring

2050
Zand, matig grof, sterk siltig,
resten schelpen, matig
glauconiethoudend, neutraalgrijs,
Machinale Boring

650

1150

-1800

Zand, matig grof, matig siltig,
donker grijsbeige, Machinale Boring
-550

Leem, sterk zandig, matig
glauconiethoudend, resten
schelpen, donkergrijs, Machinale
Boring
Zand, matig grof, uiterst siltig,
matig glauconiethoudend, resten
schelpen, donkergrijs, Machinale
Boring

1850

600

950

-1700

Machinale Boring

450

800

-1650

1750

-250

400

550

Zand, matig grof, matig siltig, zwak
glauconiethoudend, resten
schelpen, neutraalgrijs, Machinale
Boring

1550

Zand, matig fijn, matig siltig,
spikkels roest, resten wortels,
zwak steenhoudend, donkerbruin,
Machinale Boring

350

500

-1507

-100

200

250

braak
Zand, matig fijn, matig siltig,
spikkels roest, resten wortels,
donkerbruin, Machinale Boring

-2450

-2500

-2550

-2600

Klei, zwak siltig, zwak
glauconiethoudend, resten
schelpen, donkergrijs, Machinale
Boring, Bevat mica’s. Zachte klei.
Klei, matig zandig, zwak
glauconiethoudend, donkergrijs,
Machinale Boring, Bevat mica’s.
Harde klei.
Klei, zwak siltig, zwak
glauconiethoudend, donkergrijs,
Machinale Boring, Bevat mica’s.
Harde klei.

Boring:

B8 - 1

Boring:

B8 - 2

Datum:

08-08-2018

Datum:

08-08-2018

GWS:

200

GWS:

200

0

50

100

0

-50

-100

250

300

Zand, matig fijn, sterk siltig,
donkerbruin, Machinale Boring
Zand, matig fijn, sterk siltig,
spikkels roest, lichtbruin,
Machinale Boring

150

200

braak
Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
humeus, resten baksteen,
donkerbruin, Machinale Boring

-300

Zand, matig grof, uiterst siltig,
neutraal grijsbruin, Machinale
Boring
Zand, matig grof, sterk siltig, zwak
glauconiethoudend, sporen
schelpen, licht grijsbruin,
Machinale Boring

600

-550

-600

650

700

750

-700

-750

800

850

-850

Zand, matig grof, uiterst siltig,
zwak glauconiethoudend, sporen
schelpen, lichtbruin, Machinale
Boring
Zand, matig grof, sterk siltig, zwak
glauconiethoudend, resten
schelpen, lichtbruin, Machinale
Boring
Zand, matig grof, sterk siltig,
sporen schelpen, matig
glauconiethoudend, neutraal
bruingrijs, Machinale Boring
Zand, matig grof, sterk siltig, matig
glauconiethoudend, resten
schelpen, neutraalgrijs, Machinale
Boring
Zand, matig grof, uiterst siltig,
matig glauconiethoudend, resten
schelpen, neutraalgrijs, Machinale
Boring

900

950

2000
Zand, matig grof, sterk siltig, zwak
glauconiethoudend, sporen
schelpen, lichtbruin, Machinale
Boring

Leem, zwak zandig, matig
glauconiethoudend, neutraalgrijs,
Machinale Boring

1150

1200

1300

1350

1400

-1250

-1300

-1350

-1400

Zand, matig grof, uiterst siltig,
zwak glauconiethoudend, resten
schelpen, neutraalgrijs, Machinale
Boring
Leem, zwak zandig, zwak
glauconiethoudend, resten
schelpen, neutraalgrijs, Machinale
Boring
Leem, zwak zandig, zwak
glauconiethoudend, resten
schelpen, neutraalgrijs, Machinale
Boring

1450

1500

-1950

-2000

-2050
-2075

2100
-2125

2200

2300

2400

-1500
-1507

Leem, zwak zandig, zwak
glauconiethoudend, resten
schelpen, neutraalgrijs, Machinale
Boring
Zand, matig grof, sterk siltig, matig
glauconiethoudend, zwak
schelphoudend, neutraalgrijs,
Machinale Boring
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Klei, zwak zandig, sterk grindig,
zwak glauconiethoudend,
donkergrijs, Machinale Boring,
‘Zachte klei ‘ Bevat mica’s.
Klei, zwak siltig, zwak
glauconiethoudend, resten
schelpen, donkergrijs, Machinale
Boring, ‘Zachte klei ‘ Bevat mica’s.

Klei, matig zandig, sterk grindig,
resten schelpen, zwak
glauconiethoudend, donkergrijs,
Machinale Boring, ‘Zachte klei‘
Bevat mica’s.

2250

2350

Klei, zwak zandig, zwak
grindhoudend, zwak
glauconiethoudend, donkergrijs,
Machinale Boring, ‘Zachte klei ‘
Bevat mica’s.

Klei, zwak siltig, zwak
glauconiethoudend, zwak
schelphoudend, donkergrijs,
Machinale Boring, ‘Harde klei’
Bevat mica’s.

2150

-2350

-2400

Klei, zwak siltig, zwak
grindhoudend, zwak
glauconiethoudend, donkergrijs,
Machinale Boring, ‘Harde klei’
Bevat mica’s.
Klei, zwak siltig, zwak
glauconiethoudend, donkergrijs,
Machinale Boring, ‘Zachte klei’
Bevat mica’s.
Klei, zwak siltig, zwak
glauconiethoudend, donkergrijs,
Machinale Boring, ‘Harde klei’
Bevat mica’s.

2500

2600

1100

1250

2050

-1900

2550

1050

Leem, zwak zandig, zwak
glauconiethoudend, donkergrijs,
Machinale Boring
Leem, sterk zandig, sterk grindig,
zwak glauconiethoudend, zwak
schelphoudend, donkergrijs,
Machinale Boring

2450

-950

1000

-1750

1850

1950

-500

-1700

1800

1900

450

Zand, matig grof, sterk siltig, matig
glauconiethoudend, zwak
schelphoudend, neutraalgrijs,
Machinale Boring
Leem, zwak zandig, zwak
glauconiethoudend, resten
schelpen, donkergrijs, Machinale
Boring

1650

1750

-250

-1550

1600

Leem, sterk zandig, lichtbruin,
Machinale Boring

400

550

1550

1700

-200

350

500

-1507

-2600

Boring:

HB1

Boring:

HB2

Datum:

16-08-2018

Datum:

16-08-2018

0
-10

0
1

weiland
Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
humeus, bruin, Edelmanboor
Zand, matig fijn, zwak siltig, beige,
Edelmanboor

50

0

2

3

3

Zand, matig fijn, matig siltig,
sporen klei, lichtbruin, Edelmanboor

4
-200

5
-250

250
6

-280

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
kleihoudend, lichtbruin,
Edelmanboor
Zand, matig fijn, matig siltig, matig
kleihoudend, zwak roesthoudend,
lichtbruin, Edelmanboor

-300

300
7

-350

350
8

-80

-130

4

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
puinhoudend, neutraalbruin,
Edelmanboor
Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
puinhoudend, beigebruin,
Edelmanboor
Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
puinhoudend, neutraalbruin,
Edelmanboor

200

Zand, matig fijn, matig siltig,
laagjes klei, neutraalbruin,
Edelmanboor

5
250
6

Zand, matig fijn, kleiïg, matig
roesthoudend, grijsbruin,
Edelmanboor

300

Zand, matig fijn, kleiïg, matig
roesthoudend, bruingrijs,
Edelmanboor

350

Zand, matig fijn, kleiïg,
Edelmanboor

400

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
puinhoudend, neutraalbruin,
Edelmanboor

150

-160

200

-50

-100

100

150

weiland
Zand, matig fijn, zwak siltig,
donkerbruin, Edelmanboor

1
50

2
100

0
-10

-300

7

-330
-350

Zand, matig fijn, matig siltig, grijs,
Edelmanboor
Klei, matig zandig, grijs,
Edelmanboor
Zand, matig fijn, zwak siltig, resten
baksteen, bruin, Edelmanboor

8
400

9

9

450

450

500

500

10
-500

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
puinhoudend, bruin, Edelmanboor

-520

Zand, matig fijn, matig siltig, bruin,
Edelmanboor

550

11
-550

550

Zand, matig fijn, sterk siltig, matig
puinhoudend, beigebruin,
Edelmanboor

12

11
600

600
-620
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1

RAPPORTGEGEVENS

1.1

REVISIEBEHEER

Dit is de tweede uitgave van het rapport. Deze uitgave bevat een aanpassing van de grondparameters
na het ontvangen van bijkomend grondonderzoek dat werd uitgevoerd in het kader van voorliggend
project. Daarnaast werden in §5 ook materiaalkarakteristieken toegevoegd die volgen uit het definitief
ontwerp van de onderbouw van de fietssnelweg.

1.2

GEHANTEERDE NORMEN EN RICHTLIJNEN
-

SB260
NBN EN 1990: Grondslagen voor het constructief ontwerp
NBN EN 1991: Belastingen op constructies
NBN EN 1992: Ontwerp en berekening van betonconstructies
NBN EN 1997: Geotechnisch ontwerp
NEN EN 9997-1: Geotechnisch ontwerp van constructies
NBN EN 1299 [2000, EN]: Uitvoering van bijzonder geotechnisch werk - Verdringingspalen
CUR 198: Kerende constructies in gewapende grond
Richtlijn bemalingen (2009)

1.3

AANVERWANTE NOTA’S EN PLANNEN

Plannen:
[1] 12790-TEK-C-S-100-0 Bestaande toestand
[2] 12790-TEK-C-S-101-0 Bestaande nutsleidingen
[3] 12790-TEK-C-S-209-E Grondplan en snedes – Schetsontwerp: variant 10
Nota’s:
[4] 12790-REK-S-O-001-0 Rekennota ontwerp fietsbrug bovenbouw

1.4

REFERENTIES

Plannen Infrabel:
Bouwen van een onderbrugging voor Rijksweg 805 met afschaffen van overwegen 31bis, 32 en 78.
[5] D29 12-1, Algemeen plan
[6] D29 12-2, Algemeen plan
[7] D29 12-3, Inplanting funderingspalen
[8] D29 12-4, Inplanting funderingspalen
[9] D29 12-5, Onderbouw: Landhoofd kant Gent (I)
[10]D29 12-6, Onderbouw: Landhoofd kant Gent (II)
[11]D29 12-7, Onderbouw: Landhoofd kant Kortrijk
[12]D29 12-8, Onderbouw: Pijler
[13]D29 12-9, Onderbouw: Landhoofden – wapeningen

SBE NV – SLACHTHUISSTRAAT 71 – 9100 SINT-NIKLAAS – BELGIUM – T.: +32 3 777 95 19 – F.: +32 3 777 98 79 – INFO@SBE.BE – WWW.SBE.BE

4

12790-REK-G-O-001-A – FIETSBRUG VOLHARDINGSLAAN DEINZE: GEOTECHNISCHE RANDVOORWAARDENNOTA

[14]D29 12-10, Onderbouw: Pijler – wapeningen
Bouwen van een onderdoorgang voor voetgangers (St. Hubertstraat) en een steunmuur met
afschaffen van overweg 32.
[15]D29 11-1, Algemeen plan I
[16]D29 11-2, Algemeen plan II
[17]D29 11-3, Doorsneden en details
[18]D29 11-4, Zichten en doorsneden
[19]D29 11-5, Bekisting steunmuren (I) bevestiging van de dekstenen en ankering van de
parementen
[20]D29 11-6, Bekisting steunmuren (II) – bovenaanzicht
[21]D29 11-7, Bekisting steunmuren (III) – doorsneden – zinkputten
[22]D29 11-8, Wapeningen van de onderdoorgang en de vleugelmuren
[23]D29 11-9, Wapeningen van de steunmuren
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2
2.1

INLEIDING
SITUERING STUDIE

Deze studie betreft de opmaak van een ontwerp voor de missing link te Deinze van de fietssnelweg F7.
De fietssnelweg F7 loopt tussen Gent en Waregem en is over het volledig tracé parallel aan de
spoorweg Gent-Kortrijk. Om de missing link te Deinze te realiseren worden 3 fietsbruggen gebouwd
over de Veldstraat, Volhardingslaan en Sint-Hubertstraat respectievelijk. Het deel van de fietssnelweg
F7 dat onderdeel uitmaakt van voorliggende studie is weergegeven in Figuur 1.

Figuur 1: Projectgebied

2.2

SITUERING RAPPORT

In deze nota worden de uitgangspunten van het ontwerp van de onderbouw van de fietssnelweg te
Deinze vastgelegd.
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3
3.1

BESTAANDE TOESTAND
HISTORIEK PROJECTGEBIED

De spoorweg werd aangelegd in 1838. Op basis van historische kaarten (Atlas der Buurtwegen,
Vandermaelen kaarten, Popp kaarten) blijkt dat het gebied in die periode nog onbebouwd was. Op
basis van deze informatie worden geen ondergrondse massieven/oude funderingen verwacht.
De Volhardingslaan en de bijhorende spoorwegbrug zijn op de luchtfoto uit 1971 nog niet zichtbaar.
De bouw van de spoorwegbrug dateert van eind jaren ‘70.

Figuur 2: Luchtfoto projectgebied 1971 (bron: geopunt.be)
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3.2
3.2.1

BESCHRIJVING BESTAANDE TOESTAND
SPOORWEGBRUG VOLHARDINGSLAAN

In Figuur 3 is de spoorwegbrug over de Volhardingslaan zichtbaar. De spoorweg ligt in ophoging. Beide
landhoofden zijn voorzien van retourmuren. De ophoging eindigt met kwartkegels (6/4) tegen de
retourmuren.

Figuur 3: Spoorwegbrug over de Volhardingslaan

In Figuur 4 en Figuur 5 wordt respectievelijk een vooraanzicht en doorsnede van de bestaande
spoorwegbrug gegeven. Onderstaand wordt dieper ingegaan op de voor het ontwerp van de fietsbrug
relevante onderdelen. De fietsbrug over de Volhardingslaan komt ten zuiden van de bestaande
spoorwegbrug.

Figuur 4: Vooraanzicht spoorwegbrug (bron: plan D29 12-2)
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Figuur 5: Doorsnede spoorwegbrug (bron: plan D29 12-2)

In Figuur 6 wordt een algemeen bovenaanzicht gegeven van de zuidelijke kant van de spoorwegbrug.
De kwartkegels hebben een helling van minstens 6/4 en zijn afgewerkt met plakbezoding. De voet van
de kwartkegels worden afgewerkt zoals gegeven in Figuur 7.

Figuur 6: Grondplan spoorwegbrug (bron: plan D29 12-1)

Figuur 7: Bekleding voet van taluds (bron: plan D29 12-7)
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Opmerking: zijaanzicht geldt voor de noordelijke retourmuur,
zuidelijk retourmuur gelijkaardig

Figuur 8: Boven- en zijaanzicht van retourmuur landhoofd kant Gent (bron: plan D29 12-5)

Figuur 9: Bovenaanzicht noordelijke retourmuur landhoofd kant Kortrijk (bron: plan D29 12-7)
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Ondergronds is de funderingszool breder dan het bovengronds gedeelte van het landhoofd: langsheen
de retourmuren bevindt de rand van de funderingszool zich op maximaal 78,5 cm van de retourmuur,
zie Figuur 8. Bovendien zijn de uiterste funderingspalen op de achterste rij naar buiten geheld, zie
Figuur 10. Deze in de grond gevormde palen met normaal verbrede voet hebben volgens plan volgende
eigenschappen:
- Nuttig draagvermogen: 70 ton
- Aanzetpeil: -6,00 mTAW
- Diameter paalschacht: min. 45 cm
- Diameter verbrede voet: min. 65 cm
- Helling: 1/4
Hiermee dient rekening gehouden te worden bij de inplanting van de nieuwe fietsbrug.
Naar buiten gehelde palen

Figuur 10: Inplantingsplan funderingen (bron: plan D29 12-3)

De afvoer van regenwater en drainagewater gebeurt doorheen de frontmuren (of langsheen de pijler)
naar zinkputten onderaan de frontmuur (of pijler) en vervolgens via rioleringsbuizen haaks op de
frontmuren naar de riool, zie o.a. Figuur 8. De voorzieningen voor de afwatering blijven binnen de
breedte van de spoorwegbrug en zouden, althans volgens de beschikbare plannen, geen knelpunt
mogen vormen voor de aanleg van de nieuwe fietsbrug.
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3.2.2

STEUNMUUR EN ONDERDOORGANG SINT-HUBERTSTRAAT

Ten westen van de Volhardingslaan (richting Kortrijk) werd een ca. 6 m hoge verticale keermuur
gebruikt om de spoorweg in ophoging te verwezenlijken, zie Figuur 11. Ter hoogte van de SintHubertstraat is een onderdoorgang (binnenmaat 2,5 m x 2,5 m) voorzien voor fietsers en voetgangers.
De fietssnelweg zal de Sint-Huberstraat kruisen door middel van een tweede fietsbrug. Daarnaast
wordt ook een aftakking voorzien die het mogelijk maakt om van de fietssnelweg af te dalen naar de
bestaande onderdoorgang.

Figuur 11: Steunmuur en onderdoorgang Sint-Hubertstraat

Figuur 12: Vooraanzicht onderdoorgang en steunmuur t.h.v. Sint-Hubertstraat (bron: plan D29 11-2 A)
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In Figuur 12 wordt een vooraanzicht gegeven van de steunmuur en de onderdoorgang. De steunmuur
bestaat uit 10 moten (lengte 10,2 à 10,3 m). In Figuur 13 wordt een doorsnede gegeven ter hoogte van
de onderdoorgang. Een doorsnede van de steunmuur en de voorziene wapening wordt gegeven in
Figuur 14. De peilen en dimensies variëren langsheen de steunmuur, zie plan D29 11-2 A en D29 11-7.

Figuur 13: Doorsnede onderdoorgang (bron: plan D29 11-2 A)

Figuur 14: Doorsnede steunmuur (bron: plan D29 11-7) en wapening steunmuur (bron: plan D29 11-9)
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De teen van de steunmuur is tot 1,59 m breed. Aan de binnenkant van de steunmuur is een drainering
voorzien, het water wordt afgevoerd via een doorvoer doorheen de steunmuur naar een zinkput boven
de teen (1 per moot). Via buizen boven de teen van de steunmuur wordt het drainagewater afgevoerd
richting een zinkput ter plaatse van de onderdoorgang aan de Sint-Hubertstraat vanwaar het naar de
bestaande riolering stroomt. Bij het definitief ontwerp en de bouw van de nieuwe fietssnelweg wordt
rekening gehouden van de steunmuur en de bestaande afwatering.

3.2.3

ONDERDOORGANG VELDSTRAAT

Ter hoogte van de Veldstraat loopt onder de spoorweg een fietstunnel door, zie Figuur 15.

Figuur 15: Fietstunnel Veldstraat

Er zijn geen plannen voorhanden van deze structuur.
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3.3

TOPOGRAFISCHE OPMETING

Ter hoogte van het projectgebied werd een topografische opmeting uitgevoerd van de naastgelegen
constructies en wegen. In het definitief ontwerp van de fietssnelweg wordt in de zones waar minimale
ruimte beschikbaar is, gebruik gemaakt van gewapende grond. Op die manier is geen afbraak of
verplaatsing van bestaande constructies noodzakelijk.
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4

RANDVOORWAARDEN

4.1

OPBOUW VAN DE ONDERGROND

4.1.1

BESCHIKBAAR GRONDONDERZOEK

Figuur 16 geeft een overzicht van het beschikbaar grondonderzoek op DOV (Databank Ondergrond
Vlaanderen) alsook het bijkomend grondonderzoek dat werd uitgevoerd in het kader van voorliggend
project ter hoogte van het projectgebied.

Figuur 16: Overzicht beschikbaar grondonderzoek ter hoogte van het projectgebied

De beschikbare sonderingen zijn:
•
•

•
•
•

GEO-76/351-SI t.e.m. SVI: mechanische sonderingen ter plaatse van de spoorwegbrug over de
Volhardingslaan;
GEO-74/250-SXXII t.e.m. SXXVII: mechanische sonderingen ter hoogte van de onderdoorgang
aan de Veldstraat ten oosten van de spoorwegbrug (SXXII, SXXIII en SXXIV) en ter plaatse van
de spoorsplitsing in het westen (SXXV, SXXVI en SXXVII);
Sonderingen S1 t.e.m. S9: elektrische sonderingen uitgevoerd door Geosonda in het kader van
voorliggend project;
B2, B4, B6 en B8: boringen uitgevoerd door Geosonda in het kader van voorliggend project;
HB1 en HB2: handboringen uitgevoerd in het bestaand talud uitgevoerd door Geosonda in het
kader van voorliggend project.
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4.1.2

GEOLOGISCHE BESCHRIJVING

Op basis van de beschikbare informatie kunnen volgende geologische lagen onderkend worden (van
boven naar onder):
•

•

•

4.1.3

Quartaire opvullingen van de Vlaamse Vallei: in de quartair geologische kaart aangeduid als
Weichseliaan fluvioperioglaciale sequentie F2 bestaande uit een bovenste zandige laag
rustend op een lemige laag, rustend op een onderste zandige laag. Plaatselijk wordt de lemige
laag gescheiden door een zandige tussenlaag, het betreft lensvormige lithosomen die op
verschillende niveaus aangetroffen worden.
Formatie van Kortrijk: het tertiair start op ca. -10,0 mTAW à -12,5 mTAW.
o Het lid van Aalbeke is een grijze, plastische klei.
o Onder het lid van Aalbeke bevindt zich het lid van Moen, deze zandhoudende klei is
vaak moeilijk te onderscheiden van het bovenliggende kleipakket.
De formatie van Kortrijk heeft een gemiddelde dikte van ca. 100 m en rust op de Groep van
Landen.

TYPESONDERING, LAAGINDELING EN GRONDKARAKTERISTIEKEN

Figuur 17 geeft het grondlagenprofiel ter hoogte van de projectzone op basis van de sonderingen S2
t.e.m. S9. Uit deze figuur is duidelijk dat het quartaire pakket vrij heterogeen is. De grensvlakken tussen
de zandige en lemige lagen variëren vrij sterk en bijgevolg ook de dikte van het leempakket. Het
bovenpeil van de tertiaire klei varieert tussen -10,0 mTAW (sondering S5) en -12,5 mTAW (sondering
S2)
Met het oog op de zettingsberekeningen en het nazicht van de taludstabiliteit worden twee
maatgevende typesonderingen beschouwd:
•
•

Typesondering 1 (ophoging kant Gent)
o S9, zie Figuur 18
Typesondering 2: (ophoging kant Kortrijk)
o S4, zie Figuur 19

In het grondonderzoek dat werd uitgevoerd in het kader van voorliggend project werden elektrische
sonderingen uitgevoerd ter hoogte van de toekomstige pijlers en landhoofden. Deze sonderingen
worden dan ook weerhouden als maatgevend voor de controle van het paaldraagvermogen van de
verschillende elementen. Hieronder wordt een overzicht gegeven van de maatgevende sonderingen
voor de verschillende constructie-elementen:
•
•
•
•
•

Paaldraagvermogen landhoofd Sint-Huberstraat
Paaldraagvermogen landhoofd Volhardingslaan richting Kortrijk:
Paaldraagvermogen pijler fietsbrug Volhardingslaan:
Paaldraagvermogen landhoofd Volhardingslaan richting Gent:
Paaldraagvermogen landhoofd Veldstraat

S2
S4
S5
S6
S8

De bepaling van de geotechnische parameters is gebaseerd op de gemeten conusweerstanden en tabel
2.1 van NBN EN 1997-1 ANB, zie Tabel 1 en Tabel 2.
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Figuur 17: Opbouw grondlagenprofiel op basis van sonderingen S2 t.e.m. S9
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Figuur 18: Typesondering 1 (ophoging kant Gent, Sondering S9)
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Figuur 19: Typesondering 2 (ophoging kant Kortrijk, Sondering S4)
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Tabel 1: Grondparameters typesondering 1 (ophoging kant Gent, sondering S9)

Tabel 2: Grondparameters typesondering 2 (ophoging kant Kortrijk, sondering S4)
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Met:
-

qc
γd
γn
φ’
c’
cu
α
C
A
OCR
kh2
Kh
Kv
E
m

typische conusweerstand (MPa)
volume gewicht boven het freatisch oppervlak (kN/m³)
volume gewicht onder het freatisch oppervlak (kN/m³)
effectieve hoek van inwendige wrijving (°)
effectieve cohesie (kN/m²)
ongedraineerde cohesie (kN/m²)
coëfficiënt van Sanglerat (-)
samendrukkingsconstante: C = α x qc / σ’v (-)
samendrukkingsconstante bij ontlasting en herbelasting
overconsolidatieratio (-)
horizontale beddingsconstante (kN/m²/m)
horizontale doorlatendheid (m/s)
verticale doorlatendheid (m/s)
elasticiteitsmodulus (kN/m²)
drukafhankelijkheid van de stijfheid (-)
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4.1.4

GRONDWATERSTANDEN

De opgemeten waterpeilen in de sonderingen schommelen tussen 0,84 m en 2,12 m onder het
maaiveld. Veiligheidshalve wordt de grondwaterstand gelijk genomen aan het maaiveldniveau.

4.1.5

EIGENSCHAPPEN VAN HET OPHOOGMATERIAAL

In het bijkomend grondonderzoek dat werd uitgevoerd in het kader van voorliggende studie werden 2
handboringen uitgevoerd in de bestaande talud. Uit deze handboringen volgt dat matig fijn zand, matig
siltig werd gebruikt om de ophoging van het spoor te realiseren. Aangezien geen gegevens gekend zijn
over de pakkingsdichtheid van deze ophoging wordt voor de berekeningen aangenomen dat het
losgepakt zand betreft. De karakteristieken van dit ophoogmateriaal zijn weergegeven in
onderstaande tabel.
Gelet op de strenge zettingseisen, lijkt het aangewezen om de nieuwe grondophoging onder de
fietssnelweg (gedeeltelijk) te realiseren met een lichtgewicht materiaal zoals geëxpandeerde
kleikorrels (argex). De volumemassa van de geëxpandeerde kleikorrels geldt voor de sortering AR 8/16340, zie ook Bijlage 1.
Tabel 3: Karakteristieken ophoogmateriaal1

1

Bron eigenschappen geëxpandeerde kleikorrels: Leidraad Balans, Deltares, 2009 en www.argex.eu
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4.2

BELASTINGEN

4.2.1

VERKEERSBELASTINGEN

Er wordt aangenomen dat de fietssnelweg mits een vast obstakel afgesloten wordt voor voertuigen en
enkel met de belastingen voortkomende uit voetgangers- en fietsenverkeer en beperkte algemene
werk- en onderhoudsbelastingen (bv. dienstvoertuigen) rekening dient gehouden te worden.
4.2.1.1

Verticale belastingen

Conform SB260-H21, 4.2.3.5 en NBN EN 1991-2 ANB wordt rekening gehouden met onderstaande
karakteristieke belastingen:
•
•

Gelijkmatig verdeelde belasting: qfk=5 kN/m²
Dienstvoertuig van 60 kN2 bestaande uit twee assen van Qsv1 = Qsv2 = 30 kN met een
tussenstand van 3 m, een wielafstand (van wielcentrum tot wielcentrum) van 1,30 m en
vierkante contactvlakken met zijden van 0,20 m op het niveau van de bekleding.

Figuur 20: Dienstvoertuig

Deze belastingen grijpen niet gelijktijdig aan en worden in de meest ongunstige stand geplaatst.
4.2.1.2

Horizontale belastingen

Conform NBN EN 1991-2 ANB (2011) wordt rekening gehouden met een horizontale kracht Qflk
aangrijpend langs de as van het brugdek ter hoogte van de slijtlaag gelijk aan de grootste van de twee
volgende waarden:
•
•

10% van de totale belasting van de gelijkmatig verdeelde belasting qfk
60% van het totale gewicht van het dienstvoertuig (remkracht)

De horizontale belasting grijpt gelijktijdig aan met de overeenkomstige verticale belasting.

4.2.2

REACTIES BOVENBOUW

De reacties van de bovenbouw volgen uit het definitief ontwerp van de fietsbruggen [4].

2

Conform SB260 wordt een dienstvoertuig van 60kN beschouwd. Dit wijkt af van de aslasten uit NBN EN 1991-2
(2013): twee assige belastingsschikking van 80kN en 40kN.
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4.2.3

BUITENGEWONE/BIJZONDERE BELASTING T.G.V. AANRIJDING

Conform NBN EN 1991-1-7 (2015), 4.3.1 (1) wordt op pijlers en andere dragende delen van de
onderbouw rekening gehouden met volgende equivalente statische krachten door aanrijding door
voertuigen op hoofdwegen:
•
•

Een stootbelasting van Fdx = 1000 kN in de rijrichting van het voertuig of Fdy = 500 kN loodrecht
op deze richting
Een aangrijpingspunt op 1,25 m boven het omliggende maaiveld

Deze krachten behoren niet te zijn beschouwd als gelijktijdig aangrijpend met enige veranderlijke
belasting. Ook de gelijktijdige werking van Fdx en Fdy dient niet te worden beschouwd.
Conform SB260 H21, 4.2.3.7 worden pijlers met een afstand van het dagvlak tot de rand van de rijweg
van minder dan 3,50 m berekend voor bovenstaande aanrijdingskrachten.

4.2.4

BELASTINGEN OP GRONDMASSIEVEN

Voor het ontwerp van de landhoofden, vleugelwanden, zijwanden en andere delen van de fietsbrug
die in contact staan met de grond wordt rekening gehouden met een gelijkmatig verdeelde verticale
belasting van 5 kN/m² (zowel op als naast de rijweg), conform NBN EN 1991-2 (2013) 5.9. In tijdelijke
toestand wordt rekening gehouden met een gelijkmatig verdeelde verticale belasting van 10 kN/m²
(werfvoertuigen).
Voor grondconstructies onder of in de nabijheid van het spoor wordt ter hoogte van de doorgang van
een trein over een strookbreedte van 3,0 m een veranderlijke belasting van 55 kN/m² aangenomen,
conform SB260 H21, 4.4.3.8.

4.3
4.3.1

OVERIGE EISEN EN AANDACHTSPUNTEN
ONTWERPLEVENSDUUR

De ontwerplevensduur van de constructie bedraagt 100 jaar.

4.3.2

RANDVOORWAARDEN INFRABEL

Volgens de algemene voorwaarden voor aanleg van fietspaden langs spoorlijnen, dient het fietspad
(incl. aansluiting) zich op min. 4 m van de dichtste spoorstaaf te bevinden, en op min. 1,50 m van elke
vaste installatie van Infrabel. Lokale afwijkingen zijn toegestaan mits voldoende argumentatie.
De afwatering van het fietspad mag niet naar het spoor toe gaan, tenzij er een gemeenschappelijke
gracht tussen de spoorbedding en het fietspad is. Zoniet moet er een gracht, drainering of riolering
voorzien worden naar de buitenkant van het fietspad. Wanneer het fietspad in ophoging aangelegd
wordt, moet er een gracht voorzien worden tussen het voetpad en de taludophoging of keerwand. Een
afsluiting wordt aan de spoorzijde van de gracht geplaatst.
Tussen het fietspad en het spoorwegdomein moet een materiële afscheiding gerealiseerd worden,
hetzij een open gracht, hetzij een draadafsluiting van min. 1,50 m hoogte.
Het fietspad moet toegankelijk zijn voor lichte autovoertuigen en onderhoudstuigen van de NMBSgroep, alsook voor de nooddiensten.
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4.4

TOELAATBARE ZETTINGEN

4.4.1

GRENSWAARDEN VOOR VERVORMINGEN

Conform NBN EN1997-1, Informatieve Bijlage H wordt rekening gehouden met volgende zettingseisen
voor de op te richten constructies:
•
•

4.4.2

Voor normale constructies met afzonderlijke funderingen zijn totale zettingen tot 50 mm in
het algemeen toelaatbaar.
De maximum relatieve rotatie bedraagt 1/500.

GRENSWAARDEN VOOR OPGELEGDE VERVORMINGEN

Conform de Richtlijnen Bemalingen wordt rekening gehouden met volgende zettingseisen voor het
effect van de bouwwerken op de omgeving:
•
•
•

4.5

De totale absolute zettingen mogen in geen enkel punt meer dan 20 mm bedragen.
Ter plaatse van constructies mogen de totale absolute zettingen niet meer dan 15 mm
bedragen.
Verder dient de differentiële zetting tussen 2 punten van nutsleidingen of wegdek, gelegen op
een tussenafstand van 5 m, zodanig beperkt te blijven dat de hellingshoek van de zettingscurve
kleiner is dan 1/700.

BEREKENINGSMETHODIEK EN VEILIGHEIDSFILOSOFIE

De berekeningen worden uitgevoerd conform de voorschriften in SB260.
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5
5.1
5.1.1

MATERIALEN
BETON
PIJLER THV VOLHARDINGSLAAN

Sterkteklasse

C35/45

Betondruksterkte

fck= 35 MPa

Materiaalfactoren

γc = 1,50 (Blijvend en tijdelijk)
γc = 1,20 (accidenteel)

Milieuklasse

XC4, XD3, XF4

Elasticiteitsmodulus

Eb = 34 GPa

Betondekking

c = 65 mm (levensduur 100 jaar)

5.1.2

PAALFUNDERING

Type paal

Schroefpaal

Geotechnische categorie

GC1

Sterkteklasse

C30/37

Betondruksterkte

fck= 30/1,4 MPa = 21,4 MPa

Conform SB260 v2.0 H21 §6.5.3.1 dient een bijkomende partiële veiligheidsfactor 𝛾𝑑 van 1,40
beschouwd te worden voor in de grond gevormde palen. Deze factor dient zowel in GGT als UGT
beschouwd te worden.
Materiaalfactoren

γc = 1,50 (Blijvend en tijdelijk)
γc = 1,20 (accidenteel)

Milieuklasse

XC2

Elasticiteitsmodulus

Eb = 33 GPa

Betondekking

c = 75 mm (conform NBN EN 1299 §7.8.2.12)

5.1.3

LANDHOOFDEN

Sterkteklasse

C35/45

Betondruksterkte

fck= 35 MPa

Materiaalfactoren

γc = 1,50 (Blijvend en tijdelijk)
γc = 1,20 (accidenteel)

Milieuklasse

XC4, XD3, XF4

Elasticiteitsmodulus

Eb = 34 GPa

Betondekking

c = 65 mm
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5.2

WAPENINGSSTAAL

Kwaliteit

B500 S

Vloeigrens

fyk = 500 MPa

Materiaalfactoren

γs = 1,15 (Blijvend en tijdelijk)
γs = 1,00 (accidenteel)
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BIJLAGE 1:

KARAKTERISTIEKEN ARGEX
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ARGEX NV

Technische
fiche 2018

Kruibeeksesteenweg 162
2070 Burcht

van 1/01/2018 tot 31/08/2018
Pagina 1/1

AR 8/16-340
laboratorium : Quality Control Argex
0032/32.50.15.15
labo
Korrelklasse
Referentie

Quality Control Argex 0032/32.50.15.15
8/16 mm
EN 13055 : EN14063-1/-2, EN15732 :NL BSB K73820 (1/01/2004)

Essentiële karakteristieken-performance

Minimum

Korrelvorm
Verbrijzelingsweerstand (T-2x30'')
Dichtheid onverdicht (+- 15% van gedeclareerde waarde)
Reële VM na droging (+- 15% van gedeclareerde waarde)
Vorst- en dooibestandigheid
Los Angeles + Micro Deval (4-6.3)
Los-Angeles (4-6.3)
Polished Stone Waarde
Volumevastheid
Watergehalte ( uit silo )
Waterabsorptie 5'
Waterabsorptie 1u
Waterabsorptie 24u
Waterabsorptie 28 dagen (lange termijn vochtgehalte)
Shear strength-static loading/Triaxial/ Angle of friction(°)
Cohesion, c'peak
Compressibility - C%
Compressive Creep ( 150 kPa - 24 hours )
Confined compressive strength - CS(2)
Confined compressive strength - CS(10)
Cyclic Compression (120 kPa) after 2.000.000 cycles
Shear Strength-cyclic loading/Triaxial Resilient modulus
Lambda 90/90 dry 10°C
Lambda ui 23°C, 50%HR
Lambda ue
Waterdoorlatendheid
Cappilariteit ( Coating )
Waterdampdiffusie (µ)
Alkali-silicareactie
Chloride
Organische contaminanten
Gloeiverlies
Afgifte van gevaarlijke stoffen
Brandbaarheid
Totaal zwavelgehalte
In zuur oplosbaar sulfaat

0.70
289
510

0.0
15.32
19.04
15.31
33.7

120

Maximum

Rond
1.21 N/mm²
379 kg/m³
682 kg/m³
2.3 %
NPD
NPD
NPD
0.22 %
1.0 %
18.38 %
22.70 %
35.87 %
60.00 %
37.2
0 kPa
16.0 %
0.07 %
350 kPa
670 kPa
3.1 %
150 MPa
0.105 W/mK
0.105 W/mK
0.108 W/mK
10 cm/s
40 mm
2
NPD
0.003 %
Pass
-0.18 %
NPD
Euroklasse A1
0.15 %
0.031 %

Verklaard Norm
2.87
391
690
3.3

340
600

0.50
15.0
20.21
23.13
38.84
41.0

35
0
0.14
270
460
4

180
0.105
0.105
0.108
10
50
2
0.010
0.50

0.55
0.500

100

maxi

EN 13055
EN 13055
EN 1097-3
EN 1097-6 annex C
EN 1367-7
EN 1097-1 & 2
EN 1097-2
EN 1097-8
EN 1367-8
EN 1097-5
EN 1097-6 annex C
EN 1097-6 annex C
EN 1097-6 annex C
EN 1097-6 annex C
EN 15732
EN 15732
EN 1097-11
EN 15732
EN 1097-11
EN 1097-11
EN 15732
EN 15732
EN 12667
EPB/PEB
EPB/PEB
EN 15732
EN 1097-10
EN 15732
EN 13055
EN 1744-1
EN 1744-1
EN 1744-1
EN 13055
EN 13501-1
EN 1744-1
EN 1744-1
100.0
99.1

Verklaard

100.0

96.1

90

90.0
85.3

80

15.0
70

60

50

40
36.6

30

20
15.0

10

8.3
3.5

0.9
0.0

afmeting in mm
CE certificaat 0965-CPR-GT0525. Bijlage van DoP 1 & DoP 2.
Argex NV is ISO 9001-2015 & ISO 14001-2015 gecertifieerd.
Website: www.argex.eu
Geëxpandeerde klei geproduceerd in BELGIË
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0.0
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0
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% gecum.doorval

Korrelgrootteverdeling
Zeef
mini
%doorval
0.000
0.0
0.063
0.9
6.300
3.5
8.000
0.0
8.3
10.000
37
12.500
85
14.000
96
16.000
90
99
20.000
100

Gemiddelde

WIL 11.02.1.205 (c) Arcade 1996,2015

