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1. BESCHRIJVING VAN DE UITGEVOERDE WERKEN
1.1.

VERANTWOORDING

Op de huidige site Sint-Helena te Sint-Gillis-Waas zal Interwaas, in opdracht van de gemeente
en OCMW Sint-Gillis-Waas gemeenschapsvoorzieningen, sociale woningen en/of doelgroep
woningen (in het bestaande gebouw of nieuwbouw) laten realiseren, daarnaast zal ook het
park heraangelegd worden. In het kader van de geplande werkzaamheden is een
archeologisch vooronderzoek zonder ingreep in de bodem (bureauonderzoek) verplicht.

Dit onderzoek werd uitgevoerd door de cel Onderzoek van Erfpunt. Het verslag van resultaten
werd opgesteld door Thierry Van Neste en Marjolijn De Puydt.
1.2.

ADMINISTRATIEVE GEGEVENS

PROJECTCODE
2018E289
WETTELIJK DEPOT
ISSN 0778-3841
BETROKKEN ACTOREN
Erkende archeoloog: Erfpunt (OE/ERK/Archeoloog/2016/00101)
Veldwerkleider: Thierry Van Neste
Assistent-archeoloog: Marjolijn De Puydt
Wetenschappelijke advisering: Erfpunt - cel Beheer
NAAM OPDRACHTGEVER:
Interwaas, Lamstraat 113, 9100 Sint-Niklaas
VINDPLAATSNAAM:
Sint-Gillis-Waas - Sint-Helena 2019 (SGW SH 19)
PROVINCIE:
Oost-Vlaanderen
GEMEENTE:
‘Sint-Gillis-Waas’
DEELGEMEENTE:
Sint-Gillis-Waas
PLAATS:
Sint-Helena
TOPONIEM:
Site Helena, Kamerwijk
COÖRDINATEN (LAMBERT ’72):
Noord: 212629,935100 m
Oost: 133009,283100 m
Zuid: 212519,427000 m
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West: 132907,135800 m
KADASTRALE GEGEVENS:
Sint-Gillis-Waas, Afdeling 1, Sectie E, percelen 87V en 95P (deels), en 87H’
Kadasterplan: zie § 2.2.1.1
TOPOGRAFISCHE LIGGING:
Zie § 2.2.1.2
BEGINDATUM:
30 mei 2018
EINDDATUM:
5 februari 2019
RELEVANTE TERMEN UIT DE INVENTARIS ONROEREND ERFGOED
Typologie: burgerhuis, openbaar gebouw, politiekantoor, ziekenhuis
Datering: nieuwe tijd (16de-18de eeuw), nieuwste tijd (19de-21ste eeuw)
Stijlen: niet van toepassing
Culturen: niet van toepassing
Materiaal: niet van toepassing
Soort: niet van toepassing
Gebeurtenis: bureauonderzoek
VERSTOORDE ZONES
In het zuidelijke deel van het projectgebied bevindt zich een vijver. Deze heeft een maximale
diepte van ± 2,5 m. De zone rondom de vijver werd ernstig verlaagd. In deze zone dient geen
archeologisch erfgoed meer verwacht te worden.
In het noordelijke deel van het projectgebied is momenteel nog een gebouw aanwezig. Hierin
worden onder andere de politie en een afdeling van het ziekenhuis AZ Nikolaas gehuisvest.
Hoewel we beschikken over meerdere plannen, zijn er geen gegevens beschikbaar aangaande
de fundering en riolering. De verstoring die veroorzaakt werd door de oprichting van dit
gebouw is dan ook niet gekend.
Een KLIP-aanvraag in het kader van een voorgaand onderzoek heeft wel aangetoond dat er
sprake is van twee nutsleidingen. Hoewel deze lokaal een ernstige verstoring teweeg gebracht
zullen hebben, is de omvang hiervan zeer beperkt.
De verstoring die veroorzaakt werd door de aanleg van de verharde weg in het zuidelijke deel
van het projectgebied is onbekend.
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Kaart 1. Overzicht van de verstoorde zones binnen het projectgebied.

1.3.

ARCHEOLOGISCHE VOORKENNIS

Binnen het projectgebied werd nog geen archeologisch onderzoek uitgevoerd. Het ligt niet
binnen een vastgestelde archeologische zone of in een gebied waar geen archeologie te
verwachten is.
1.4.

OMSCHRIJVING VAN DE ONDERZOEKSOPDRACHT

1.4.1. Vraagstelling
De totale oppervlakte van het projectgebied bedraagt 7900,46 m², hierbij zal meer dan
1000 m² verstoord worden.
Artikel 5.4.1 van het decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed, gewijzigd
bij het decreet van 4 april 2014 stelt dat het bij aanvragen waarbij de totale oppervlakte van
de ingreep in de bodem 1000 m² of meer beslaat en de totale oppervlakte van de kadastrale
percelen waarop de vergunning betrekking heeft 3000 m² of meer bedraagt en waarbij de
percelen volledig gelegen zijn buiten archeologische zones, opgenomen in de vastgestelde
inventaris van archeologische zones verplicht is om een bekrachtigde archeologienota zoals
vermeld in artikel 5.4.8 van datzelfde decreet toe te voegen aan een stedenbouwkundige
vergunning met ingreep in de bodem.
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In het kader van het bureauonderzoek:
-

Wordt het plangebied afgebakend en beschreven;

-

Worden reeds verstoorde en reeds onderzochte zones in kaart gebracht;

-

Worden de gekende aardkundige en ecologische kenmerken geïnventariseerd;

-

Worden de gekende archeologische en historische waarden en indicatoren
geïnventariseerd en ingeschat;

-

Wordt een beschrijving gemaakt van de geplande werken waarvoor een
stedenbouwkundige vergunning of verkavelingvergunning wordt aangevraagd, de
uitvoeringswijze van deze werken en de potentiële impact ervan op het bodemarchief.

Om de eventuele archeologische waarde van het onderzochte gebied in te schatten, wordt
informatie verzameld over minstens volgende aspecten, op basis van alle relevante bronnen:
-

De bewoningsgeschiedenis;

-

De landschapshistoriek;

-

De topografie;

-

De geologie;

-

Het bodemgebruik;

-

De vegetatie;

-

De aanwezige erfgoedwaarden;

-

De historische ingrepen.

Tijdens het bureauonderzoek zal getracht worden om een antwoord te bieden op volgende
onderzoeksvragen:
-

Wat zijn de gekende landschappelijke en aardkundige gegevens?

-

Wat is het historisch landgebruik? Welke invloed kan dit hebben gehad op de bewaring
van eventueel archeologisch erfgoed?

-

Zijn er gekende archeologische waarden aanwezig binnen of in de omgeving van het
projectgebied?

-

Wat is de kans dat archeologische sites aanwezig zijn binnen het projectgebied?

-

Indien archeologisch erfgoed verwacht wordt:

-

Hoe kan zich dit manifesteren?

-

Zijn er indicaties voor de diepte waarop het archeologisch erfgoed zich kan bevinden?
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-

Wat is de impact van de geplande werken op eventueel archeologisch erfgoed? Welke
maatregelen dienen dienaangaande genomen te worden?

De resultaten van de analyses worden op plannen weergegeven. De resultaten van deze
studies moeten toelaten een gemotiveerd advies te formuleren of er al dan niet verder
archeologisch vooronderzoek moet uitgevoerd worden, inclusief de methodiek daarvoor.
1.4.2. Randvoorwaarden
Voor het bureauonderzoek werden geen randvoorwaarden voorzien.
1.4.3. Geplande werken en bodemingrepen
Op het RUP bevindt het projectgebied zich binnen de zone die bestemd is voor
gemeenschapsvoorzieningen en woningbouw (plan 2). In opdracht van de gemeente en het
OCMW Sint-Gillis-Waas werkt Interwaas samen met een private ontwikkelaar die zal instaan
voor de omvorming van de gronden.

Het bestaande gebouw Sint-Helena had oorspronkelijke een oppervlakte van 1617 m². Na
afbraak van bepaalde delen resteert hiervan nog 1321 m². Bij de ontwikkeling van het
projectgebied zal het bestaande gebouw heringericht worden (plan 7 - plan 9). Hierbij zal enkel
binnen de grenzen van het bestaande gebouw gewerkt worden (plan 14). Na herinrichting zal
het gebouw onderverdeeld zijn in 28 units, waarvan 27 zorgwoningen en één conciërgewoning
(op het gelijkvloers).

Het bestaande park zal voor twee derden behouden blijven. De bestaande bomen zullen
behouden blijven, behalve indien het gaat om zieke exemplaren. De bestaande verharde
wegen zullen worden opgebroken en worden vervangen door semi-verharde paden in
dolomiet. Deze zullen in zeer beperkte mate (± 227 m²) buiten de grenzen van de huidige
wegen geplaatst worden. Voor de aanleg van deze paden wordt zeker niet dieper gegraven
dan de koffer van de huidige wegen, aangezien de huidige wegen voor verkeer bestemd zijn
en de toekomstige wegen niet.

Ook de reeds aanwezige vijver zal grotendeels behouden blijven. Aan de oostzijde zal een deel
hiervan echter afgesneden worden ten behoeve van een nieuwbouw (plan 6). Dit nieuwe
gebouw heeft een footprint van ± 1236 m² en zal voorzien worden van een ondergrondse
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parkeergarage die plaats zal bieden aan 33 voertuigen en dit door middel van 23 stelplaatsen
en 10 garageboxen (plan 10). Aan de westelijke zijde worden trap- en lifthallen voorzien die
tot op het derde verdiep reiken. Op het gelijkvloers wordt een “ontzorgingsplateau” voorzien
(plan 11). Dit zal onder andere een strijk- en naaiatelier, een restaurant/catering,
revalidatiecentrum en kinderopvang huisvesten. Daarnaast worden vijf fietsenbergingen
voorzien. Op verdiepingen 1 tot en met 3 zullen in totaal 18 zorgwoningen ondergebracht
worden (plan 12 - plan 13).
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Plan 1. Overzichtsplan van de bestaande toestand (Interwaas).
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Plan 2. Situering op het RUP (Interwaas).
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Plan 3. Grondplan van het bestaande gelijkvloers.

9

Plan 4. Grondplan van het eerste verdiep van het aanwezige gebouw.
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Plan 5. Grondplan van het tweede verdiep van het bestaande gebouw.
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Plan 6. Inplantingplan (BLAF architecten bvba).
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Plan 7. Ontwerp van het gelijkvloers van de renovatie van het bestaande gebouw (BLAF architecten bvba).
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Plan 8. Ontwerp van verdiepingen +1/+2 van de renovatie van het bestaande gebouw (BLAF architecten bvba).
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Plan 9. Ontwerp van verdiep +3 van de renovatie van het bestaande gebouw (BLAF architecten bvba).
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Plan 10. Ontwerp van de kelderverdieping van het nieuwe gebouw (BLAF architecten bvba).
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Plan 11. Ontwerp van het gelijkvloers van het nieuwe gebouw (BLAF architecten bvba).
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Plan 12. Ontwerp van verdiepingen +1/+2 van het nieuwe gebouw (BLAF architecten bvba).
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Plan 13. Ontwerp van verdieping +3 van het nieuwe gebouw (BLAF architecten bvba).
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Plan 14. Ontwerp van de herinrichting van het hoofdgebouw en plattegrond van de bestaande toestand (BLAF architecten bvba).
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1.5.

WERKWIJZE EN ONDERZOEKSSTRATEGIE

Voor het bureauonderzoek werd informatie verzameld aangaande de historische,
landschappelijke en archeologische kennis van de ruime omgeving van het projectgebied.
Voor de historische data werden verschillende literatuurbronnen geraadpleegd. Daarnaast
werden verschillende historische kaarten gebruikt. Deze werden verkregen via de Web Map
Service (WMS) voor ArcGIS van het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen
(AGIV), de “Erfgoedbank Waasland”1 en het portaal “Cartesius”2, een samenwerking tussen
het Nationaal Geografisch Instituut, de Koninklijke Bibliotheek, het Rijksarchief en het
Koninklijk Museum van Midden-Afrika. De verkregen kaarten werden indien nodig bewerkt,
gegeorefereerd en gebruikt als laag in een GIS-omgeving. Ook de landschappelijke
achtergrond van het projectgebied werd in GIS onderzocht. Hierbij werd gebruik gemaakt van
gegevens die bekomen werden via de Web Map Service en de downloadcatalogus van het
AGIV3. De archeologische gegevens werden hoofdzakelijk bekomen via de cel Beheer van
Erfpunt. Daarnaast werden de Centrale Archeologische Inventaris (CAI) en de desbetreffende
onderzoeksrapporten geraadpleegd.

Op basis van de verkregen gegevens werd een inschatting gemaakt van het potentieel op
kennisvermeerdering en de al dan niet te nemen maatregelen die hier het gevolg van zijn.

In de loop van dit onderzoek diende niet afgeweken te worden van de Code Goede Praktijk en
werden geen externe specialisten geraadpleegd. Wetenschappelijk advies werd verkregen bij
de cel Beheer van Erfpunt.
Dit rapport schets het algemene kader van het onderzoek en bevat de neerslag van de
onderzoeksresultaten. Een kopie ervan wordt in digitale vorm aangeleverd aan Interwaas, het
agentschap Onroerend Erfgoed en Erfpunt – cel Beheer.

1

http://www.waaserfgoed.be
www.cartesius.be
3
https://download.agiv.be/Catalogus
2
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2. ASSESSMENTRAPPORT
2.1.

BESCHRIJVING EN MOTIVERING VAN METHODEN

Voor het assessment van het projectgebied werden de bepalingen in hoofdstukken 7 en 12
van de Code Goede Praktijk gevolgd. In eerste instantie werd het projectgebied afgebakend
en beschreven. Dit gebeurde in ArcGIS door middel van de digitale kadasterplannen, de
bodembedekkingkaart en de inventaris van het landschappelijk en bouwkundig erfgoed. De
aardkundige en ecologische kenmerken werden geïnventariseerd aan de hand van
geologische en bodemkundige kaarten. Gekende archeologische en historische waarden en
indicatoren werden geïnventariseerd aan de hand van gegevens van de Centrale
Archeologische Inventaris (CAI), de inventaris van het bouwkundig erfgoed en een
literatuurstudie. Aan de hand van historische kaarten en luchtfoto’s werd de recentere
geschiedenis onderzocht. Op basis hiervan kon worden vastgesteld dat het gaat om een zone
met lage densiteit aan bebouwing in het verleden.
Niet-gegeorefereerde beelden werden gegeorefereerd op basis van herkenningspunten.
Vrijwel steeds werd hierbij gebruik gemaakt van een eerstegraads polynomiale vergelijking.
Voor de visualisatie van de verschillende kaartlagen werd steeds rekening gehouden met de
gebruiksschaal en de resolutie van de desbetreffende kaartlaag.
Bij al deze onderzoeken werd rekening gehouden met gegevens die betrekking hadden op het
projectgebied, alsook de onmiddellijke tot nabije omgeving.
2.2.

ASSESSMENT VAN HET ONDERZOCHTE GEBIED

2.2.1. Situering van het projectgebied
2.2.1.1.Algemene situering
Het projectgebied is gelegen in Sint-Gillis-Waas (Oost-Vlaanderen). Kadastraal is het gekend
onder Sint-Gillis-Waas, afdeling 1, sectie E, percelen 87V en 95P (deels) en 87H (kaart 2).
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Kaart 2. Situering op het kadaster (GDI-Vlaanderen 2019a).

Op de bodembedekkingkaart (kaart 3) staan er zones “gebouwen”, “overig afgedekt”, “overig
onafgedekt”, “gras, struiken”, “bomen” en “water” aangeduid binnen het projectgebied. Dit
komt overeen met de huidige situatie waar het noordelijke deel van het projectgebied in
beslag wordt genomen door een bestaand gebouw en het zuidelijke deel door een park met
verharde en onverharde wegen en een vijver.

Kaart 3. Situering op de bodembedekkingkaart (AGIV WMS).
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2.2.1.2.Topografische en hydrografische situering
Het projectgebied is gelegen in het noorden van het centrum van Sint-Gillis-Waas. Naar het
noorden toe is er een duidelijke daling van het reliëf zichtbaar, deze kan in verband gebracht
worden met de loop van de Blokstraatbeek die ten westen van het projectgebied gelegen is.
De hoogte binnen het projectgebied varieert tussen 3,39 en 5,00 m TAW. De gemiddelde
hoogte bedraagt 4,25 m TAW met een standaardafwijking van 0,47 m.

Kaart 4. Situering op de topografische kaart, het DHM en de VHA (AGIV WMS; GDI-Vlaanderen 2015, 2019b).

Op de Vlaamse Hydrografische Atlas is het projectgebied te situeren in het BenedenScheldebekken. Het valt binnen de hydrografische zone van Waterloop van de Hoge Landen.

Fig. 1. Terreinprofiel A-B (zie kaart 4).
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2.2.1.3.Geologische en bodemkundige situering
De Tertiaire bodem onder het projectgebied wordt gerekend tot de formatie van Kattendijk
(Vroeg-Plioceen, ca. 5 miljoen jaar geleden), herkenbaar als groengrijs tot grijs fijn zand dat
glauconiethoudend en plaatselijk kleihoudend is 4.

Kaart 5. Situering op de geologische kaart van het Tertiair (GDI-Vlaanderen 2002).

In de westelijke zone van projectgebied werd de tertiaire bodem afgedekt door holoceen
marien zandig facies (kaart 6-M). Het betreft hier grijs, kalkrijk, plaatselijk kleiig tot siltig,
middelmatig fijn zand die ontstaan zijn door oeverwalafzettingen.5 In het gehele
projectgebied komen er ook diachrone, zandige hellingsedimenten voor (kaart 6-H). Het
betreft quartaire afzettingen die door afspoeling of massabeweging onder normale of
periglaciale omstandigheden langs zwakke hellingen verplaatst zijn of nog in verplaatsing zijn.6

4

Vectoriële versie van de Tertiaire geologische kaart, MVG-EWBL-ANRE (GIS-Vlaanderen).
Jacobs, Louwye & Polfliet 2002, 12.
6
Jacobs, Louwye & Polfliet 2002, 18.
5
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Kaart 6. Situering op de profieltypekaart van het Quartair (AGIV WMS).

Op de bodemkaart (kaart 7) staat het projectgebied aangeduid als bebouwde zone (OB). In de
ruime omgeving van het projectgebied zijn er verschillende bodemtypes aangeduid. Ten
oosten van het projectgebied bevinden zich matig droge en matig natte zandgronden met
weinig duidelijke kleur B horizont (Zcb en Zdb). Ten noorden en ten zuiden van het
projectgebied werden natte gronden op lemig zand zonder profiel ontwikkeling (Sep)
aangetroffen. Ten noorden werden eveneens matig natte gronde op lemig zand met weinig
duidelijke kleur B horizont (Sdb) aangetroffen.

Kaart 7. Situering op de bodemkaart (DOV, 2017).
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De potentiële bodemerosie binnen het projectgebied is onbekend. De potentiële
bodemerosie van nabij gelegen percelen staan aangeduid als “ verwaarloosbaar”.

Kaart 8. Situering op de potentiële bodemerosiekaart (AGIV WMS).

2.2.1.4.Bodemkundige waarnemingen
In het kader van het bureauonderzoek werd geen bodemkundig onderzoek uitgevoerd. Ten
noorden van het projectgebied, binnen hetzelfde perceel, werd er in 2016 een archeologisch
vooronderzoek met ingreep in de bodem uitgevoerd. Bij dit onderzoek bleek de bodem sterk
verstoord te zijn (fig. 2). Het betreft hier vermoedelijk historische verstoringen die plaatselijk
veel puin bevatten.
Bij het onderzoek in 2009 – dichter bij de zones met bodems Sdb en Zdb gelegen – werd geen
concreet aardkundig onderzoek uitgevoerd. Verscheidene foto’s die genomen werden in de
loop van zowel het vooronderzoek als de opgraving tonen echter duidelijk aan dat er geen
sprake is van een goede bodembewaring (fig. 3). Hoogstens werd hierbij een beperkt restant
van een Bs horizont aangetroffen. Vrijwel overal was ook deze echter opgenomen in de
ploeglaag.
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Fig. 2. Profiel van het proefsleuvenonderzoek ten noorden van het huidige projectgebied.

Fig. 3. Zicht op de bodembewaring tijdens het sleuvenonderzoek Sint-Gillis-Waas - Blokstraat 2009.
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2.2.2. Historische beschrijving
De oudste vermelding van het Waasland dateert uit 821, wanneer de Waasgouw vermeld
wordt in een brief van Lodewijk de Vrome (778-840). Hierin wordt de Pagus Wasia beschreven
als een administratief rechtsgebied binnen het Karolingische rijk. Het Waasland was
vermoedelijk oorspronkelijk al een dominium of heerlijkheid.7 Door het Verdrag van Verdun
(843) werd de Schelde een belangrijke grens tussen West-Francia en Midden-Francia. Deze
opdeling had vooral belangrijke gevolgen voor de geschiedenis van Beveren.8 Vanaf de 11de
eeuw ontstonden langs de landweg tussen Antwerpen en Brugge de eerste kleine
nederzettingen in het Waasland.9
In deze periode was het grootste deel van het Waasland bedekt door aaneengesloten bossen
die gekend waren als het Koningsforeest. Aangrenzend hieraan lagen heidegronden en
stuifzandgronden (wastinen). Het geheel hiervan was de exclusieve eigendom van de
Karolingische vorsten en later van de graven van Vlaanderen, die deze gronden gebruikten als
geprivilegieerd jachtgebied. Omwille hiervan was er voor de 13de eeuw geen mogelijkheid
voor de ontwikkeling en groei van nederzettingen in het Wase binnengebied. Na 1200 werd
er echter gestart met een grootschalige ontginning van het Koningsforeest. Dit gebeurde
hoofdzakelijk onder invloed van de graven zelf, de kerkelijke instellingen, alsook enkele
pioniers. Bij deze ontginning werden de oude loofbomen gekapt en werden de gronden in
gebruik genomen als landbouwareaal. Deze ontginningsbeweging had uiteraard een grote
invloed op de demografische, landschappelijke en cultuurhistorische ontwikkeling van het
Waasland.10

Het projectgebied bevindt zich in een gebied dat gekenmerkt wordt door de aanwezigheid van
bolle akkers. Op basis van historische en archeologische gegevens kan deze landbouwvorm
gedateerd worden omstreeks de 15de eeuw. Hierbij werd de koepelvorm van de akker
aangezet van op het oorspronkelijke oppervlak, wat tijdens archeologische onderzoeken kon
worden vastgesteld door de graafsporen die gradueel dalen naar de gracht toe. Deze daling
doet zich algemeen voor over een afstand van 8 tot 10 m ten opzichte van de grachtrand. Het
centrum van het perceel blijft vrijwel steeds onaangeroerd. Door de aanleg van de helling
7

Verwerft 2018, 43-45.
Verwerft 2018, 469
Verwerft 2018, 43-45.
10
Verwerft 2018, 45-46.
8
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werd het oorspronkelijke niveau ter hoogte van de gracht met 60 tot 80 cm verlaagd. De grond
die hierbij vrijkwam was over het algemeen minder interessant voor landbouwdoeleinden en
werd vermoedelijk naar het centrum van de akker gebracht en open gespreid. Voor de
ophoging van de bolle akkers was echter meer grond nodig dan gerecupereerd kon worden
door het in helling leggen van de kavels. De grond hiervoor werd bekomen bij de aanleg van
brede en diepe grachten aan de randen van de kavels.
Voor het graven van de grachten werd begonnen vanaf de basis van de reeds gegraven helling
(60-80 cm onder het oorspronkelijke maaiveld). Eerst werd een strookvormige verdieping
gemaakt over een breedte van 3 tot 4 m en een diepte van 40-50 cm. Centraal daarin werd de
scheidinggracht gegraven met een breedte en diepte die varieerde tussen 1 en 1,5 m.
Hierdoor ontstond aan weerszijden een terras van ± 1 m breed. Op deze terrassen werden
vaak bomen zoals eik, beuk, wilg, plataan of (vanaf het midden van de 17 de eeuw) populier
geplant. De vrijgekomen grond werd op het hellend terrein geplaatst en met een molbord
opgevoerd en verspreid over de kavel. Door gebruik te maken van deze techniek moest de
graver de grond maximaal anderhalve meter opwerpen, terwijl het hoogteverschil tussen het
centrum van de akker en de bodem van de gracht 3 tot 3,5 m bedroeg. Ten gevolge van de
opvulling van deze grachten, de omliggende terrassen en de afgegraven randen door
nivellerende beploeging ontstaat een beeld van een “schijngracht” die tot 8 m breed kan zijn11
Naast deze brede grachten kunnen bolle akkers ook gewone perceelgrachten hebben aan
maximaal twee zijden. Dergelijke grachten hebben een gemiddelde breedte en diepte van 1
tot 1,5 m ten opzichte van de oorspronkelijke akkerrand en zijn niet trapvormig aangelegd. Of
deze gewone grachten voorkomen is afhankelijk van de benodigde grond voor de ophoging
van de akker, het afwateringssysteem van de diepere grachten en de al dan niet gelijktijdige
aanleg van aangrenzende bolle akkers. Over het algemeen komen echter enkel de bredere en
diepere grachten voor.12

11
12

Van Hove 1997, 299-303.
Van Hove 1997, 304-305.
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Fig. 4. Profiel van een bolle akker bij de aanleg en nu (Van Hove 1997, 300).

Het projectgebied situeert zich in de historische Kamerwijk ten noorden van de dorpskern van
Sint-Gillis-Waas. De oudste kaart waarop het projectgebied herkenbaar is aangegeven dateert
uit 1735. Op deze wandkaart van JB Manderschaidt (kaart 9) is een gebouw aangegeven in het
noordelijke deel van het huidige projectgebied. De perceellering lijkt overeen te komen met
de huidige situatie. Het iets jongere figuratieve kaartboek van Sint-Gillis-Waas uit 1774, van
de hand van landmeter Jacobus J. Du Caju, geeft een gelijkaardig beeld van de situatie in de
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18de eeuw. Hier is het gebouw duidelijker aangegeven en lijkt het zich in het midden van het
projectgebied te bevinden. Het gebouw wordt hier weergegeven als twee haaks op elkaar
geplaatste vleugels onder een leiendak (kaart 10). Het is niet duidelijk of het gebouw zich
daadwerkelijk in het midden van het huidige projectgebied bevond of we hier te maken
hebben met een niet volledig accurate kaart. Gelet op de overige kaarten, zowel de kaart van
Manderschaidt als de jongere kaarten, lijkt het eerder het laatste.

Kaart 9. Situering op de wandkaart van JB Manderschaidt uit 1735 (archief Sint-Gillis-Waas).

Kaart 10. Situering op het kaartboek van J.J. Du Caju uit 1774 (www.waaserfgoed.be, 30 mei 2018).
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Een laatste 18de-eeuwse kaart is die van Ferraris (1777, kaart 11), hierop zijn twee gebouwen
te zien in het noordelijke deel van het huidige projectgebied. De gebouwen hebben een
andere oriëntatie dan het gebouw dat zichtbaar is op de kaart van Du Caju. Het is niet duidelijk
of dit te wijten is aan de systematische weergave van Du Caju of het hier een herbouw betreft.
Voor de gebouwen bevindt zich een onbebouwde en onbewerkte zone, vermoedelijk een
soort hof. De gebouwen en het hof zijn afgezoomd door een walgracht die op de voorgaande
kaarten niet zichtbaar was. Achter het gebouw, buiten het huidige projectgebied bevinden
zich moestuinen en een boomgaard. Dit is de zone die onderzocht is in 2016 en waar is
gebleken dat de bodem grondig verstoord is (zie §2.2.3).

Kaart 11. Situering op de Ferrariskaart (AGIV WMS).

Restanten van de walgracht zijn nog zichtbaar op de Atlas van de Buurtwegen (ca. 1841, kaart
12). De inplanting van de gebouwen verschilt echter van het 18de-eeuwse kaartmateriaal en
wijst dan ook mogelijk op een herbouw. Ten zuiden van de gebouwen werd een vijver
aangelegd. Deze vijver is vandaag in licht gewijzigde vorm nog altijd aanwezig.
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Kaart 12. Situering op de Atlas der Buurtwegen (AGIV WMS).

Een vroeg-20ste-eeuwse prentbriefkaart illustreert wellicht de gebouwen die de Atlas der
Buurtwegen ons toont. Een vrijstaand neoclassicistisch herenhuis met twee bouwlagen onder
een schilddak domineert het landgoed. Ten westen hiervan situeerde zich een ietwat
vooruitgeschoven tweede gebouw, vermoedelijk een koetshuis. Dit gebouw had een
achterbouw van één bouwlaag en tenslotte een serre (fig. 5).

Fig. 5. Prentbriefkaart van het begin van de 20ste eeuw.
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De historische bronnen met betrekking tot het landgoed zijn uiterst beperkt. Het enige wat
werd overgeleverd is dat mevrouw Helena Maria Lancelote, weduwe van dr. Lancelote, het
goed bij haar dood 1913 overliet aan de Zusters Maricolen te Waasmunster, die reeds sinds
1821 een armenhuis bestuurden in St.-Gillis-Waas13. Haar testament stipuleerde dat er een
‘gesticht voor wezen of betalende dames’ in moest worden ondergebracht. Reeds in maart
1914 namen twee zusters er hun intrek. Met de nieuwe naam Sint-Helena werd de herinnering
aan de milde weldoenster levendig gehouden.

In 1916 werd het huis door de Duitsers ontruimd en door hen ingenomen. Onmiddellijk na het
einde van WO I, in november 1918, keerden de zusters terug. In december 1923 werd de
eerste steen gelegd voor de bouw van een nieuwe rechtervleugel, aansluitend op het
herenhuis. Een kleine kapel werd in 1927 ingewijd met een heilige mis waarin weesjes van het
gesticht de zang verzorgden. Op 12 december 1930 noteerde men de eerstesteenlegging van
de linkervleugel. In 1933 werd de oude gevel van het kasteel afgekapt en in overeenstemming
gebracht met de nieuwe gevel.

Sinds 1948 doet het voormalige gesticht dienst als kliniek. In de daaropvolgende decennia
werd het gebouw stelselmatig uitgebreid en aangepast aan de nieuwe functie. In 1950 werd
nieuwe landbouwgrond aangekocht die gelegen was achter de gebouwen (deze zone werd
reeds in 2016 onderzocht).

In 2003 werden de gebouwen en landeigendommen aangekocht door het gemeentebestuur.
Ze doen momenteel dienst als OCMW-gebouw, polikliniek en politiecommissariaat van de
politiezone Sint-Gillis-Waas/Stekene.

13

De Potter & Broeckaert 1878: 48.
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Fig. 6. Het gesticht Sint-Helena op een prentbriefkaart uit de jaren 1930-1933. Links en rechts zijn de
nieuwgebouwde vleugels zichtbaar.

Kaart 13. Situering op een luchtfoto uit de periode 1947-1954 (NGI - ArcGIS Online)..

2.2.3. Archeologisch kader
Binnen het projectgebied werd nog niet eerder archeologisch onderzoek verricht. Het
projectgebied situeert zich echter wel in de onmiddellijke nabijheid van enkele gekende sites
(kaart 14).
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Kaart 14. Situering op de CAI (GDI-Vlaanderen 2018).

Zo bracht een archeologische opgraving, naar aanleiding van de bouw van de Colruyt-vestiging
ten noordoosten van het projectgebied, een sporencluster uit de ijzertijd en de
greppelbegrenzing van een Gallo-Romeinse weg met een oost-westelijk verloop aan het licht
(CAI 150870, kaart 15).14

Ten noorden, aansluitend op het huidig projectgebied, werd er in 2016 een archeologisch
vooronderzoek met ingreep in de bodem uitgevoerd. Dit onderzoek leverde geen
archeologisch relevante sporen op (kaart 16).
Ten noordwesten van het afgebakende onderzoeksterrein werd bij ontzavelingen in de
tweede helft van de 19de eeuw meer dan tweehonderd urnen met gecremeerde resten uit de
late bronstijd of vroege ijzertijd opgedolven (CAI 155745). Ze worden algemeen in de late
bronstijd/vroege ijzertijd gedateerd15.

Nog westelijker was uit luchtfotografische prospectie ter hoogte van de Houtvoort (CAI 32594)
de aanwezigheid gekend van drie circulaire structuren, waarvan twee met dubbele
kringgreppel16. Twee daarvan werden tijdens archeologisch onderzoek door de ADW in 1997

14

Van Vaerenbergh 2010.
De Laet et al. 1958; De Mulder 1994.
16
Bourgeois et al. 1999, 103-106.
15
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en 1998 deels aangesneden. Een vierde kringgreppel, die tot dusver nog niet luchtfotografisch
was vastgesteld, kon volledig worden onderzocht. Naast de circulaire structuren, die als
grafheuvels uit de vroege/midden-bronstijd werden geïnterpreteerd, kwamen bij het
onderzoek tevens nederzettingssporen uit late bronstijd of vroege ijzertijd aan het licht. Een
omgreppeld rechthoekig perceel verwijst mogelijk naar een cultusplaats met ritueel en
eventueel funeraire karakter uit de late ijzertijd. Tenslotte werden ook de resten blootgelegd
van een Gallo-Romeins gebouw dat op typologische gronden in de derde eeuw n.C. mag
gedateerd worden17.

Ten oosten van het projectgebied werden bij archeologische begeleiding van werken een
spieker uit de ijzertijd en een greppelbegrenzing en landweg uit de Gallo-Romeinse periode
aangetroffen (CAI 155803).18

17
18

Van Roeyen 1998; Van Roeyen 1999.
Van Vaerenbergh 2007, 421.
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Kaart 15. Allesporenkaart van het sleuvenonderzoek en daaropvolgende opgraving te Sint-Gillis-Waas – Blokstraat 2009.
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Kaart 16. Allesporenkaart van het project Sint-Gillis-Waas – WZC De Kroon 2016.
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2.2.4. Datering en interpretatie van het onderzochte gebied
Het projectgebied is gelegen in het noorden van het centrum van Sint-Gillis-Waas. Het
noordelijke deel van het projectgebied is bebouwd sinds de 18de eeuw en mogelijk eerder. Het
zuidelijke deel van het projectgebied is de laatste eeuwen onbebouwd geweest en deed
vermoedelijk dienst als tuinzone. De huidige vijver is aanwezig op kaarten uit de 19 de eeuw.
In de omgeving van het projectgebied zijn er sporen uit de bronstijd, ijzertijd en GalloRomeinse periode aangetroffen.
2.2.5. Verwachting ten aanzien van archeologisch erfgoed
Archeologisch onderzoek in de nabije en ruime omgeving van het projectgebied heeft reeds
verschillende sporen uit de bronstijd, ijzertijd en Gallo-Romeinse periode opgeleverd. De
vermoedelijk verwaarloosbare erosiegevoeligheid en het ontbreken van bebouwing in het
zuidelijke deel van het projectgebied doet vermoeden dat mogelijk archeologisch erfgoed
goed bewaard zal zijn. Hierbij moet wel een noot gemaakt worden in verband met
aangrenzend archeologisch onderzoek. Ten noorden van het huidige projectgebied zijn er bij
eerder onderzoek geen archeologisch relevante sporen aangetroffen en leek het
archeologisch vlak grotendeels verstoord door sub-recente verstoringen. Dit onderzoek vond
plaats in het noordelijke deel van perceel 95P. Deze zone maakte deel uit van het complex
vandaag bekend als Sint-Helena. Een gelijkaardige verstoring van het archeologisch vlak
binnen het huidige projectgebied kan niet uitgesloten worden. Het kan evenmin bewezen
worden. De bewaring van het eventueel aanwezig archeologisch erfgoed is dus onbekend.
2.2.6. Impact van de werken
Het bestaande hoofdgebouw zal enkel heringericht worden. Deze werken zullen niet gepaard
gaan met een bijkomende ingreep in de bodem.
Ook voor de zone van de vijver kan gesteld worden dat toekomstige werken hier geen impact
zullen hebben aangezien hier geen archeologisch erfgoed meer verwacht kan worden. Hoewel
bij de nieuwe inrichting sprake is van een wadi zal deze gevormd worden door de randen van
de huidige depressie rond de vijver op te hogen in plaats van door bijkomende graafwerken.
Aangezien het park grotendeels behouden zal blijven, is ook hier geen sprake van enige impact
op de bodem. De impact van de heraanleg en lokale verplaatsing van de wegels in het park
kan sterk geminimaliseerd worden. De nieuwe wegels zullen grotendeels op het traject van
de bestaande verharde wegen gelegd worden. De totale oppervlakte die bijkomend verstoord
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zal worden door de wegels bedraagt ± 227 m². Aangezien het gaat om semi-verharde wegen
(dolomiet) die niet bestemd zijn voor verkeer zal de impact daarenboven zeer beperkt zijn
aangezien deze niet dermate diep gefundeerd moeten worden.
De grootste impact wordt zonder twijfel gevormd door de nieuwbouw aan de oostzijde van
het projectgebied. De totale oppervlakte van dit gebouw beslaat 1236 m². Een groot deel
hiervan wordt echter reeds in beslag genomen door de vijver en aanpalende depressie,
waardoor in deze zone geen archeologisch erfgoed meer verwacht moet worden. Het
resterende deel van het gebouw beslaat nog slechts 692,11 m², een oppervlakte die ongeveer
in twee wordt gedeeld door de aanwezige vijver.

Kaart 17. Overzicht van de verstoorde zones en de impact van de werken.

2.2.7. Advies
De totale oppervlakte van het projectgebied bedraagt 7900,46 m². Bij de geplande werken zal
een zone van in totaal 975,07 m² bijkomend verstoord worden. Hierbij dient echter een
onderscheid gemaakt te worden tussen zones waar de impact zeer beperkt tot
verwaarloosbaar zal zijn (± 227 m²), zones waar de impact beperkt tot matig zal zijn (± 56 m²)
en een zone waar er een ernstige impact zal zijn (± 692 m²).
Gezien de impactbepaling zou enkel een zone van ± 748,06 m² in aanmerking komen voor
verder onderzoek .Deze wordt door de vijver en aanpalende depressie echter verdeeld in een
zone van ± 453,57 m² (beperkt tot matig + ernstige impact) en een tweede van 294,49 m²
(ernstige impact).
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Algemeen kan gesteld worden dat de resterende te onderzoeken oppervlakte eerder beperkt
is. Om een degelijk advies op te kunnen stellen, dienen we dan ook rekening te houden met
de gekende factoren:
-

Archeologische gegevens wijzen enerzijds op de nabijheid van sporen uit de
metaaltijden en Romeinse tijd. Anderzijds wijst archeologisch onderzoek binnen de
tuinzone van het historische domein op ernstige verstoringen die alle relevante
archeologische sporen reeds vernielden.

-

Op de bodemkaart wordt het projectgebied gekarakteriseerd als “bebouwde zone”.
Onderzoeken in de onmiddellijke omgeving wezen uit dat er telkens sprake was van
een slechte bodembewaring, waarbij de oorspronkelijke podzolbodem geheel
opgenomen werd in de ploeglaag. Gezien het historische gebruik van het
projectgebied is de kans uitermate klein dat hier wel sprake zou zijn van een goede
bodembewaring.

-

Historische gegevens wijzen op de aanwezigheid van een gebouw sinds de 18de eeuw.
Een vergelijking van historische kaarten leert ons echter dat dit gebouw zeer
waarschijnlijk in het noordelijke deel van het projectgebied stond, op de locatie waar
nu nog steeds een gebouw aanwezig is. Het huidige parkgebied was in deze periode
vermoedelijk steeds in gebruik als tuin- of parkzone. Zoals aangetoond werd in de zone
ten noorden van het gebouw ging dit veelal gepaard met ernstige ingrepen in de
bodem.

De voornaamste vraag die gesteld moet worden bij de afweging van deze zaken is of verder
onderzoek nuttige kenniswinst zal/kan opleveren. Ons inziens is het antwoord op deze vraag
negatief. Niet alleen is de resterende oppervlakte die werkelijk verstoord zal worden eerder
beperkt en in twee gedeeld, maar is ook de kans dat deze zone in het verleden reeds ernstig
verstoord werd door activiteiten die verband hielden met de (her)aanleg van de tuin / het
park uitzonderlijk groot. Door deze verstoringen zullen relevante archeologische sporen reeds
vernield zijn. Zelfs wanneer er nog archeologische sporen aanwezig zouden zijn binnen het
projectgebied, is de kans dat onderzoek hiervan zou leiden tot nuttige kenniswinst uitermate
beperkt. Door de beperkte afmetingen, de eerder grillige vorm en de opdeling van het gebied
is het namelijk weinig waarschijnlijk dat er duidelijke structuren of sporenclusters aan het licht
zouden kunnen komen. Verder onderzoek van geïsoleerde archeologische sporen zou geen
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verdere nuttige kenniswinst opleveren. Ter ondersteuning hiervan kunnen we onder andere
verwijzen naar het onderzoek van het Gravenplein in Beveren (2015), waarbij het agentschap
Onroerend Erfgoed de aanwezigheid van meerdere geïsoleerde sporen uit de ijzertijd niet als
voldoende waardevol achtte om verder onderzoek op te leggen.19

Een bijkomende factor is de beperkte oppervlakte die door een proefsleuvenonderzoek
onderzocht zou kunnen worden: indien ± 12,5% van de oppervlakte onderzocht zou worden,
zou dit slechts 93,51 m² zijn. Om een duidelijk beeld te kunnen vormen van het archeologische
vlak zou een zone van ± 200 m² bekeken moeten kunnen worden. De ervaring leert ons echter
dat het agentschap Onroerend Erfgoed een dermate hoge dekking door middel van
proefsleuven niet goedkeurt, waardoor ook dit niet mogelijk is.

Omwille van bovenvermelde redenen dienen we te stellen dat verder onderzoek geen
bijkomende kenniswinst zal opleveren. Wij adviseren dan ook geen verdere maatregelen voor
archeologisch onderzoek. Het projectgebied kan vrijgegeven worden voor de geplande
werkzaamheden. Dit advies doet echter geen afbreuk aan de meldingsplicht.

19

Pers. comm. met erfgoedconsulent.
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3. SYNTHESE
-

Wat zijn de gekende landschappelijke en aardkundige gegevens?
o Het projectgebied bevindt zich in het noorden van het centrum van Sint-GillisWaas aan de Blokstraatbeek.
o Het projectgebied bevindt zich in bebouwde zone (OB). Voorgaande
onderzoeken in aanpalende zones hebben reeds aangetoond dat sprake is van
een (zeer) slechte bodembewaring.

-

Wat is het historisch landgebruik? Welke invloed kan dit hebben gehad op de bewaring
van eventueel archeologisch erfgoed?
o Er is reeds bebouwing te zien op kaarten uit de vroege 18de eeuw. Deze
bebouwing beperkte zich tot het noordelijke deel van het projectgebied. Het
zuidelijke deel van het projectgebied is de laatste eeuwen onbebouwd
gebleven en was in gebruik als hof en park. In de 19 de eeuw is hier een vijver
aangelegd.
o De bebouwing kan een deel van het eventueel archeologisch erfgoed hebben
vernietigd al is de precieze impact niet bekend. De impact van het landgebruik
in het zuidelijke deel van het projectgebied is moeilijk in te schatten,
vaststellingen in de zone ten noorden van het gebouw wijzen echter op een
verregaande verstoring van de ondergrond.
o De aanleg van de vijver heeft plaatselijk het eventueel archeologisch erfgoed
vernietigd.

-

Zijn er gekende archeologische waarden aanwezig binnen of in de omgeving van het
projectgebied?
o Binnen het projectgebied zijn er geen archeologische waarden gekend. In de
omgeving van het projectgebied zijn sites uit de bronstijd, ijzertijd en GalloRomeinse periode aan het licht gekomen.

-

Wat is de kans dat archeologische sites aanwezig zijn binnen het projectgebied?
o Hoewel de aanwezigheid van archeologisch erfgoed niet volledig uitgesloten
kan worden, wijzen het historische landgebruik en vaststellingen tijdens
archeologisch onderzoek op een hoge verstoringsgraad van het projectgebied.
o In de zone van de vijver en aanpalende depressie dient geen archeologisch
erfgoed meer verwacht te worden.
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-

Indien archeologisch erfgoed verwacht wordt:
o Hoe kan zich dit manifesteren?
▪

Steentijd artefactensites worden binnen het projectgebied niet
verwacht. Archeologische resten zullen aanwezig zijn in de vorm van
grondverkleuringen.

o Zijn er indicaties voor de diepte waarop het archeologisch erfgoed zich kan
bevinden?
▪
-

Neen.

Wat is de impact van de geplande werken op eventueel archeologisch erfgoed? Welke
maatregelen dienen dienaangaande genomen te worden?
o De impact van de geplande werken is beperkt tot een oppervlakte van
± 748,06 m². Deze oppervlakte is verder opgedeeld door de vijver en
aanpalende depressie.
o Een afweging van historische, aardkundige en archeologische gegevens wijst
op een uitermate beperkte kans op mogelijk nuttige kenniswinst bij verder
onderzoek. Omwille hiervan worden geen verdere maatregelen geadviseerd.
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4. SAMENVATTING
Op de huidige site Sint-Helena te Sint-Gillis-Waas zal Interwaas, in opdracht van de gemeente
en OCMW Sint-Gillis-Waas gemeenschapsvoorzieningen, sociale woningen en/of doelgroep
woningen (in het bestaande gebouw of nieuwbouw) laten realiseren, daarnaast zal ook het
park heraangelegd worden. In het kader van de geplande werkzaamheden is een
archeologisch vooronderzoek zonder ingreep in de bodem (bureauonderzoek) verplicht. Het
totale oppervlakte van het projectgebied bedraagt 7900,46 m².
In het kader van het bureauonderzoek werd informatie verzameld over de
bewoningsgeschiedenis, landschapshistoriek, de topografie, de geologie, het bodemgebruik,
de vegetatie, de aanwezige erfgoedwaarden en de historische ingrepen.
Het projectgebied bevindt zich in het noorden van het centrum van Sint-Gillis-Waas naast de
Blokstraatbeek. Op de bodemkaart staat het projectgebied aangeduid als bebouwde zone. De
bodemerosie binnen het projectgebied is onbekend. In de onmiddellijke omgeving van het
projectgebied werden verschillende archeologische sites uit de bronstijd, ijzertijd en GalloRomeinse periode aangetroffen. Het aanpalende sleuvenonderzoek aan het WZC De Kroon uit
2016 wees echter uit dat er sprake was van zware, subrecente verstoringen in de tuinzone van
het historische landgoed. De historische gegevens wijzen ook op ernstige ingrepen binnen het
huidige projectgebied, waardoor de kans zeer klein is dat archeologisch erfgoed bewaard is
gebleven.

Op basis van de impactbepaling en de aardkundige, historische en archeologische gegevens
kon worden vastgesteld dat verder onderzoek van de te verstoren zone geen nuttige
kenniswinst zou opleveren. Omwille hiervan wordt geen verder onderzoek geadviseerd in het
kader van de huidige geplande werken. Het projectgebied kan vrijgegeven worden voor de
werkzaamheden, dit advies doet echter geen afbreuk aan de meldingsplicht.
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