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DEEL 2: VERSLAG VAN RESULTATEN

Abstract

Aan Dreef 10 in Zomergem wordt de voormalige jongensschool ontwikkeld tot een woonproject.
Een eerder uitgevoerd bureauonderzoek kon het archeologisch potentieel van het terrein niet
voldoende inschatten en voorzag in een uitgesteld archeologisch veldwerk onder de vorm van
een proefsleuvenonderzoek, eventueel aangevuld met waarderende archeologische boringen,
dat kon uitgevoerd worden na de sloop van de aanwezige bebouwing en verharding. Een eerste
fase van het proefsleuvenonderzoek had plaats in oktober 2018 en kon het archeologisch
potentieel van het plangebied met de aanleg van 5 proefsleuven slechts voor een deel van
het plangebied voldoende evalueren. Met uitzondering van in de zuidelijke zone werden
toen op het terrein geen relevante archeologische sporen of vondsten aangetroffen. De
fundering van een bakstenen gebouw en een gracht die beide dateren van voor de aanleg
van het schoolcomplex in 1865 in het zuidelijk deel van het terrein waren de interessantste
vondsten. Aangezien geen informatie kon ingewonnen worden over de functie of de datering
van deze structuren, en onvoldoende zicht was op de aan- of afwezigheid van contexten die
hierin wel duidelijkheid konden verschaffen, werden in december 2018 in een tweede fase van
archeologisch veldwerk twee kijkvensters op de zuidelijke zone van het plangebied aangelegd,
en werd de kennis over de aangesneden structuren met verdere studie van historische bronnen
aangevuld. Uit het bijkomend archiefonderzoek bleken de funderings- en grachtrestanten
afkomstig van een woonhuis met omgevende gracht en lusthof dat aan het begin van de 19de
eeuw werd gekarteerd en rond 1820 aan de gemeente Zomergem werd verkocht om dienst te
doen als eerste gemeentelijk schoolgebouw. Over de oudere geschiedenis van het domein kon
in het kader van dit onderzoek geen bijkomende informatie gevonden worden. Het aanvullende
veldwerk leverde evenmin vondsten of sporen op die hier meer inzichten over bevatten. Zo
kan besloten worden dat verder archeologisch onderzoek op het plangebied wellicht geen
significante kennis over het vermoedelijk 18de-eeuws domein kan toevoegen aan de informatie
die met het vooronderzoek reeds werd ingewonnen. Bijkomend archeologisch onderzoek is in
het kader van deze ontwikkeling op het plangebied niet nuttig.

Hoofdstuk 1: Proefsleuvenonderzoek in uitgesteld traject

1. Beschrijvend gedeelte

1.1. Administratieve gegevens
Projectcode bureauonderzoek: 		
Projectcode proefsleuvenonderzoek:
Sitecode: 				
Nummer van het wettelijk depot: 		
Erkend archeoloog: 			
					

2017I80
2018I233
ZOM-DRE-18
Niet van toepassing
De Logi & Hoorne bvba
OE/ERK/Archeoloog/2015/00052

Locatie projectgebied: 			
Bounding box (Lambert72): 		
					
Kadaster: 				
					
Oppervlakte projectgebied: 		
Oppervlakte percelen: 			

Dreef 10, Zomergem (Oost-Vlaanderen)
punt 1: min. X: 93470,3; max. Y: 201200,17
punt 2: max. X: 93573,2; min. Y: 201115,9
Zomergem, Afdeling 1, Sectie D:
perceelsnummer 255r (partim)
4180m2
5016m2

Termijn veldwerk fase 1: 			
Termijn rapportage fase 1: 		

19 oktober 2018
22 oktober t.e.m. 09 november 2018

Betrokken actoren en specialisten: 		
					
					
Wetenschappelijke advisering: 		

Adelheid De Logi (erkend archeoloog, veldwerkleider);
Sebastiaan Genbrugge (assistent-aardkundige);
Frederik De Kreyger (assistent archeoloog).
Niet van toepassing

Kadasterkaart:				
Topografische kaart: 			

Figuur 1
Figuur 2
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1.2. Onderzoeksopdracht
1.2.1. Vraagstelling

Dit proefsleuvenonderzoek heeft als doel het archeologisch potentieel van het projectgebied
van 4180m² groot aan Dreef 10 in Zomergem te bepalen. Na afronden van het bureauonderzoek
en het opstellen van de archeologienota bleven een aantal onderzoeksvragen onbeantwoord,
waarop dit onderzoek met ingreep in de bodem in uitgesteld traject een antwoord moet
formuleren. Op basis van de resultaten van dit proefsleuvenonderzoek moet bepaald kunnen
worden of verdere maatregelen in het kader van het archeologisch vooronderzoek nodig zijn,
en welke deze zijn. Uiteindelijk moet dit bijdragen aan de finale afweging of voor een (deel
van) het projectgebied al dan niet verdergezet onderzoek in de vorm van een archeologische
opgraving noodzakelijk is, en of er mogelijkheden tot behoud in situ bestaan, en wat hiervoor de
voorwaarden en vereisten zijn. Een dergelijke inschatting kan gebeuren na het beantwoorden
van de volgende onderzoeksvragen:
- Zijn er indicaties voor de aanwezigheid van één of meerdere archeologische sites?
- Zo ja, wat is de verspreiding, de aard, datering en bewaringsgraad van de sites?
- Welke impact hebben de geplande werken op het archeologisch bodemarchief en het
archeologisch kennispotentieel?
- Wat is het wetenschappelijk kennispotentieel van een eventueel aanwezige archeologische
site op lokaal, regionaal en op Vlaams niveau?
- Wat is de aard en waardering van het kennispotentieel?
- Wat is de bodemopbouw en wat zijn eventuele bodemvormende factoren?
- Wat zijn de lokale variaties binnen de bodemgenese?
- Wat is de impact van bodemvormende factoren of processen op het bewaringspotentieel en
de bewaringstoestand van het archeologisch erfgoed?
- Zijn er in de proefsleuven relevante archeologische sporen of (steentijd)artefacten aanwezig?
Indien er relevante archeologische relicten aanwezig zijn:
- Wat is de aard van de grondsporen (natuurlijke en/of antropogeen)?
- Wat is de bewaringstoestand van deze sporen?
- Welke relevante archeologische structuren of vondstconcentraties zijn aanwezig?
- Wat is hun verspreiding?
- Wat is de densiteit?
- Wat is de datering van de sporen op basis van het vondstmateriaal, de oversnijdingen en/of
opvulling van de sporen en de daarmee gepaarde fasering?
- In welke sporen of bodemhorizonten zijn er steentijdartefacten aanwezig (in situ of secundair
materiaal)?
- Kan er een ruimtelijke afbakening (in drie dimensies) gemaakt worden van de zones met
archeologische sporen of steentijdartefacten?
- Wat is het type vindplaats (bewoning, artisanaal, funerair, religieus, …) op basis van de aard
van de contexten en/of het vondstmateriaal?
- Wat is de impact van de geplande werken op het archeologisch bodemarchief?
- Is er mogelijkheid tot behoud in situ en zijn er eventuele maatregelen nodig om aan het
behoudsprincipe te voldoen?
- Indien behoud in situ van het archeologisch erfgoed onmogelijk of onwenselijk is in het kader
van de geplande bodemingrepen: kan een afbakening gemaakt worden van bepaalde delen van
het terrein die voorafgaand aan de werkzaamheden moeten onderzocht worden?
- Welke site-specifieke vragen moeten bij een eventueel vervolgonderzoek door middel van een
opgraving, beantwoord worden?
- Zijn er structuren/sporen met bijzondere aandacht verdienen bij eventueel vervolgonderzoek?
- Welk kennispotentieel heeft de archeologische site op regionaal niveau en in breder
perspectief?
- Kan er een inschatting gemaakt worden van de noodzaak en vermoedelijke hoeveelheden van
natuurwetenschappelijk onderzoek bij verder vervolgonderzoek?
- Kan er een inschatting gemaakt worden over budget, tijdsduur, personeelsbezetting,
personeelskwalificaties en gespecialiseerde begeleiding bij een vervolgonderzoek?
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1.2.2. Randvoorwaarden

Het archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem kon pas worden uitgevoerd in
uitgesteld traject, na het bekomen van de stedenbouwkundige vergunning waardoor de
ontwikkelaar eigenaar werd van het plangebied, en na de sloop en verwijdering van aanwezige
bebouwing en verharding. Om een goede bewaring van het potentieel archeologische
bodemarchief te bekomen, werden enkele voorwaarden opgelegd ter bescherming van het
mogelijk aanwezige archeologisch erfgoed. Bij de sloop van de bebouwing mocht de impact van
de sloopwerken op de bodem niet groter zijn dan de reeds toegediende schade, veroorzaakt bij
de oorspronkelijke aanleg van deze gebouwen. Hetzelfde gold voor de aanwezige verhardingen.
Deze dienden omzichtig verwijderd te worden, zonder verdere schade toe te brengen aan
het bodemarchief. Wanneer binnen het projectgebied bomen verwijderd werden, moest de
bovenkant afgezaagd worden en mag het terrein niet dieper dan 0,4m gefreesd worden. Aan
deze randvoorwaarden was voldaan, zodat het uitgesteld archeologisch vooronderzoek op 19
oktober uitgevoerd kon worden.

1.3. Onderzoeksstrategie en -methode
1.3.1. Motivering

De vraag naar het archeologisch potentieel van het plangebied bleef na het bureauonderzoek
grotendeels onbeantwoord. Met een proefsleuvenonderzoek wordt een beperkt — maar
statistisch representatief — deel van het terrein onderzocht op indicaties voor de aanwezigheid
van archeologische sites. Op basis hiervan moet het mogelijk zijn uitspraken te doen over het
archeologisch potentieel van het totale terrein. Bovendien wordt bij dergelijk onderzoek ook
informatie ingewonnen over de lokale bodemopbouw, eventuele ongekarteerde verstoringen
in de bodem, en de spreiding, datering, bewaringsgraad en aard van eventuele archeologische
sites op het plangebied. Deze informatie is nodig om enerzijds te bepalen of een archeologische
opgraving van (een deel van) het plangebied noodzakelijk is en om een gepast programma van
maatregelen op te stellen voor een eventuele archeologische opgraving. De methode biedt een
groot potentieel aan kenniswinst en laat toe om met een klein team te werken. Hierdoor wordt
met een draagbare financiële last een maximaal resultaat bekomen. Zowel op financieel als
wetenschappelijk vlak was een proefsleuvenonderzoek een logisch onderbouwde keuze.
Vooronderzoek door middel van proefsleuven is een efficiënte methode om terreinen te
onderzoeken waar geen complexe verticale stratigrafie wordt verwacht, zoals dat hier het
geval is. Hoewel er op basis van het aardkundig bureauonderzoek een beperkt potentieel is op
een prehistorische artefactensite, kan de aanwezigheid ervan niet geheel uitgesloten worden.
Aangezien tijdens een proefsleuvenonderzoek ook aandacht dient besteed te worden aan de
lokale bodemopbouw en de mogelijke aanwezigheid van stenen artefacten in de bodem kunnen
indicaties voor dergelijke sites ook bij een proefsleuvencampagne opgemerkt worden. Indien
een goed bewaarde oude bodem wordt aangetroffen, dient het vlak van de proefsleuf volledig
geschaafd te worden zodat eventuele steentijdartefacten gerecupereerd kunnen worden. Op
basis hiervan kan beslist worden om aanvullend over te gaan tot waarderende archeologische
boringen tussen de proefsleuven in de zone waar deze bewaring van de bodem werd vastgesteld.
Voor de inplanting van de verschillende proefsleuven werd het KLIPplan, met de gekende
kabel- en leidinginformatie, geconsulteerd. De proefsleuven en kijkvensters dienden afgegraven
te worden met een graafmachine voorzien van rupsbanden en een tandeloze, 2m brede
graafbak. Om de diepte van het archeologisch vlak te bepalen, moest de kraan steeds begeleid
worden door minstens één archeoloog en worden alle verdere voorschriften uit de Code
van Goede Praktijk gevolgd. Het projectgebied dient, conform de Code van Goede Praktijk,
te worden onderzocht door middel van parallelle continue proefsleuven over de volledige
oppervlakte van de betrokken percelen. Hierbij bedraagt de afstand tussen de proefsleuven
15m, as op as. De breedte van de proefsleuven bedraagt minstens 2m. Minstens 10% van het
plangebied moet door de aanleg van proefsleuven gedekt worden in een vast grid. Plaatselijk
is het regelmatig patroon wel aangepast op basis van de perceelsvorm, bebouwing of door de
aanwezigheid van nutsleidingen. Bij een lokale afwijking van deze voorgeschreven strategie zal
de tussenafstand tussen de desbetreffende sleuven echter nooit groter zijn dan 15m, tenzij
dit om veiligheidsredenen onmogelijk is. Daarnaast moet het onderzochte percentage van
het projectgebied door middel van kijkvensters, bijkomende sleuven of dwars- of volgsleuven
aangevuld worden tot 12,5% van de totale toegankelijke oppervlakte. Indien dit met de
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oppervlakte van de proefsleuven reeds bereikt is én hiermee de vraagstellingen beantwoord
kunnen worden, is het mogelijk ervoor te opteren de resterende kijkvensters niet uit te voeren.
Het archeologisch potentieel is immers vastgesteld en extra graafwerken kunnen eventueel
aanwezige archeologische sites dan enkel meer schade berokkenen. Alle registraties moeten
gebeuren conform de Code van Goede Praktijk.
Op het plangebied in Zomergem zouden met uitzondering van twee gebouwen alle aanwezige
constructies verwijderd worden. In het noordwesten van het terrein blijft een alleenstaand
L-vormig gebouw van 211m2 behouden en gerenoveerd. In het noordoosten wordt de
direkteurswoning met 157m2 grondoppervlak gerenoveerd. Beide gebouwen kunnen bijgevolg
niet door middel van proefsleuven onderzocht worden. Ze werden samen met een buffer
van minstens 5m er rondom — om geen schade of stabiliteitsproblemen te veroorzaken —
als ontoegankelijk voor het terreinwerk met ingreep in de bodem beschouwd. Rekening
houdend hiermee werden op het plangebied vijf NW-ZO georiënteerde proefsleuven voorzien.
De proefsleuven worden in een iets hogere densiteit gepland dan de gebruikelijke 15m as op
as. Deze oriëntatie en dichtheid laten enerzijds toe het benodigde percentage te behalen om
een goed zicht op het archeologisch potentieel van het terrein te verkrijgen, en anderzijds
kunnen alle aanwezige elementen en zones op het terrein geëvalueerd worden. De bewaring
van het bodemarchief en de bodemopbouw kunnen onder de aanwezige schoolgebouwen, de
speelplaats en de lager gelegen onbebouwde grond in het oosten nagegaan worden. Met de
twee sleuven op de huidige speelplaats wordt bovendien verwacht het 19de-eeuws gebouw
minstens één, mogelijk twee, keer aan te snijden, zodat ook hiervan een correcte evaluatie
kan plaatshebben. De proefsleuven zouden samen een oppervlakte van 461m2 hebben, wat
overeenkomt met 11% van de oppervlakte van het plangebied (4180m2). Door middel van
kijkvensters en/of dwars- of volgsleuven dient dit percentage opgedreven te worden tot 12,5%.
De inplanting van deze kijkvensters en/of dwars- of volgsleuven wordt tijdens het veldwerk
bepaald op basis van de meest relevante sporen in de proefsleuven of — in geval van afwezigheid
van archeologische sporen — op basis van de meest veelbelovende bodemopbouw. De aanleg
gebeurt in functie van een optimale kenniswinst.

Figuur 3: De sleufaanleg zoals voorzien in het programma van maatregelen (© Geopunt)
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Binnen dit proefsleuvenonderzoek werd geopteerd om het bodemkundig onderzoek uit te
voeren op basis van de bodemprofielen die in de werkputten worden aangelegd. Hierbij wordt
de werkput in een zone zonder archeologische sporen plaatselijk machinaal verdiept met de
kraan waarbij de wand van de werkput van het maaiveld tot de bodem van het profiel manueel
wordt opgeschoond. Hierbij wordt een bodemprofiel verkregen van ongeveer 1m breed en tot
op een relevante diepte.
Het onderzoek van de bodemgenese aan de hand van bodemprofielen die in de werkputten
worden aangelegd is slechts een kleine ingreep waarbij eventuele archeologische sporen met
zekerheid kunnen worden ontzien. Bovendien is de nauwkeurigheid van deze methode vrij
groot aangezien de bestudeerde lagen en horizonten zich in situ bevinden en deze op een vrij
groot oppervlak kunnen worden bestudeerd. Door de aanmaak van dergelijke profielen tijdens
het proefsleuvenonderzoek kan direct rekening gehouden worden met de veldinterpretatie van
het profiel voor de verdere aanleg van de werkput.

1.3.2. Onderzocht gebied in cijfers

Binnen het plangebied van 4180m² waren in totaal vijf sleuven gepland. Deze werden
effectief aangelegd, maar hun positie en lengte werden ter plaatse licht aangepast aan de
omstandigheden. Zo bleek een groter deel van het plangebied ontoegankelijk dan oorspronkelijk
ingeschat. In totaal konden op 1261,3m2 geen graafwerken doorgaan. Dit omvat de 590m2
ingenomen door de te behouden gebouwen met bufferzone, maar ook een op het terrein
aanwezige en te behouden gemetste waterput, centraal gelegen een NW-ZO lopende werfweg
met oprit in het zuidwesten van het terrein, en de werfaccomodatie in het noordwestelijk deel
van het plangebied. Omwille van de werfweg en haar oprit werd sleuf 0004 iets naar het zuiden
verplaatst en werd sleuf 0005 onderbroken. het noordelijk deel van sleuf 0003 werd omwille
van een aanwezige functionerende waterleiding afgebogen naar het noorden toe. Sleuven 0004
en 0005 werden in het noordwesten ingekort door de aanwezige materialen en werfinrichting.
De vijf gegraven proefsleuven dekken een oppervlakte van 374,8m2. Er werd bijgevolg 9% van
de totale oppervlakte van het plangebied door middel van proefsleuven onderzocht. Rekening
houdend met de ontoegankelijke zones werd 12,8% van de bereikbare oppervlakte gescreend
Figuur 4: De geplande versus de uitgevoerde sleufaanleg (© Geopunt)
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Figuur 5: Overzicht op het terrein na de aanleg van de laatste proefsleuven
Figuur 6: Tijdens het onderzoek werd de aanwezige waterleiding
door een aannemer geraakt

Figuur 7: Binnen het traject van sleuf 0003 bevond zich
een gemetste waterput die zou behouden blijven
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op archeologische sporen. Aangezien de onderzoeksvragen door middel van de resultaten
van de proefsleuven beantwoord konden worden, en de toegankelijke oppervlakte van het
terrein op een regelmatige wijze gesondeerd kon worden, werd besloten geen aanvullende
kijkvensters te graven.

1.3.3. Vondstselectie en staalname

Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden enkel vondsten ingezameld die in de aangesneden
sporenvullingen zaten. Er werden geen relevante of uitzonderlijke vondsten gedaan buiten
de aangetroffen archeologische sporen. Bij het proefsleuvenonderzoek zijn geen sporen
aangetroffen waarvan een staalname relevant zou zijn.

1.3.4. Organisatie en gebruikte materialen

Het vooronderzoek met ingreep in de bodem door middel van proefsleuven werd uitgevoerd
op 19 oktober 2018 door Adelheid De Logi, Sebastiaan Genbrugge en Frederik De Kreyger. Het
terreinonderzoek kon diezelfde dag kort na de middag afgerond worden. Assistent-aardkundige
Sebastiaan Genbrugge analyseerde de bodemprofielen.
Conform de code van Goede Praktijk en zoals vermeld in de archeologienota werd de aanleg
van de proefsleuven en kijkvensters uitgevoerd met een graafmachine voorzien van rupsbanden
en een tandeloze graafbak van 2m breed, en dit door firma Ronny De Pourcq. Foto’s en
overzichtsfoto’s zijn genomen met een Canoncamera type EOS 700D met optische zoom EFS
18-55mm. De sporen, bodemprofielen en vondsten zijn geregistreerd via een Ipad mini (model
A1432) in een interne databank van het type File Maker Pro 13, terwijl alle opmetingen op het
terrein zijn uitgevoerd met een GPS-toestel Trimble type R10 GNSS. Alle sporen die in de sleuven
zijn aangetroffen, werden opgeschaafd, gefotografeerd, opgemeten met het GPS-toestel en
beschreven in een database. De sporen kregen een uniek nummer dat is samengesteld uit het
nummer van de sleuf (0001 tot en met 0005) gevolgd door een volgnummer per sleuf (01, 02,…).
In twee sleuven werd een bodemprofiel aangelegd om de opbouw van de bodem te registreren.
Elk profiel is gefotografeerd, ingemeten met het GPS-toestel en uitvoerig bestudeerd door de
assistent-aardkundige. De randen van de proefsleuven, kijkvensters, hoogtes van maaiveld en
Figuur 8: Overzichtsplan met de genomen stalen (© Geopunt)
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archeologisch vlak zijn opgemeten met het GPS-toestel. De vondsten die tijdens het onderzoek
zijn aangetroffen werden verzameld in een gripzakje voorzien van de projectcode en het
spoornummer. Daarna zijn het plangebied in het algemeen en de sporen in het bijzonder met een
metaaldetector type ADX-150 van XP onderzocht op de aanwezigheid van metaalvondsten. Het
metaaldetectieonderzoek tijdens het proefsleuvenonderzoek leverde geen relevante vondsten
op. Alle andere registraties op het terrein en tijdens de verwerkingsfase gebeuren conform
de Code van Goede Praktijk. Tijdens de verwerking werd het plannenmateriaal gemaakt met
QGis, de tekst werd geschreven in MS Word en de lay-out van de rapporten gebeurde in Adobe
InDesign. Deze nota is een neerslag van de bekomen resultaten.

1.3.5. Motivering afwijkingen op voorziene strategie

Met de uiteindelijke inplanting en oppervlakte van de proefsleuven werd afgeweken
van het programma van maatregelen. De reden hiervoor is de onvoorziene aanwezigheid
op het plangebied van een aantal elementen die geen graafwerken toelieten. Het betreft
een waterput, een functionerende waterleiding, een werfweg, oprit en werfmateriaal. De
lengte en precieze inplanting werden aangepast aan de omstandigheden op zo’n wijze dat
de dekkingsgraad niet in het gedrang kwam. Aangezien de onderzoeksvragen door middel
van de resultaten van de proefsleuven beantwoord konden worden, en de toegankelijke
oppervlakte van het terrein op een regelmatige wijze gesondeerd kon worden, werd besloten
geen aanvullende kijkvensters te graven.

1.3.6. Inbreng geconsulteerde specialisten en wetenschappelijk advies

Voor de registratie en interpretatie van de verschillende bodemprofielen is beroep gedaan op
assistent-aardkundige Sebastiaan Genbrugge. De bodemprofielen werden tijdens het veldwerk
geregistreerd en bestudeerd.

2. Assessmentrapport

2.1. Methoden, technieken en criteria

Dit assessmentrapport omvat alle informatie afkomstig uit het proefsleuvenonderzoek, met
name al de relevante gegevens die met deze onderzoeksmethode over het projectgebied
verzameld kunnen worden en bijdragen tot het gefundeerd inschatten van het archeologisch
potentieel van het plangebied. Om dit laatste te bereiken worden de verzamelde gegevens met
elkaar vergeleken, geconfronteerd en samengelegd. Vanuit dit assessment van het plangebied
moet een goede motivering mogelijk zijn over de noodzaak en het nut van al dan niet verder te
nemen maatregelen.
Voor het assessment van de vondsten wordt elke aangetroffen materiaalcategorie per spoor
apart bekeken. Daarbij wordt een kwantificatie uitgevoerd en indien mogelijk een datering naar
voor geschoven. Bij het bekijken van het materiaal wordt een onderscheid gemaakt tussen wat
als vondstensemble of als uitzonderlijke vondsten moet worden beschreven. De beschrijving
van de vondstensembles en de uitzonderlijke vondsten gebeurt conform de richtlijnen volgens
de Code Van Goede Praktijk (11.3.2.2 Assessment van vondsten: vondstensembles en 11.3.2.3
Assessment van vondsten: uitzonderlijke vondsten).
Voor het assessment van de sporen, spoorcombinaties en archeologische structuren worden
eveneens de aanwijzingen van de Code Van Goede Praktijk nageleefd (11.3.4. Assessment
van sporen, sporencombinaties en archeologische structuren). Het assessment van de sporen
houdt in dat op basis van alle verzamelde gegevens over de sporen, in combinatie met de
assessmentrapporten van de vondsten en stalen, een inschatting wordt gemaakt over de
tafonomie en de mogelijke functie van de sporen. De sporen, spoorcombinaties en structuren
worden beschreven, hun bewaringstoestand, en typologische, chronologische en ruimtelijke
indeling worden onderzocht en behandeld. Aan de hand van deze gegevens wordt per
dateringsfase het potentieel aan kennisvermeerdering ingeschat en meegedeeld.
Alle aangemaakte gegevens — dit omvat deze archeologienota, de foto’s, de figuren, de lijsten,
de plannen kaarten en lagen in GIS — worden digitaal bewaard op minstens twee individuele
dragers zodat ze bij vernietiging van één drager niet verloren zijn.
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2.2. Aardkundige opbouw
2.2.1. Aardkundige eenheden

Op de bodemkaart staat het projectgebied gekarteerd onder één enkel bodemtype, namelijk
als bebouwde zone/kunstmatige gronden (OB). Dit impliceert dat de bodem hier antropogeen
werd verstoord (Van Ranst & Sys 2000). In de World Reference Base-classificatie (WRB) wordt
deze bodem geïnterpreteerd als technosol/not surveyed (WRB 2014).
De bodemopbouw van het projectgebied werd tijdens het proefsleuvenonderzoek bestudeerd
aan de hand van drie bodemprofielen, één in de noordoostelijke hoek van het projectgebied, één
centraal in de middelste proefsleuf en één in het zuiden van het terrein. Profiel WP0001BP01 werd
als referentieprofiel weerhouden en ten gronde geanalyseerd. Dit profiel bevatte bovenaan een
homogene donker bruingrijze organische laag met een dikte van 0,45m (H1). Daaronder lag een
homogeen donkerbruine laag van 0,25m dikte (H2). Onder deze horizont bevond zich een beigebruine
zandigere laag (H3). Deze laatste bevond zich tussen 0,65m en 1,25m onder het maaiveld.
Dit profiel is te interpreteren als een bodem waarbij het onveranderde moedermateriaal
bestaat uit tertiaire klei doorspekt met kleine silex keien. Hierop rust een goed ontwikkelde
B-horizont, dewelke wordt afgedekt door een antropogeen aangereikte toplaag. Deze is
logischerwijs in verband te brengen met de reeds uitgevoerde afbraakwerken van het
voorgaande schoolgebouw. De andere bodemprofielen vertonen een gelijkaardige opbouw, met
dat verschil dat de bovenste lagen er uit ophogings-, puin- en verhardingspakketten bestaan. De
antropogene invloed is er nog duidelijker.

2.2.2. Geomorfologie

Op het digitaal hoogtemodel van Vlaanderen bevindt het projectgebied zich in het noordelijke
deel van het West-Vlaamse cuestalandschap en meer bepaald in het heuvelland van OedelemZomergem-Adegem dat gedomineerd wordt door de cuesta van Oedelem-Zomergem. Het
topniveau bereikt er een hoogte van 25m tot 28m TAW waarbij de topzone sterk vervlakt is. Op
de hellingen komen hellingsvalleitjes talrijk voor, ze geven aan de topzone een sterk versneden
karakter. Open veld wisselt af met gesloten gebieden waarin bossen en belangrijk element
vormen (De Moor & Van De Velde 1994: 4).
Figuur 9: Overzicht met aanduiding van de gemaakte bodemprofielen en de vastgestelde aardkundige eenheden (© Geopunt)
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Dit heuvelland is een tertiaire getuigenheuvel die vanaf het droogvallen van Noord-België aan
het einde van het tertiair (rond 2,58 miljoen jaar geleden), weerstand bood aan de verschillende
fasen van erosie en sedimentatie waarbij insnijding voornamelijk plaatsgreep aan het begin van
de koude en gematigde periodes, en afzettingen in de koude periodes. Hierdoor werd restgrind
steeds lager afgezet en wanneer de rivier zich lateraal verplaatste bleven deze grindlagen als
terrassen achter in het landschap. Deze vroeg- en midden-pleistocene fluviatiele afzettingen
behoren tot de Schelde Groep (Borremans 2015: 211-213).
Rondom het heuvellandschap van Oedelem-Zomergem-Adegem konden de erosieve fasen wel
inwerken op de tertiaire sedimenten waardoor ten westen, ten noorden en ten oosten van het
projectgebied de Vlaamse Vallei ontsond. In het zuiden vormde zich de depressie van Beernem
die het heuvellandschap van Oedelem-Zomergem-Adegem afsplitst van de rest van het WestVlaamse Heuvelland. Terwijl de Vlaamse Vallei zich ontwikkelde bleef de erosie ook inwerken
op de tertiaire getuigenheuvels, pas in het laat-pleistoceen zijn de valleien er tot in hun huidige
vorm uitgeschuurd (Bogemans 2005: 25).
Ter hoogte van het projectgebied bestaat de tertiaire top uit het Lid van Ursel, dit bestaat uit
een pakket van niet-glauconiethoudend, niet-zandige, kalkloze homogene grijsblauwe klei tot
zware klei. Het werd ongeveer 41,3 miljoen jaar geleden afgezet in de Formatie van Maldegem
waarbij in een cyclische mariene sedimentatiereeks afwisselend zandige en kleiige sedimenten
zich afzetten (Jacobs 2015: 143-145). Dit tertiaire pakket bevindt zich, op basis van de tertiaire
isohypsenkaart op 0 tot 3m onder het huidige maaiveld (15m tot 20m TAW). Volgens de
quartaire diktekaart zou het quartaire dek hier slechts 0 tot 0,14m dik zijn. Het projectgebied
zelf loopt af in zuidoostelijke richting en is gelegen tussen 17,77m TAW en 19,93m TAW.

2.3. Assessment van de sporen, spoorcombinaties en archeologische
structuren
In dit onderdeel van het assessmentrapport volgt een beschrijving van de archeologische site
aan de hand van het sporenbestand.

2.3.1. Stratigrafische opbouw van de archeologische site

De archeologische site vertoont geen complexe verticale of horizontale stratigrafie en binnen
het plangebied zijn geen complexe sporen of complexe spoorcombinaties aangetroffen. Met
uitzondering van de aanwezige bakstenen funderingen werden alle sporen aangesneden in de
onverstoorde moederbodem, onder de verhardings- en ophogingslagen. De funderingsresten

H1

H2

H3

Figuur 10: Referentieprofiel
met aanduiding van de
herkende horizonten
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Figuur 11: De hoogtes gemeten op het niveau van het maaiveld voor de start van het onderzoek (© Geopunt)

Figuur 12: De hoogtes van het archeologisch niveau aangeduid op het grondplan (© Geopunt)
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werden aangesneden onmiddellijk onder de aanwezige verhardingen en reikten door de
ophogingspakketten tot in de moederbodem. De moederbodem werd het hoogst aangesneden
in het noordwesten van het projectgebied op 19,2 à 19,3m TAW. Van daaruit daalt het niveau
waarop de moederbodem eerst zichtbaar wordt tot 17,2m TAW in het oosten van het terrein. Het
archeologisch niveau volgt daarmee de hoogtes van het maaiveld die eveneens van noordwest
(19,8m TAW) naar het oosten (17,2m TAW) dalen. De funderingsresten werden aangesneden
onmiddellijk onder de bestaande verhardingslagen. Centraal op het plangebied, op de
voormalige speelplaats, is dit op een diepte van ongeveer 0,5m onder het huidige maaiveld, ca.
19,1m TAW. De muurresten ten zuidoosten van de direkteurswoning in proefsleuf 0002 werden
bedekt met recente puinlagen van die in verband staan met de recente afbraakwerken. De
diepte van de aangesneden sporen is hier mogelijk erg recent beïnvloed, wat het hoogteverschil
tussen beide funderingsresten kan verklaren: spoor 000203 – aan de zuidwestelijke sleufrand
– werd op slechts 0,2-0,3m onder het maaiveld aangesneden, terwijl spoor 000204 – in de
noordoostelijke sleufrand – pas na 0,6m graven werd geraakt.

2.3.2. Het sporenbestand algemeen

In de sleuven zijn met het proefsleuvenonderzoek 29 sporen aangetroffen. Het gaat om 2
opvullingspakketten van een gracht, 4 funderingssporen die deel uitmaken van één structuur,
4 bijkomende funderingssporen vermoedelijk van evenveel structuren, 5 sporen van recente
buizen of leidingen, en 14 kuilen die hetzij in verband staan met de recente afbraakwerken
hetzij met eerder recente bouwactiviteiten. Er werden geen sporen van natuurlijke oorsprong
vastgesteld. Dankzij de oversnijdingen tussen de sporen en/of de bodempakketten, de erin
aanwezige vondsten en inclusies, en de locatie van de sporen kunnen ze in drie periodes of
fases ingedeeld worden.

2.3.3. Sporen per periode

De sporen die aan Dreef 10 in Zomergem werden vastgesteld zijn in drie periodes of fases in
te delen. De oudste fase dateert voor 1865, het jaar waarin de direkteurswoning en de eerste
schoolgebouwen werden opgetrokken. De tweede fase omvat enkele sporen die vermoedelijk
dateren uit de periode tussen 1865 en de Eerste Wereldoorlog. De laatste fase omvat sporen
van de recente bouw- en afbraakactiviteiten.
Figuur 13: Grondplan met aanduiding van alle aangesneden sporen (© Geopunt)

18DL&H-Nota

Figuur 14: Grondplan met aanduiding van alle aangesneden sporen voorzien van hun spoornummer (© Geopunt)

Figuur 15: Grondplan met aanduiding van de herkende sporen ingekleurd volgens datering (© Geopunt)
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De oudste sporen

Eén gracht en de funderingsresten van een gebouwstructuur vormen samen de oudste sporen die
op het terrein zijn aangesneden. Beide sporen predateren de eerste gekende schoolgebouwen.
De gracht werd herkend in proefsleuf 0002 en bestaat uit minstens twee pakketten. De jongste
opvulling (000201) bestaat uit een homogeen blauwgrijze kleiige laag dat stukjes baksteen en
natuursteen bevat. De onderste laag (000202) is donkerder met een donkergrijze homogene
kleiige vulling waarin aardewerkvondsten gedaan werden. De keramiek beslaat hoofdzakelijk
industrieel wit aardewerk en kan aldus gedateerd worden vanaf 1750 tot heden. De gracht is
bovendien overbouwd door de direkteurswoning die in 1865 werd opgetrokken. Op de kaart
van Ferraris (1777) is op deze locatie geen gracht aangeduid, maar op de Atlas der Buurtwegen
(1840) is hier wel een perceelsgrens zichtbaar. Mogelijk werd de gracht als perceelsbegrenzing
gegraven tussen 1777 en 1840 en werd het spoor tussen 1840 en 1865 definitief opgevuld zodat
het terrein bebouwd kon worden. Anderzijds is het niet helemaal duidelijk of de Ferrariskaart
voor deze locatie wel een correcte weergave van de toenmalige situatie weergeeft (zie infra),
en kan de gracht mogelijk wel afgebeeld staan, zij het meer oostelijk gelegen dan in realiteit.
In de zuidelijke helften van proefsleuven 0003 en 0004 werden bakstenen funderingen van
een NO-ZW georiënteerd gebouw aangesneden. In proefsleuf 0003 gaat het om twee NO-ZW
lopende sporen (000301 en 000303), in het noordoosten verbonden door haaks spoor 000302.
Net ten noorden van de samenkomst van 000302 en 000303 sloot rechthoekige kuil 000304 op de
structuur aan. Dit laatste spoor is een kuil gevuld met fragmenten van dakleien. De afstand tussen
000303 en 000301 bedraagt 5,9m. Het meer westelijk vervolg van beide sporen werd in sleuf 0004
aangesneden. In deze proefsleuf werd de zuidwestelijke buitenmuur van deze gebouwstructuur
aangesneden. In sleuf 0004 sluit op het zuidoosten van de structuur een extra ruimte aan. De
zuidelijke hoek van deze uitbreiding wordt oversneden door een recente kelder (000402). De
fundering van dit oudere gebouw heeft een constante breedte van 0,57m en is opgebouwd uit
feloranje bakstenen met afmetingen van 24,5 x 11 x 5cm. De inplanting van deze funderingen komt
overeen met de locatie van een omgekeerd U-vormig gebouw dat op de Atlas der Buurtwegen en
de Poppkaart is afgebeeld. Afgaand op de vorm en de grootte van het gebouw op de kaart, die
in vergelijking met de aangetroffen funderingen vrij correct lijkt, heeft het gebouw vermoedelijk
afmetingen van 19,5 op 11,5m, en reikt het dus nog 6,5m ten noordoosten van sleuf 0003. Over
de functie van dit gebouw is bij het onderzoek echter geen bijkomende informatie gevonden.
Voor dit gebouw is geen precieze datering gekend. Net zoals de oudere gracht is het gebouw
niet meteen zichtbaar op de Ferrariskaart. Het zou dus tussen de aanmaak van de Ferrariskaart
(1777) en de opmaak van de Atlas der Buurtwegen (1840) opgericht zijn, en werd vermoedelijk
afgebroken voor de bouw van de aanwezige direkteurswoning en bijhorende schoolgebouwen in
1865. Het is echter niet onmogelijk dat het gebouw wel op de kaart van Ferraris is afgebeeld, maar
een stuk oostelijker staat ingeplant dan het geval was (zie infra). De datering van de gracht en het
bakstenen gebouw blijft bijgevolg erg onzeker.

Figuur 16: Zicht op de gracht in sleuf 0002

Figuur 17: In sleuf 0003 was door de aanwezige ophogingslaag
een bakstenen fundering aangelegd
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Figuur 18: Zicht op sporen 000402 en 000403

Sporen uit het midden van de 19de eeuw

Figuur 19: Restant van een fundering in de wand van sleuf 0002

In proefsleuven 0002 en 0005 werden bakstenen funderingsresten aangesneden die in verband
gebracht kunnen worden met de — vermoedelijk — eerste bouwfase van het schoolcomplex.
In het jaar 1865 zouden de eerste schoolgebouwen gezet zijn. Het betreft de direkteurswoning,
die nog op het terrein aanwezig is, en één vleugel, die NO-ZW georiënteerd en aan de
zuidoostelijke perceelsgrens lag. Spoor 000203 is een bakstenen muur of fundering met een
NW-ZO oriëntatie, die tegen de zuidwestelijke sleufrand werd aangesneden. De muur was
opgebouwd uit dezelfde bruinpaarse bakstenen als de nog aanwezige direkteurswoning. De
muur was slechts over een afstand van 11,4m bewaard. In het verlengde van de fundering waren
nog sporen van een afgebroken muur zichtbaar op de zuidelijke gevel van de directeurswoning.
Gezien de ligging van dit spoor, gaat het wellicht niet om de muur van de meer zuidwestelijk
ingeplante schoolvleugel, maar om de resten van een aanbouw op de directeurswoning.
Op foto’s van de gebombardeerde school in 1918 is hier
immers een soort overdekte ruimte of afdak zichtbaar. Deze
ruimte werd in de jaren 1960 ingenomen door de klaslokalen
die in 2018 werden afgebroken, en waarvan de sporen van
de eerste verdieping nog zichtbaar zijn op de zuidelijke gevel
van de directeurswoning.
Van de eerste schoolvleugel werden vermoedelijk in sleuven
0004 en 0005 restanten aangetroffen. Het gaat om een
uitbraakspoor van een fundering in dezelfde bruinpaarse
baksteen, ten zuiden waarvan de bodem volledig is verstoord.
Figuur 20: Zicht op sleuf 0002 en de direkteurswoning
Figuur 21: Uitbraakspoor van een fundering in sleuf 0005
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Dit gebouw is samen met de direkteurswoning afgebeeld op een postkaart die waarschijnlijk
rond 1900 werd gemaakt. Het gebouw zou gesloopt zijn rond 1908. Voorafgaand aan de meest
recente sloop was hier een overdekte speelplaats aanwezig.

Recente sporen

In sleuven 0001, 0002, 0004 en 0005 werden sporen uit de recente periode aangetroffen.
Het gaat om sporen van nutsleidingen en buizen (000103, 000404, 000406 en 000505), in
het noordwesten een aantal kuilen opgevuld met brokken baksteenpuin (000405, 000407 en
000501-000504), een aantal verstoringen die vermoedelijk in verband staan met de recente
afbraakwerken (000408 en 000506), verstoringen die mogelijk toe te schrijven zijn aan oudere
sloopwerken op het terrein (000401 en 000508), funderings- of muurresten uit de recente
periode (000204 en 000402), recente kuilen met metaal- en baksteenfragmenten (000102,
000104 en 000105), een greppel (000101).

Figuur 22: Foto van de
direkteurswoning na een
bombardement in 1918

Figuur 23: Foto van de
jongensschool, vermoedelijk
genomen omstreeks 1900,
met links in beeld de
direkteurswoning en achteraan
de klaslokalen
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Figuur 24: Spoor 000406, met een recente buis erin

Figuur 26: Kuil 000502 is recent van datering

Figuur 28: Spoor 000401 staat misschien in verband met
de afbraak van het eerste schoolgebouw

Figuur 25: Recente kuil 000407

Figuur 27: Spoor 000408 is een uitgebreide recente verstoring

Figuur 29: Spoor 000204 is de restant van een recente fundering
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2.4. Assessment van de vondsten

Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden in de meeste sporen fragmenten van puin en
bakstenen opgemerkt. Deze bevindingen werden opgenomen in de database. Slechts in twee
sporen werden vondsten gedaan die voldoende relevant waren om in te zamelen. Het gaat om
keramiek, hout- en botmateriaal uit gracht 000202 en een volledige baksteen uit de fundering
000403. Het aardewerk uit gracht 000202 beslaat 1 rand in steengoed (36g), 11 wanden, 2
randen en 1 bodem in industrieel wit aardewerk versierd met een dekkende glazuur (198g),
1 bodem en 1 wand in oxiderend gebakken gedraaide keramiek met dekkende loodglazuur
(91g), en 1 rand van een oxiderend gebakken en gedraaid bord (28g). De vondsten dateren
het spoor vanaf de tweede helft van de 18de eeuw tot en met de 19de eeuw. Daarnaast werd
uit dit spoor ook een stuk hout en 5 stukken bot (253g) gehaald. Het botmateriaal omvat een
groot fragment van een ulna en een stuk van een humerus. Beide stukken zijn zeker menselijk.
Hoe ze in de grachtvulling terecht zijn gekomen is niet duidelijk, maar het is niet onmogelijk

Figuur 30: Kuil 000104 bevatte fragmenten metaal
Figuur 32: Allesporenkaart met de sporen ingedeeld per type (© Geopunt)

Figuur 31: Spoor 000101 is een scherp afgelijnde recente greppel

24DL&H-Nota

Figuur 33: Selectie uit de
aardewerkvondsten gedaan in
grachtspoor 000202

Figuur 34: Allevondstenenkaart met de sporen ingedeeld per periode (© Geopunt)
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dat de grond waarmee het terrein genivelleerd werd, voorafgaand aan de bouw van de school,
afkomstig was van het kerkhof hogerop. Het oorspronkelijke kerkhof bevond zich immers
rondom de Sint-Martinuskerk, maar werd in het midden van de 19de eeuw verplaatst — of deels
verwijderd — wanneer de kerk werd uitgebreid en de omgeving rond de kerk tot een dorpsplein
werd omgevormd (de Potter & Broeckaert 1870: 35). Deze werken gebeuren in de periode
die net voorafgaat aan de bouw van de eerste schoolgebouwen, over de aanwezige gracht.
De ingezamelde baksteen uit funderingsspoor 000403 mat 24,5 bij 11cm en was 5cm hoog.
Het gaat om een eerder oranjerood baksel voorzien van een beigegele kalkmortel. Dergelijke
baksteenformaten zijn in het Gentse gekend en komen er voor in gebouwen die opgetrokken
werden in de 15de eeuw, maar werden er nog zeker tot in de 17de eeuw aangewend. Of het
aangetroffen gebouw zo ver terug kan gaan is onzeker. De kaart van Ferraris, die nabij dorpskernen
en kerkgebouwen meestal vrij correct is, geeft op deze locatie geen groot bakstenen gebouw
weer. Pas vanaf de Atlas der Buurtwegen is het gebouw duidelijk aanwezig.

2.5. Assessment van de stalen

Tijdens het archeologisch onderzoek zijn geen staalnames gebeurd. Er zijn geen sporen
aangetroffen waarvan een staalname relevant was.

2.6. Conservatie-assessment

Het vondstmateriaal bevindt zich in goede conditie en zal in minigripzakje bewaard blijven bij
min of meer constante temperatuur en luchtvochtigheid. Deze bewaring vindt plaats bij De Logi
& Hoorne bvba, Canadezenlaan 1A, 9991 Adegem. Alle aangemaakte gegevens — dit omvat
deze archeologienota, de foto’s, de figuren, de lijsten, de plannen kaarten en lagen in GIS —
worden digitaal bewaard op minstens twee individuele dragers zodat ze bij vernietiging van één
drager niet verloren zijn.

2.7. Datering en interpretatie van het onderzochte gebied

Het proefsleuvenonderzoek op de voormalige jongensschool aan de Dreef in Zomergem
leverde enkel sporen en vondsten op die teruggaan tot de nieuwe en vooral de nieuwste
tijd. Er werden geen aanwijzingen aangetroffen voor de aanwezigheid van oudere restanten
binnen het plangebied.
De oudste sporen dateren voor de ingebruikname van het terrein als school. Er werd een
fundering teruggevonden van een gebouw waarvan de bouw vermoedelijk dateert tussen het
laatste kwart van de 18de eeuw en 1840. Het baksteenformaat van de muurresten komt in het
Gentse voor in de 15de eeuw, maar werden er nog zeker tot in de 17de eeuw aangewend. Of
het aangetroffen gebouw zo ver terug kan gaan is echter onzeker. De kaart van Ferraris, die
nabij dorpskernen en kerkgebouwen meestal vrij correct is, geeft op deze locatie geen groot
bakstenen gebouw weer. Pas vanaf de Atlas der Buurtwegen is het gebouw duidelijk aanwezig. Er
zijn evenmin tekstuele bronnen waaruit achterhaald kan worden of op deze locatie voorafgaand
aan het midden van de 19de eeuw reeds een gebouw aanwezig was. Anderzijds dient vermeld te
worden dat ten oosten van het plangebied op de Ferrariskaart wel een bakstenen gebouw met
gelijkaardige vorm en een gracht ten oosten ervan is afgebeeld. Er zijn echter te weinig goede
referentiepunten tussen deze en de jongere kaarten om hierover iets meer te kunnen besluiten,
maar de mogelijkheid kan niet uitgesloten worden. Vermoedelijk werd de structuur afgebroken
bij de bouw van de school in 1865. Een gracht ten oosten van dit gebouw dateert eveneens uit
de periode voorafgaand aan de bouw van het schoolcomplex en werd gedempt en overbouwd
met deze eerste schoolgebouwen. De andere sporen op het terrein zijn in verband te brengen
hetzij met de eerder aanwezige schoolgebouwen — waarvan de oudste dateren vanaf 1865 en
de jongste van de jaren 1960 — hetzij met afbraakwerken, zowel de jongste als sloopwerken
van oudere bouwfases, hetzij met recente nutsleidingen en rioleringen.

2.8. Confrontatie met eerder uitgevoerd vooronderzoek

Op basis van de archeologische voorkennis werd rekening gehouden met de mogelijke
aanwezigheid van sporen uit de vroege middeleeuwen, maar ook de metaaltijden, Romeinse
periode en volle en late middeleeuwen waren mogelijk aanwezig op het plangebied. De
resultaten van het proefsleuvenonderzoek leverden geen sporen op die ouder zijn dan de
nieuwe tijd. Dit betekent niet noodzakelijk dat oudere sporen nooit aanwezig zijn geweest op het
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Figuur 35: Confrontatie van de resultaten met de Ferrariskaart (© Geopunt)

Figuur 36: De resultaten geprojecteerd op de Atlas der Buurtwegen (© Geopunt)
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Figuur 37: De resultaten weergegeven op een luchtfoto genomen in 2000 (© Geopunt)

Figuur 38: Weergave van de verwachtingen op basis van het veldwerk (© Geopunt)
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terrein. Op de hogere zones — vooral ter hoogte van de vroegere speelplaats, in de westelijke
helft van het plangebied — bevindt het archeologisch niveau zich reeds op de tertiaire klei,
zoals ook de studie van de geologische en bodemkundige kaarten aangaf. Het quartaire zand
is op deze hogere plaatsen weggeërodeerd, en samen daarmee kunnen eventueel aanwezige
ondiepe oudere sporen ook verdwenen zijn.
Zoals verwacht op basis van de historische kaarten werden de funderingen van een bakstenen
U-vormig gebouw gevonden min of meer centraal op het plangebied. De datering van dit gebouw
blijft een vraagteken. Het lijkt wel vrij zeker dat de structuur werd afgebroken voorafgaand
aan de bouw van de direkteurswoning en klaslokalen in 1865. De kaart van Ferraris, die een
indicatie zou kunnen geven over de ouderdom van het gebouw, is op dit vlak niet duidelijk.

2.9. Verwachting ten aanzien van archeologisch erfgoed

Op basis van de resultaten van het uitgevoerde proefsleuvenonderzoek aan de Dreef 10 in
Zomergem, kan besloten worden dat archeologisch erfgoed werd vastgesteld min of meer centraal
in de zuidelijke helft van het plangebied. Het betreft de bakstenen fundering van een gebouw van
ongeveer 19,5 bij 11,5m dat afgebroken werd voor 1865, maar waarvoor de bouwdatum niet
gekend is. Het vooronderzoek leverde op de rest van het plangebied geen indicaties op voor de
aanwezigheid van archeologisch erfgoed. Behalve het aangesneden gebouw worden geen andere
relevante archeologische relicten meer verwacht binnen het plangebied.

2.10. Synthese

Met de uitvoering van een archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem door middel
van proefsleuven kon het archeologisch potentieel van het projectgebied gelegen aan Dreef
10 in Zomergem vastgesteld worden. Op basis van het proefsleuvenonderzoek kunnen de
onderzoeksvragen als volgt beantwoord worden:
- Zijn er indicaties voor de aanwezigheid van één of meerdere archeologische sites?
De enige archeologisch interessante sporen die binnen het plangebied werden aangetroffen
zijn de funderingen van een bakstenen gebouw dat werd afgebroken in het midden van de 19de
eeuw en een gracht die in diezelfde periode werd gedempt. Er zijn geen andere indicaties voor
de aanwezigheid van archeologische sites op het terrein.
- Zo ja, wat is de verspreiding, de aard, datering en bewaringsgraad van de sites?
De aangesneden fundering en gracht bevinden zich in het zuiden van het plangebied. Hun
oorsprong is niet bekend, maar beide werden opgegeven voor de bouw van het schoolcomplex
in 1865. De bewaringsgraad van de funderingen en gracht is goed.
- Welke impact hebben de geplande werken op het archeologisch bodemarchief en het
archeologisch kennispotentieel?
De geplande ontwikkeling houdt potentieel de (gedeeltelijke) beschadiging van het aanwezige
erfgoed in. Dit hoofdzakelijk door de aanleg van nutsleidingen en rioleringen. De impact op het
kennispotentieel is zo goed als afwezig, aangezien geen bijkomende relevante archeologische
informatie meer verwacht wordt binnen het terrein.
- Wat is het wetenschappelijk kennispotentieel van een eventueel aanwezige archeologische site
op lokaal, regionaal en op Vlaams niveau?
Het kennispotentieel van de aanwezige steenbouw wordt laag ingeschat. Aangezien geen
indicaties voor bijkomende vondsten of structuren gerelateerd aan deze structuur werden
aangetroffen, blijft de fundering als spoor op zich staan. Bovendien kan het spoor niet goed
gedateerd worden, en lijkt het geen relevante informatie te bevatten over de historiek van de
gemeente of regio. Mogelijk kan historisch bronnenonderzoek nog nieuwe hypotheses over de
functie van het gebouw opleveren, maar er wordt over deze structuur geen bijkomende kennis
verwacht vanuit archeologische hoek.
- Wat is de aard en waardering van het kennispotentieel?
Gezien bovenstaande gegevens wordt het kennispotentieel van het plangebied als beperkt tot
afwezig ingeschat, en kan besloten worden dat alle informatie aanwezig op het plangebied door
middel van het archeologisch vooronderzoek reeds werd uitgeput.
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- Wat is de bodemopbouw en wat zijn eventuele bodemvormende factoren?
Tijdens het vooronderzoek kon worden vastgesteld dat de aanwezige bodem overeenkomt
met de gekarteerde bodemtypes op de beschikbare bodemkaarten. In het onderzochte
bodemprofiel werd bovenaan een antropogeen aangerijkte dikke ploeglaag aangetroffen
met een dikte van 0,45m met daaronder een B-horizont met een prille bodemvorming en
daaronder de moederbodem.
- Wat zijn de lokale variaties binnen de bodemgenese?
Tussen de aangelegde bodemprofielen onderling zijn geen significante verschillen. De reeds
afgebroken schoolgebouwen kenden evenwel hun impact in de bodem
- Wat is de impact van bodemvormende factoren of processen op het bewaringspotentieel en de
bewaringstoestand van het archeologisch erfgoed?
Het reliëf en de bodem worden bepaald door de aanwezigheid van een tertiaire top uit het
Lid van Ursel, die bestaat uit een pakket van niet-glauconiethoudend, niet-zandige, kalkloze
homogene grijsblauwe klei tot zware klei. Er is sprake van een sterke indirecte antropogene
invloed die zich voornamelijk uit in de aanwezigheid van een bouwvoor van ongeveer 0,45m
dikte die leidde tot de verstoring van de natuurlijke bodemopbouw en van de afbraakwerken
die leidden tot de degradatie van de oorspronkelijke bodem. De bodem, en de daarin eventueel
aanwezige sporen, kent een matige tot slechte bewaring. De natuurlijke bodemgenese is er
immers gedegradeerd en zwaar antropogeen verstoord.
- Zijn er in de proefsleuven relevante archeologische sporen of (steentijd)artefacten aanwezig?
Binnen het plangebied werden geen relevante archeologische sporen of artefacten met
significant kennispotentieel aangetroffen.
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Hoofdstuk 2: Proefsleuvenonderzoek in uitgesteld traject - fase 2

1. Beschrijvend gedeelte

1.1. Administratieve gegevens
Projectcode bureauonderzoek: 		
Projectcode proefsleuvenonderzoek:
Sitecode: 				
Nummer van het wettelijk depot: 		

2017I80
2018I233
ZOM-DRE-18
Niet van toepassing

Erkend archeoloog: 			
					

De Logi & Hoorne bvba
OE/ERK/Archeoloog/2015/00052

Locatie projectgebied: 			
Bounding box (Lambert72): 		
					
Kadaster: 				

Dreef 10, Zomergem (Oost-Vlaanderen)
punt 1: min. X: 93470,3; max. Y: 201200,17
punt 2: max. X: 93573,2; min. Y: 201115,9
Zomergem, Afdeling 1, Sectie D: 255p (partim)

Oppervlakte projectgebied: 		
Oppervlakte percelen: 			

4180m2
5016m2

Termijn veldwerk fase 2: 			
Termijn rapportage fase 2: 		
Betrokken actoren en specialisten: 		
					
					
Wetenschappelijke advisering: 		

13 december 2018
14 januari t.e.m. 12 februari 2019
Adelheid De Logi (erkend archeoloog, veldwerkleider)
Sebastiaan Genbrugge (assistent-aardkundige)
Frederik De Kreyger (assistent archeoloog).
Niet van toepassing

Kadasterkaart: 				
Topografische kaart: 			

Figuur 1
Figuur 2

1.2. Onderzoeksopdracht
1.2.1. Vraagstelling

Deze tweede fase in het proefsleuvenonderzoek aan Dreef 10 in Zomergem heeft als doel beter
na te gaan wat het kennispotentieel van de aangetroffen structuren is, en of er op het terrein
bijkomende contexten aanwezig zijn met relevant kennispotentieel. Na afronden van het
bureauonderzoek en de eerste fase van het proefsleuvenonderzoek was duidelijk dat centraal
op het plangebied een bakstenen gebouw aanwezig was, in het noordoosten geflankeerd
door een gracht. Deze structuren waren zichtbaar op de Atlas der Buurtwegen en dateerden
dus minstens uit het midden van de 19de eeuw. Mogelijk zijn ze ook weergegeven op de 18deeeuwse kaart van Ferraris, maar dit is niet met zekerheid vast te stellen gezien deze kaart grote
vervormingen bevat. De vondsten in de gracht konden de vulling niet nauwkeurig dateren, maar
komen pas voor vanaf 1750, maar kunnen ook jonger zijn, tot en met de 19de eeuw. Ook het
bakstenen gebouw kon niet precies gedateerd worden. Het baksteenformaat werd aangewend
vanaf de 15de eeuw, maar werden zeker nog in de 17de eeuw gebruikt. Uit de eerste fase van
het veldwerk kon bijgevolg geen datering, noch functie voor de oudste sporen op het terrein
bepaald worden. Aangezien uit kaartmateriaal bleek dat het aangesneden gebouw een oudere
datering kan hebben en dat het van belang kan geweest zijn in de geschiedenis en ontwikkeling
van Zomergem, werd de nota van het proefsleuvenonderzoek door Onroerend Erfgoed
geweigerd en werd besloten een tweede fase van veldwerk uit te voeren. Het doel van dit
onderzoek is om beter te kunnen evalueren of contexten aanwezig zijn die in verband staan met
de gracht en dit gebouw en die wél informatie over de datering en functie van beide structuren
kunnen opleveren. Op basis van de resultaten hiervan moet dan uitgemaakt worden of verdere
maatregelen in het kader van het archeologisch vooronderzoek nodig zijn, en welke deze zijn.
Uiteindelijk moet dit bijdragen aan de finale afweging of voor een (deel van) het projectgebied
al dan niet verdergezet onderzoek in de vorm van een archeologische opgraving noodzakelijk
is, en of er mogelijkheden tot behoud in situ bestaan, en wat hiervoor de voorwaarden en
vereisten zijn. Een dergelijke inschatting kan gebeuren na het beantwoorden van de volgende
onderzoeksvragen:
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- Zijn er indicaties voor de aanwezigheid van één of meerdere archeologische sites?
- Zo ja, wat is de verspreiding, de aard, datering en bewaringsgraad van de sites?
- Welke impact hebben de geplande werken op het archeologisch bodemarchief en het
archeologisch kennispotentieel?
- Wat is het wetenschappelijk kennispotentieel van een eventueel aanwezige archeologische
site op lokaal, regionaal en op Vlaams niveau?
- Wat is de aard en waardering van het kennispotentieel?
- Wat is de bodemopbouw en wat zijn eventuele bodemvormende factoren?
- Wat zijn de lokale variaties binnen de bodemgenese?
- Wat is de impact van bodemvormende factoren of processen op het bewaringspotentieel en
de bewaringstoestand van het archeologisch erfgoed?
- Zijn er in de proefsleuven relevante archeologische sporen of (steentijd)artefacten aanwezig?
Indien er relevante archeologische relicten aanwezig zijn:
- Wat is de aard van de grondsporen (natuurlijke en/of antropogeen)?
- Wat is de bewaringstoestand van deze sporen?
- Welke relevante archeologische structuren of vondstconcentraties zijn aanwezig?
- Wat is hun verspreiding?
- Wat is de densiteit?
- Wat is de datering van de sporen op basis van het vondstmateriaal, de oversnijdingen en/of
opvulling van de sporen en de daarmee gepaarde fasering?
- In welke sporen of bodemhorizonten zijn er steentijdartefacten aanwezig (in situ of secundair
materiaal)?
- Kan er een ruimtelijke afbakening (in drie dimensies) gemaakt worden van de zones met
archeologische sporen of steentijdartefacten?
- Wat is het type vindplaats (bewoning, artisanaal, funerair, religieus, …) op basis van de aard
van de contexten en/of het vondstmateriaal?
- Wat is de impact van de geplande werken op het archeologisch bodemarchief?
- Is er mogelijkheid tot behoud in situ en zijn er eventuele maatregelen nodig om aan het
behoudsprincipe te voldoen?
- Indien behoud in situ van het archeologisch erfgoed onmogelijk of onwenselijk is in het kader
van de geplande bodemingrepen: kan een afbakening gemaakt worden van bepaalde delen van
het terrein die voorafgaand aan de werkzaamheden moeten onderzocht worden?
- Welke site-specifieke vragen moeten bij een eventueel vervolgonderzoek door middel van een
opgraving, beantwoord worden?
- Zijn er structuren/sporen met bijzondere aandacht verdienen bij eventueel vervolgonderzoek?
- Welk kennispotentieel heeft de archeologische site op regionaal niveau en in breder
perspectief?
- Kan er een inschatting gemaakt worden van de noodzaak en vermoedelijke hoeveelheden van
natuurwetenschappelijk onderzoek bij verder vervolgonderzoek?
- Kan er een inschatting gemaakt worden over budget, tijdsduur, personeelsbezetting,
personeelskwalificaties en gespecialiseerde begeleiding bij een vervolgonderzoek?

1.2.2. Randvoorwaarden

De zone van het plangebied waar verder veldwerk diende te gebeuren was toegankelijk voor
het onderzoek. In deze zone werden — met uitzondering van de eerste fase van het veldwerk
— voorafgaand aan de tweede fase van het proefsleuvenonderzoek geen verstorende
ingrepen uitgevoerd.

1.3. Onderzoeksstrategie en -methode
1.3.1. Motivering

Aangezien het archeologisch en het kennispotentieel van de structuren in het plangebied niet
voldoende correct konden bepaald worden met de eerste fase van het proefsleuvenonderzoek
was verder archeologisch vooronderzoek nodig. De structuren die archeologisch relevant waren
zijn een bakstenen gebouw en flankerende gracht die zeker in de 19de, maar vermoedelijk ook
al in de 18de eeuw, op het terrein aanwezig waren. Om meer over de geschiedenis, functie,
aard of datering van deze structuren te weten te komen werd aanvullend bureauonderzoek
uitgevoerd. Hiervoor werden oude kaarten van en met betrekking op Zomergem geraadpleegd,
maar ook artikels, teksten, archiefstukken over en van deze gemeente in de periode waarvan
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sprake. Omdat de onbeantwoorde vragen betrekking hebbend op een aangesneden
gebouwstructuur en de flankerende gracht — en meer bepaald naar de vraag of hieraan
gerelateerde contexten aanwezig zouden zijn die meer duidelijkheid over de datering en functie
van deze structuren kunnen opleveren — niet uitsluitend met extra archiefonderzoek konden
opgelost worden, werd deze zone ook archeologisch beter in kaart gebracht. Er werd bijgevolg
een zone afgebakend waarbinnen de gebouwplattegrond en gracht zich bevonden. In deze zone
diende een kijkvenster aangelegd en alle sporen geregistreerd te worden. De methode biedt
een groot potentieel aan kenniswinst. Op basis waarvan het mogelijk moet zijn uitspraken te
doen over het archeologisch potentieel van dit deel van het terrein. Deze informatie is nodig
om enerzijds te bepalen of een archeologische opgraving van dit deel van het plangebied
noodzakelijk is en om een gepast programma van maatregelen op te stellen voor een eventuele
archeologische opgraving. Aangezien voor de rest van het plangebied reeds duidelijk was dat
er geen archeologisch relevante sporen aanwezig waren, was daar geen bijkomende fase van
vooronderzoek nodig.
Het kijkvenster diende afgegraven te worden met een graafmachine voorzien van rupsbanden
en een tandeloze, 2m brede graafbak. Om de diepte van het archeologisch vlak te bepalen,
moest de kraan steeds begeleid worden door minstens één archeoloog en worden alle verdere
voorschriften uit de Code van Goede Praktijk gevolgd. Alle registraties moeten gebeuren
conform de Code van Goede Praktijk. Rekening houdend met de inplanting van de in de
proefsleuven aangesneden funderingen en gracht was een rechthoekige NO-ZW gerichte zone
van 14 op 30m interessant voor verder vooronderzoek. Om de gaande restauratiewerken aan
de te behouden gebouwen niet te hinderen diende een werfweg gerespecteerd te worden
die de westelijke hoek van deze zone kruiste. Zo bleef een L-vormige sector van 360m2 over
waarbinnen kijkvensters aangelegd konden worden.

1.3.2. Onderzocht gebied in cijfers

Tijdens de eerste fase van het veldwerk werden binnen het plangebied van 4180m² in totaal
vijf sleuven gegraven. Een zone van 1261,3m2 was ontoegankelijk voor graafwerk. De vijf
gegraven proefsleuven dekten een oppervlakte van 374,8m2. Er werd bijgevolg 9% van de totale
oppervlakte van het plangebied door middel van proefsleuven onderzocht. Rekening houdend
met de ontoegankelijke zones werd 12,8% van de bereikbare oppervlakte gescreend op
archeologische sporen. Tijdens de tweede fase van het archeologisch vooronderzoek werden
twee kijkvensters aangelegd.
Het meest noordoostelijke (1002) is 132m2 groot, en overlapt voor 22m2 met proefsleuf 0002.
Het meest zuidelijke kijkvenster (1004) is 186m2 van oppervlakte en overlapt voor 42m2 met
sleuven 0003 en 0004. Zo werd met deze tweede fase van vooronderzoek een bijkomende 254m2
vrijgelegd wat in een totaal onderzochte oppervlakte van 629m2 resulteert. Dit is 15% van de
oppervlakte van het plangebied, of 21,5% van de toegankelijke zone binnen het projectgebied.

1.3.3. Vondstselectie en staalname

Tijdens het proefsleuven- en kijkvensteronderzoek werden enkel vondsten ingezameld die in
de aangesneden sporenvullingen zaten. Metaaldetectie van de uitgegraven bovenste pakketten
van het terrein leverde enkele losse metalen vondsten op. Bij het proefsleuvenonderzoek zijn
geen sporen aangetroffen waarvan een staalname relevant zou zijn.

1.3.4. Organisatie en gebruikte materialen

Deze tweede veldwerkfase van het vooronderzoek met ingreep in de bodem door middel van
proefsleuven werd uitgevoerd op 13 december 2018 door Adelheid De Logi en Frederik De
Kreyger. Het terreinonderzoek kon diezelfde dag afgerond worden.
Conform de code van Goede Praktijk en zoals vermeld in de archeologienota werd de aanleg
van de kijkvensters uitgevoerd met een graafmachine voorzien van rupsbanden en een
tandeloze graafbak van 2m breed, en dit door firma Ronny De Pourcq. Foto’s en overzichtsfoto’s
zijn genomen met een Canoncamera type EOS 700D met optische zoom EFS 18-55mm. De
sporen, bodemprofielen en vondsten zijn geregistreerd via een Ipad mini (model A1432) in
een interne databank van het type File Maker Pro 13, terwijl alle opmetingen op het terrein
zijn uitgevoerd met een GPS-toestel Trimble type R10 GNSS. Alle sporen die in de sleuven
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zijn aangetroffen, werden opgeschaafd, gefotografeerd, opgemeten met het GPS-toestel en
beschreven in een database. De sporen kregen een uniek nummer dat is samengesteld uit het
nummer van het kijkvenster (1002 en 1004) gevolgd door een volgnummer per kijkvenster
(01, 02,…). Er werden geen bodemprofielen aangelegd aangezien dit tijdens de eerste fase
van het veldwerk reeds gebeurde. De randen van de kijkvensters, hoogtes van maaiveld en
archeologisch vlak zijn opgemeten met het GPS-toestel. De vondsten die tijdens het onderzoek
zijn aangetroffen werden verzameld in een gripzakje voorzien van de projectcode en het
spoornummer. Daarna zijn het plangebied in het algemeen en de sporen in het bijzonder met
een metaaldetector type ADX-150 van XP onderzocht op de aanwezigheid van metaalvondsten.
Het metaaldetectieonderzoek tijdens het proefsleuven- en kijkvensteronderzoek leverde geen
relevante vondsten op. In de uitgegraven grond en verstoorde bodempakketten werden na
de eerste fase van het proefsleuvenonderzoek wel nog enkele metalen vondsten gedaan. Alle
andere registraties op het terrein en tijdens de verwerkingsfase gebeuren conform de Code
van Goede Praktijk. Tijdens de verwerking werd het plannenmateriaal gemaakt met QGis, de
tekst werd geschreven in MS Word en de lay-out van de rapporten gebeurde in Adobe InDesign.
Daarnaast werd bijkomend archiefonderzoek uitgevoerd naar de ouderdom en functie van de
aangetroffen oudste structuren. Deze nota is een neerslag van de bekomen resultaten.

1.3.5. Motivering afwijkingen op voorziene strategie

Er werd met de tweede fase van het vooronderzoek door middel van proefsleuven niet
afgeweken van de voorzien strategie.

1.3.6. Inbreng geconsulteerde specialisten en wetenschappelijk advies

Er werden geen specialisten geraadpleegd in het kader van deze fase van vooronderzoek.

2. Assessmentrapport

2.1. Methoden, technieken en criteria

Dit assessmentrapport omvat alle informatie afkomstig uit het aanvullend archiefonderzoek
en de tweede fase van het proefsleuvenonderzoek, met name al de relevante gegevens die
met deze onderzoeksmethodes over het projectgebied verzameld kunnen worden en bijdragen
Figuur 39: De aangelegde sleuven en kijkvensters op de kadasterkaart geprojecteerd (© Geopunt)
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tot het gefundeerd inschatten van het archeologisch potentieel van het plangebied. Om dit
laatste te bereiken worden de verzamelde gegevens met elkaar vergeleken, geconfronteerd en
samengelegd. Vanuit dit assessment van het plangebied moet een goede motivering mogelijk
zijn over de noodzaak en het nut van al dan niet verder te nemen maatregelen.
Het aanvullend archiefonderzoek omvatte het raadplegen van divers historisch kaartmateriaal,
met bijhorende leggers, en tekstuele bronnen betreffende Zomergem in de 18de en 19de eeuw.
Hierbij werd gestart vanuit de gekende gegevens, namelijk de bouw van een gemeenteschool
circa 1865, om zo terug te keren in de tijd. Er werden geen bruikbare — voldoende
specifieke — gegevens gevonden die dateren van voor 1800. Het is niet uitgesloten dat meer
doorgedreven archiefonderzoek wel nog interessante gegevens kan opleveren. In het kader
van deze nota, die het archeologisch potentieel van het terrein moet evalueren, zijn echter
voldoende gegevens verzameld.
Voor het assessment van de vondsten wordt elke aangetroffen materiaalcategorie per spoor
apart bekeken. Daarbij wordt een kwantificatie uitgevoerd en indien mogelijk een datering naar
voor geschoven. Bij het bekijken van het materiaal wordt een onderscheid gemaakt tussen wat
als vondstensemble of als uitzonderlijke vondsten moet worden beschreven. De beschrijving
van de vondstensembles en de uitzonderlijke vondsten gebeurt conform de richtlijnen volgens
de Code Van Goede Praktijk (11.3.2.2 Assessment van vondsten: vondstensembles en 11.3.2.3
Assessment van vondsten: uitzonderlijke vondsten).
Voor het assessment van de sporen, spoorcombinaties en archeologische structuren worden
eveneens de aanwijzingen van de Code Van Goede Praktijk nageleefd (11.3.4. Assessment
van sporen, sporencombinaties en archeologische structuren). Het assessment van de sporen
houdt in dat op basis van alle verzamelde gegevens over de sporen, in combinatie met de
assessmentrapporten van de vondsten en stalen, een inschatting wordt gemaakt over de
tafonomie en de mogelijke functie van de sporen. De sporen, spoorcombinaties en structuren
worden beschreven, hun bewaringstoestand, en typologische, chronologische en ruimtelijke
indeling worden onderzocht en behandeld. Aan de hand van deze gegevens wordt per
dateringsfase het potentieel aan kennisvermeerdering ingeschat en meegedeeld.
Alle aangemaakte gegevens — dit omvat deze nota, de foto’s, de figuren, de lijsten, de plannen
kaarten en lagen in GIS — worden digitaal bewaard op minstens twee individuele dragers zodat
ze bij vernietiging van één drager niet verloren zijn.

2.2. Bijkomende bureaustudie

Op basis van het oorspronkelijke bureauonderzoek was reeds geweten dat dit gebouw met
zekerheid aanwezig was ten tijde van de registratie voor de Atlas der Buurtwegen (ca. 1840), voor
de kaart van Popp (1858) en voor de kaart van Vandermaelen (1846-1854). Gelijkenissen met
een groot bakstenen gebouw omgeven door een gracht en moestuinen dat op de Ferrariskaart
iets verder naar het oosten staat afgebeeld deed vermoeden dat het gebouw minstens tot de
tweede helft van de 18de eeuw terugging.
Op het primitief kadaster dat tussen 1830 en 1833 dateert is het gebouw net zoals de huidige
dekenij, de parochiekerk, en een klein vierkant gebouwtje ten westen van de kerk blauw
ingekleurd, wat aanduidt dat het om een publiek gebouw gaat (Rijksarchief België s.d.: 283).
Een detail van de dorpskern van Zomergem op de Poppkaart van 1858 duidt de pastorij aan
als Presbytère op perceel 416, het kleine vierkante gebouw ten westen van de kerk staat op
perceel 981bis. Het gebouw aangetroffen op het plangebied heeft zelf perceelsnummer 254, is
benoemd als Maison Communale en ligt op perceel 255. Deze gebouwen en percelen maken in
de kadastrale legger die bij de Poppkaart hoort samen deel uit van “artikel 599” dat eigendom is
van de gemeente Somergem. Het betreft het geheel beschreven als een huis (perceel 254) met
een boomgaard (perceel 255) en een tuin (perceel 253). Het vierkante gebouw ten westen van
de kerk blijkt het toenmalige gemeentehuis te zijn, dat in 1870 werd vervangen door een nieuw
gemeentehuis aan de oostzijde van de kerk (ter hoogte van Markt 13) dat in 1918 vernield
raakte. Dit laatste werd in 1923 vervangen door het huidig gemeentehuis dat opnieuw ten
westen van de kerk staat (Agentschap Onroerend Erfgoed 2017a). Percelen 413 tot en met
416 zijn beschreven als tuingronden en een huis, het betreft de gronden van de pastorij.
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In het Rijksarchief is een plan uit 1808 aanwezig dat alle eigendommen van Monsieur de Potter
de Loose te Zomergem in kaart brengt. Hierop is het plangebied aanwezig. Het gaat om dezelfde
huisplattegrond zoals zichtbaar is op de 19de-eeuwse kaarten. Bovendien is de dreef naar de
(Kasteel)Dreef, geflankeerd door een boomgaard, reeds aanwezig. Het huis wordt omgeven door
een gracht waarin geen onderbreking zichtbaar is. De grond ten oosten van het gebouw bestaat
uit moestuinen en is langs het zuiden en oosten omgeven door een aftakking van diezelfde
gracht. Op deze kaart is ook te zien dat de percelen ten zuidwesten en zuiden — die later deel
zullen uitmaken van de gronden van brouwerij Galens — en ten oosten en noordoosten van
het plangebied ook tot het domein van de Potter de Loose horen (Agentschap Onroerend
Erfgoed 2017b). De eigenaar blijkt Edouard de Potter te zijn, later in de adel erkend als de
Potter d’ Indoye, gehuwd met Hortense de Loose (www.wikipedia.be). Het plangebied met
gebouw werd dus ergens tussen 1808 en 1833 door hem aan de gemeente verkocht.

Figuur 40: Het plangebied
aangeduid op het primitief
kadaster (© Cartesius,
niet gegeorefereerd)

Figuur 41: Het plangebied op een detailsnede van
de Poppkaart (© Cartesius, niet gegeorefereerd)
Figuur 42: Detail van de betrokken percelen uit de
kadastrale legger bij de Poppkaart (© kbr.be)
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Figuur 43: Het document waarop de eigendommen van de Potter de Loose in Zomergem op 1808 zijn weergegeven (© Cartesius)
Figuur 44: Gegeorefereerde uitsnede van de kaart van de Potter de Loose (© Cartesius & Geopunt)
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Over deze verkoop en de functie als publiek gebouw bestaat informatie in de “Besluiten van
de Gemeenteraad van Zomergem” daterend tussen 1814 en 1830, en de “Aanwijzer van de
betalingsmandaten” tussen 1817 en 1823. Vanaf 1818 huurde de gemeente een huis op het
dorp als gemeenteschool. Aan dit huurcontract komt een einde in 1821 wanneer de eigenaar
van het gebouw besluit dit te willen verkopen. De onderhandelingen met de gemeente lopen op
niets uit, waarop de gemeente onderhandelingen start voor de aankoop van een ander huis op
het dorp. Deze eigendom wordt aan hen verkocht door De Potter en beslaat een woonhuis met
twee verdiepingen, een boomgaard, een lusthof en een groententuin, en heeft een oppervlakte
van 47 are, 50 centiare (Rijksarchief Gent, Zomergem: 342, 344, 345, 385; Ryckaert 1959:
173-175). De verkoper, de oppervlakte en beschrijving van het goed komen overeen met de
gegevens die voor het domein gekend zijn. Het aangetroffen gebouw is een vermoedelijk
18de-eeuws woonhuis met lusthof dat vanaf 1822 als gemeenteschool wordt gebruikt. Uit
de “Resolutieboeken van Zomergem”, daterend van 1840 tot 1870, en de “Besluiten van de
Gemeenteraad van Zomergem” daterend tussen 1853 en 1863 blijkt dat men in 1854 besloot
het schoolgebouw te vergroten, werken die pas in 1855 werden uitgevoerd. Uit dezelfde
bronnen blijkt dat het schoolgebouw reeds in 1864 niet meer aan de gestelde voorwaarden
voldeed. Er werden plannen gemaakt voor de bouw van een schoolgebouw en een woonst
voor de onderwijzer. De bouwwerken werden meteen begonnen maar de school kon pas eind
1867 in gebruik genomen worden (Rijksarchief Gent, Zomergem: 341, 349; Ryckaert 1959:
185-187). Uit deze teksten kan niet opgemaakt worden wanneer de woning oorspronkelijk werd
gebouwd. Daarnaast zijn ook geen gegevens bekend over de oorspronkelijke gracht rondom
het huis en het domein. Het vondstmateriaal dat onderaan de opvulling van het spoor werd
aangetroffen dateert op basis van een blindstempel op een bord — (P.)J. Bo(ch) à Luxembourg
F.B. — aan het eind 18de - eerste helft van de 19de eeuw (Royal Boch 2017). Mogelijk werd de
gracht (gedeeltelijk) gedempt wanneer het domein als schoolterrein werd ingericht vanaf 1822.
De vondsten zijn een terminus post quem voor het opvullingspakket dat erboven op ligt. Het
is dus ook nog steeds mogelijk dat de demping pas uitgevoerd werd vlak voor de bouw van de
direkteurswoning en nieuwe schoolgebouwen rond 1865. Er is geen duidelijke indicatie voor
het bestaan van de gracht (meer) aanwezig op de beschikbare kaarten na 1822, maar het is niet
zeker of de structuur als een herkenbare gracht op deze kaarten aangeduid zou zijn.

Figuur 45: Het plangebied zoals het werd in kaart gebracht in 1808 (© Cartesius & Geopunt)
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Figuur 46: Het plangebied op een kaart daterend van 1862 voor de bouw van de direkteurswoning en nieuwe klaslokalen (© Cartesius)
Figuur 47: Het plangebied op een kaart daterend van 1884 na de bouw van de direkteurswoning en nieuwe klaslokalen (© Cartesius)
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2.3. Assessment van de sporen, spoorcombinaties en archeologische
structuren
In dit onderdeel van het assessmentrapport volgt een beschrijving van de archeologische site
aan de hand van het sporenbestand.

2.3.1. Stratigrafische opbouw van de archeologische site

Tijdens de tweede fase van het archeologisch vooronderzoek met proefsleuven werden geen
nieuwe inzichten bekomen betreffende de stratigrafische opbouw van de archeologische site.

2.3.2. Het sporenbestand algemeen

In de sleuven zijn met de eerste fase van het proefsleuvenonderzoek 29 sporen aangetroffen.
De oudste en meest relevante sporen zijn de 2 opvullingspakketten van een gracht, en
4 funderingssporen die deel uitmaken van één bakstenen gebouw. Met het aanvullend
kijkvensteronderzoek werden in het noordoostelijk deel van het terrein enkele nieuwe sporen
aangesneden. Het gaat om 5 oudere en 6 recente sporen. In het zuidwestelijke kijkvenster
werd vooral bijkomende elementen van het aangesneden bakstenen gebouw gevonden, en
twee recente sporen. Dankzij de oversnijdingen tussen de sporen en/of de bodempakketten,
de weinige erin aanwezige vondsten en inclusies, en de locatie van de sporen kunnen ze in drie
periodes of fases ingedeeld worden.

2.3.3. Sporen per periode

Tijdens het aanvullend kijkvensteronderzoek werden sporen uit drie fases aangetroffen. Het
betreft dezelfde periodes die reeds in de eerste fase van veldwerk zijn aangesneden: een
oudste fase die zeker voor 1865 dateert, het jaar waarin de direkteurswoning en de bijhorende
schoolgebouwen werden opgetrokken, maar vermoedelijk teruggaat tot ergens in de 18de eeuw.
Na het bijkomend bureauonderzoek blijkt deze eerste fase de restanten van een woning met
lusthof te betreffen, die vanaf 1822 als eerste schoolgebouw door de gemeente werd aangekocht
en ingericht. De tweede fase omvat enkele sporen die dateren uit de periode tussen 1865 en de
Eerste Wereldoorlog. Dit zijn de restanten die behoren tot de schoolgebouwen die vanaf 1865
Figuur 48: Overzichtfoto van de kijkvensters (1002 links) en 1004 (rechts) die aanvullend werden aangelegd
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Figuur 49: Hoogtes van het archeologisch vlak na aanleg van de kijkvensters (© Geopunt)

Figuur 50: Allesporenkaart van het plangebied (© Geopunt)
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Figuur 51: Alle sporen met weergave van de spoornummers (© Geopunt)

Figuur 52: Allesporenkaart met de sporen ingedeeld per periode (© Geopunt)
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Figuur 53: De sporen ter hoogte van de kijkvensters ingedeeld per periode (© Geopunt)
Figuur 54: Zicht in noordwestelijke richting vanaf de oostelijke hoek van de zuidwestelijke beuk van het gebouw
die op een bepaald moment werd verbonden met de noordoostelijke beuk
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op het terrein werden opgetrokken en schade ondervonden tijdens de beschietingen van WOI.
De laatste fase omvat sporen van de recente bouw- en afbraakactiviteiten. Hieronder vallen de
klasgebouwen die in de jaren 1960 werden opgebouwd en de verstoringen die met de afbraak
hieraan voorafgaand te maken hebben, maar ook de restanten die in verband staan met de
meer recente afbraakwerken om het plangebied bouwrijp te maken.

De oudste sporen

In kijkvenster 1004 kon het verband gemaakt worden tussen de funderingsresten die in sleuven
0003 en 0004 werden aangetroffen. In het westen van kijkvenster 1002 werd de verstoorde
noordoostelijke hoek (100411) van het gebouw aangetroffen. In het zuiden van 1004 werd de
zuidwestelijke hoek van het gebouw vastgesteld. De vorm en afmetingen van het bakstenen
gebouw bleken goed overeen te komen met de kartering op de historische kaarten.
De noordoostelijke hoek van de bakstenen structuur is in zijn verloop naar het zuidoosten
verstoord. Deze zone vertoont veel sporen van recente graaf en bouwactiviteiten: betonnen
sokkel (100208), en vergraven zones 100209 en 100210. Dit is de zone waarin gebouwen
aanwezig waren in de 18de eeuw (noordoosten van het eerste schoolgebouw), in de 19de eeuw
(nieuwbouw 1865), waar schade was tijdens WOI, en een gebouw werd opgetrokken in de jaren
1960 dat recent terug werd afgebroken. Bovendien kent het terrein hier een vrij abrupte helling
van de genivelleerde speelplaats naar de lager gelegen noordoostelijke gronden. Alles wijst er
op dat deze zone onderhevig geweest is aan veel verstorende activiteiten waaronder de oudste
sporen hier geleden hebben.
De aangetroffen funderingsresten tonen een gebouwplattegrond met een NO-ZW georiënteerde
[-vorm, die in een latere fase mogelijk tot een volledige rechthoekige structuur werd
omgevormd door de twee in het zuidoosten uitstekende zijbeuken met elkaar te verbinden
(100404/2). Het gebouw meet 18,5m bij 12m. De zuidwestelijke zijbeuk lijkt op basis van de
aangesneden sporen 4m breed wat iets smaller is dan de noordoostelijke die 4,8m breed is.
In de oostelijke hoek van de meest westelijke uitbouw kon duidelijk waargenomen worden
dat de zuidoostelijke buitenmuur er in een latere fase werd doorgetrokken tot de zuidelijke
hoek van de meer noordoostelijk gelegen uitbouw. Mogelijk houdt deze verbouwingsfase
verband met de herstellingen en uitbreidingswerken van 1855 waarvan sprake in de tekstuele
bronnen. De breedte van de funderingen van deze jongere fase is met gemiddeld 0,4m
een stuk smaller dan de rest van het gebouw, dat funderingen van 0,5 tot 0,55m heeft. Een
dwarse muur met doorgang (100405) hoort wellicht bij de verbouwingsfase en deelt de nieuw
gecreëerde binnenruimte op in twee kamers. In het zuidwesten van het gebouw werden
reeds bij het graven van de proefsleuven twee korte uitstulpingen op de binnenzijde van muur

Figuur 55: Zicht op de
noordoostelijke zijde van het
gebouw met kelder en het
stukje vloerrestant
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Figuur 56: Zicht op de noordoostelijke beuk waar een vermoede kelder opgevuld was met puin

Figuur 57: Spoor 100205 is erg slecht bewaard, maar lijkt op basis van kleur en samenstelling bij het aangesneden gebouw te horen
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000403 vastgesteld. Mogelijk gaat het om een vorm van steunberen, maar het kunnen ook de
ondersteundingselementen van een schouw geweest zijn. Gezien de tussenruimte van 2,4m is
dit laatste goed mogelijk. De noordelijke hoek van de noordoostelijke beuk was onderkelderd.
De binnenzijde van de muurresten van deze ruimte was wit bepleisterd. Deze kelderruimte
kon wegens wateroverlast echter niet verder onderzocht worden. Wel was duidelijk dat
deze zone in het verleden deels — in het noordoosten — was verstoord met graafwerken en
volledig werd volgestort met bouwpuin. De onderkelderde ruimte had een breedte van 5,5m
en liep in zuidoostelijke richting over een lengte van 7m. Voorbij het onderkelderde deel kon
duidelijk een versmalling van de binnenmuur — van 0,5 naar 0,3m — worden waargenomen.
Ten zuidoosten van deze kelder werden wel nog de restanten van een vloertje opgebouwd
uit vierkante terracotta tegels vastgesteld worden, en dit over een oppervlakte van ongeveer
3,3m2. De tegels rustten op een laagje geelgroen zand waaronder de moederbodem zichtbaar
was. In het noordwesten was het vloerniveau beschadigd, in het zuidoosten liep het door tot
de zuidoostelijke buitenmuur. Met uitzondering van de wanden van de onderkelderde ruimte
waren de funderingen niet diep bewaard. Het ging over het grootste deel van de plattegrond
om een hoogte van maximaal twee bakstenen waaronder een onderste laag van vermalen
baksteen, die bovenop de moederbodem was aangelegd.
Ten noordoosten van het gebouw werd een onderdeel van een bakstenen structuur (100205)
aangetroffen in kijkvenster 1002. De kleur en het formaat van de bakstenen, en de ligging ter
hoogte van, en in lijn met de hoek van het gebouw doen vermoeden dat de structuren met
elkaar in verband staan. Structuur 100205 is een NW-ZO lopende [-vorm met de opening naar
het zuidwesten, en meet 1,8 op ongeveer 0,75m. De functie van dit element is niet duidelijk.
Eventueel zou het kunnen gaan om de fundering van een trap of brug over de gracht die zich er
net ten noordoosten van bevindt.
In het noordoosten van kijkvenster 1002 werd spoor 000201/000202 terug vrijgelegd in een
poging dit grachtspoor verder te kunnen onderzoeken. Het grootste deel, in het zuidoosten,
was echter sterk verstoord door de aanleg en opvulling van proefsleuf 0002. Enkel van de meest
noordelijke 4m binnen het kijkvenster restte nog iets. In dit deel van het kijkvenster was de
aanlegsleuf (100206) van recente muur 000204/100201 in de vulling van de gracht gegraven.
Deze heterogeen donkergrijze laag doorsnijdt het beige bruine lemig pakket dat bovenaan
de opvulling van de gracht zit met eronder een heterogeen blauwgrijs opvullingspakket. Bij
verdiepen op deze gracht werd de restant van een bakstenen structuurtje (100207) aangetroffen
net onder aanlegsleuf 100206. Het lijkt om een gootje te gaan dat in de lengte van de gracht
loopt en bestaat uit twee parallelle rijen van vier bakstenen hoog en twee bakstenen breed.
Bovenaan dekt een dwars geplaatste baksteen de goot af. Het grootste deel van deze structuur
lijkt vernield bij de aanleg van de recente muur net ten noordoosten ervan.

Figuur 58: In de gracht
werd een fragment van
een bakstenen gootje
aangetroffen. De aanlegsleuf
hiervan werd gesneden door
de aanleg van de recente muur
ten oosten ervan

46DL&H-Nota

Figuur 59: Sporen 100203
en 100204 zijn bakstenen
resten die vermoedelijk
vanaf het midden van de 19de
eeuw dateren

Figuur 60: Langs de oostelijke
zijde van kijkvenster 1002
liep een betonnen bodemplaat,
vermoedelijk van de schoolgebouwen uit de jaren 1960
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Sporen uit het midden van de 19de eeuw

In kijkvenster 1002 werden twee restanten van een bakstenen structuur aangetroffen die
vermoedelijk meegaan met de sporen die gelijktijdig zijn aan de bouw van de direkteurswoning
rond 1865. Het betreft sporen 100203 en 100204. Spoor 100204 is een beschadigd rechthoekig
vloertje van 0,9 bij 0,8m bestaande uit één laag bakstenen. Spoor 100203 bestaat uit enkele
bakstenen die er tegen aan liggen. De functie van beide structuren is niet duidelijk. Aangezien
ze bovenop de opvulling van gracht 000201/000202 zijn aangelegd dateren ze na de demping
die in de 19de eeuw kan gesitueerd worden. Ook liggen ze in lijn met de andere structuren uit
deze periode, en lijkt het bovendien om dezelfde soort bakstenen te gaan.

Recente sporen

Naast sporen uit de 19de eeuw en ouder zijn in de kijkvensters ook een aantal recentere sporen
opgetekend. In het noordoosten van kijkvenster 1002 gaat het om het vervolg van 000204 dat
opnieuw werd vrijgelegd (100201). Ook de aanlegsleuf van deze muur (100206) valt onder de
recente sporen. Ten noordoosten van deze muur bevond zich een betonnen funderingsplaat
(100202) over de gehele lengte van de muur. Ten zuidwesten van muur 100201 werd een
betonnen pijler (100208) uit de recente periode aangesneden, net zoals recent vergraven
zones opgevuld met versmeten bodem vermengd met recent puin (100209 en 100210).
In kijkvenster 1004 bestonden de recente sporen enerzijds uit het puinpakket dat in het
noordoostelijk onderkelderde deel van de bakstenen structuur was gestort, en de vergraving
die de noordoostelijke buitenmuur — in kijkvenster 1002 — beschadigde. Daarnaast werd in
het zuidwesten van dit kijkvenster al een kleine bakstenen put (000402) — mogelijk van een
mazouttank — aangesneden die er het oudere gebouw sneed. Een lineair recent spoor (100401)
liep met een NO-ZW oriëntatie naar deze structuur. Vermoedelijk gaat het om het spoor van
een aan- of afvoerleiding.

2.4. Assessment van de vondsten

Er werden tijdens deze tweede fase van veldwerk slechts drie nieuwe vondsten gedaan. Het
betreft een wandscherf in industrieel wit met een blauwe versiering (2g), een randscherf in
oxiderend gebakken gedraaid aardewerk voorzien van een dekkende loodglazuur (123g) en een
Figuur 61: Allevondstenkaart van het veldwerk aan de Dreef 10 in Zomergem (© Geopunt)
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terra cotta tegel (772g). De wandscherf in industrieel wit werd aangetroffen in de bakstenen
greppel (100207), en dateert vanaf de tweede helft van de 18de tot in de 19de eeuw. De
geglazuurde rode randscherf is vermoedelijk afkomstig van een deksel en lijkt op basis van
baksel en vorm te dateren in de 19de eeuw. De vondst werd gedaan in de opvulling van de
kelder van het blootgelegde bakstenen gebouw. De datering van het aardewerk komt overeen
met de laatste gebruiksfase en het moment van afbraak van dit gebouw en vermoedelijk ook
het moment van demping van de kelder. Vloerrestant 100407 bestond uit rechthoekige tegels
in rood aardewerk. Eén ervan werd ingezameld. De tegel meet 14 op 13cm en is 1,5cm dik. De
tegels waren gevoegd met en lagen op een laagje witte kalkmortel bovenop groenbeige zand.

2.5. Assessment van de stalen

Tijdens het archeologisch onderzoek zijn geen staalnames gebeurd. Er zijn geen sporen
aangetroffen waarvan een staalname relevant was.

2.6. Conservatie-assessment

Het vondstmateriaal bevindt zich in goede conditie en zal in minigripzakje bewaard blijven bij
min of meer constante temperatuur en luchtvochtigheid. Deze bewaring vindt plaats bij De Logi
& Hoorne bvba, Canadezenlaan 1A, 9991 Adegem. Alle aangemaakte gegevens — dit omvat
deze archeologienota, de foto’s, de figuren, de lijsten, de plannen kaarten en lagen in GIS —
worden digitaal bewaard op minstens twee individuele dragers zodat ze bij vernietiging van één
drager niet verloren zijn.

2.7. Datering en interpretatie van het onderzochte gebied

Het proefsleuvenonderzoek op de voormalige jongensschool aan de Dreef in Zomergem leverde
enkel sporen en vondsten op die teruggaan tot de nieuwe en vooral de nieuwste tijd. Er werden geen
aanwijzingen aangetroffen voor de aanwezigheid van oudere restanten binnen het plangebied.
Ook tijdens de tweede fase van het veldwerk werden met de aanleg van twee kijkvensters op de
oudste sporen geen aanwijzingen voor oudere sporen op het terrein aangetroffen.

Figuur 62: Allesporenkaart met de aangesneden sporen per type (© Geopunt)
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Het aanvullende archiefonderzoek wees uit dat de oudste sporen die werden aangetroffen,
dit zijn het bakstenen gebouw centraal in het plangebied en de gracht die deze in het oosten
flankeert, deel uitmaakten van een omgrachte woning met lusthof die deel uitmaakte van
een groter domein dat aan het begin van de 19de eeuw eigendom was van een rentenier die
later in de adel verheven werd. Een deel van het domein werd in de eerste helft van de 19de
eeuw verkocht aan de gemeente Zomergem die er de gemeenteschool van maakte en er
werken aan liet uitvoeren in het midden van de 19de eeuw, om het rond 1865 af te breken
en te vervangen door de schoolgebouwen waartoe de huidige direkteurswoning behoorde. Er
werd geen informatie gevonden over dit gebouw vòòr de 19de eeuw. Het terreinwerk leverde
weinig bijkomende informatie betreffende ouderdom of de functie van de oudere structuren.
Er werden enkele bijkomende bakstenen elementen aangetroffen, maar geen contexten die
bij verder onderzoek nuttige nieuwe informatie zouden kunnen aanleveren. De aangetroffen
vondsten bevestigen de dateringen van afbraak van gebouw en demping van de gracht die op
basis van het bureauonderzoek en de eerste fase van het veldwerk werden bepaald. Voor de
jongere periodes werden geen bijzondere vondsten meer gedaan.

2.8. Confrontatie met eerder uitgevoerd vooronderzoek

De informatie die met het bijkomend archiefonderzoek kon worden ingewonnen toonde
aan dat de oudste sporen de restanten zijn van een woonhuis met lusthof omgeven door
een gracht. De kartering van het domein die teruggaat tot het begin van de 19de eeuw toont
bovendien aan dat het zeer waarschijnlijk is dat het aangesneden gebouw overeenstemt met
een gelijkaardig domein dat op de Ferrariskaart meer naar het noordoosten is opgetekend.
Hoewel het vermoedelijk om hetzelfde domein gaat zijn er — zeker wat de omgrachting betreft
— een aantal grote afwijkingen met het plan van 1808.
Onderzoek van bijkomende teksten wees uit dat het woonhuis en een deeltje van de omliggende
gronden rond 1820 aan de gemeente Zomergem werden verkocht, die zo haar eerste eigen
schoolgebouw in eigendom had. Ook de verdere geschiedenis op het terrein kon verduidelijkt
worden aan de hand van de bronnen. Er werden echter geen indicaties gevonden over de
oorspronkelijke bouwdatum en functie van het gebouw. In de teksten betreffende de verkoop
aan de gemeente wordt enkel gesproken over een woonhuis met lusthof.
Figuur 63: Confrontatie van de resultaten van het veldwerk met een kaart van 1808 (© Cartesius & Geopunt)
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Figuur 64: Confrontatie van de resultaten van het veldwerk met een kaart van 1862 (© Cartesius & Geopunt)

Figuur 65: Confrontatie van de resultaten van het veldwerk met een kaart van 1884 (© Cartesius & Geopunt)
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Met de tweede fase van veldwerk werd een groot deel van het gebouw en een stuk van de
flankerende gracht bloot gelegd. Hieruit kon opgemaakt worden dat de grootte en vorm van de
structuur goed overeenkwam met de 19de-eeuwse kadasterkaarten, en dat er in een latere fase
herstellings- of verbouwingswerken gebeurden aan de zuidelijke zijde van het gebouw, wat kan
overeenkomen met de uitbreiding waarvan sprake in de bronnen. Bovendien werd vastgesteld dat
in de noordoostelijke vleugel een kelder aanwezig was, en dat ter hoogte van de noordelijke hoek
van het gebouw mogelijk een trap naar of brug over de gracht aanwezig was. De resultaten van
het veldwerk spreken de tekstuele en cartografische bronnen niet tegen, maar bieden er weinig
aanvulling op. Er werden bovendien geen indicaties gevonden die een meer precieze datering
van de oorsrpronkelijke woning en tuin toelaten. De confrontatie van de kaart van 1808 met
het allesporenplan toont wel aan dat een ruim en met recent puin gevuld spoor in het noorden
van proefsleuf 0004 samenvalt met het verloop van de originele gracht rondom de woning.
Waarschijnlijk gaat het hier effectief om een latere opvulling van de nazak van deze gracht.

2.9. Verwachting ten aanzien van archeologisch erfgoed

Op basis van de resultaten van het uitgevoerde bureauonderzoek en de twee fases veldwerk aan
de Dreef 10 in Zomergem, kan besloten worden dat archeologisch erfgoed werd vastgesteld min
of meer centraal in de zuidelijke helft van het plangebied. Het betreft de bakstenen fundering
van een woning met lusthof waarvan de bouwdatum niet gekend is, maar wel geweten is dat
het afgebroken werd voor 1865, en hoogstwaarschijnlijk terug gaat tot de 18de eeuw. Bij dit
gebouw hoort ook een gracht die het domein omgeeft en indeeld. Het vooronderzoek leverde
geen indicaties op voor de aanwezigheid van ander archeologisch erfgoed, noch voor de
aanwezigheid van bijkomende sporen of structuren die meer licht zouden kunnen werpen op
de precieze identificatie en bouwdatum van de woning en het erbij horende lusthof. Daarnaast
worden geen andere relevante archeologische relicten meer verwacht binnen het plangebied.

2.10. Synthese

De afronding van een bijkomend bronnenonderzoek en een tweede fase in archeologisch
vooronderzoek met ingreep in de bodem door middel van kijkvensters kon het archeologisch
potentieel van het projectgebied gelegen aan Dreef 10 in Zomergem bepalen. De onderzoeksvragen
kunnen als volgt beantwoord worden:
Figuur 66: Archeologische verwachtingskaart o.b.v. het vooronderzoek (© Geopunt)
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- Zijn er indicaties voor de aanwezigheid van één of meerdere archeologische sites?
De enige archeologisch interessante sporen die binnen het plangebied werden
aangetroffen zijn de funderingen van een bakstenen woonhuis omgeven door gracht en
een lusthof dat werd afgebroken in het midden van de 19de eeuw. Er zijn met veldwerk,
noch met bureauonderzoek andere indicaties gevonden voor de aanwezigheid van andere
archeologische sites op het terrein.
- Zo ja, wat is de verspreiding, de aard, datering en bewaringsgraad van de sites?
De aangesneden woning en gracht bevinden zich in het zuiden van het plangebied. Volgens
kaartmateriaal zou de gracht daarnaast hoofdzakelijk langs en buiten de grenzen van het
plangebied lopen. De datum van aanleg van deze woning met lusthof is niet gekend. Een
deel van het domein — inclusief de woning — werd verkocht rond 1820. De woning werd
afgebroken voor de bouw van een nieuw schoolcomplex rond 1865. Of de gracht pas dan, of
reeds kort na de verkoop (deels) werd gedempt kan niet uit de resultaten van het onderzoek
worden opgemaakt. De bewaringsgraad van het gebouw is behoorlijk: de funderingen
bestaan uit de onderste laag van gemalen baksteen met meestal nog 2 rijen baksteen erop.
Plaatselijk is een kelder vastgesteld. Deze ruimte is gedeeltelijk vernield bij latere afbraaken bouwwerken, maar kan voor een deel goed bewaard zijn. Dit kon wegens wateroverlast
niet vastgesteld worden tijdens het veldwerk. De bewaringsgraad van de gracht is eerder
slecht. De impact van de recente afbraak- en bouwwerken en ook de twee fases van veldwerk
hebben het spoor grotendeels beschadigd.
- Welke impact hebben de geplande werken op het archeologisch bodemarchief en het
archeologisch kennispotentieel?
De geplande ontwikkeling houdt potentieel de (gedeeltelijke) beschadiging van het aanwezige
erfgoed in. Dit hoofdzakelijk door de aanleg van nutsleidingen en rioleringen. De impact op het
kennispotentieel is zo goed als afwezig, aangezien geen bijkomende relevante archeologische
informatie meer verwacht wordt binnen het terrein.
- Wat is het wetenschappelijk kennispotentieel van een eventueel aanwezige archeologische site
op lokaal, regionaal en op Vlaams niveau?
De kenniswinst die werd opgedaan met dit vooronderzoek beslaat voornamelijk informatie op
lokaal vlak. Op lokaal niveau is deze kennis waardevol voor de geschiedenis van de gemeente
Zomergem. De grootteorde van het belang van deze site kan echter niet goed ingeschat worden
door de afwezigheid van archeologische contexten die informatie kunnen verschaffen over de
oorsprong van de site.
- Wat is de aard en waardering van het kennispotentieel?
Het kennispotentieel van de aanwezige steenbouw met gracht wordt laag ingeschat. Aangezien
geen indicaties voor bijkomende vondsten of contexten met hoger kennispotentieel gerelateerd
aan deze structuur werden aangetroffen, is de kans op een significante vermeerdering van
de kennis over deze structuren bij verder archeologisch onderzoek erg klein. Een eventuele
kennisvermeerdering over de vroegste geschiedenis van dit domein kan misschien nog
verkregen worden met doorgedreven historisch bronnenonderzoek, maar er wordt over deze
structuren geen of weinig bijkomende kennis verwacht vanuit archeologische hoek.
- Wat is de bodemopbouw en wat zijn eventuele bodemvormende factoren?
Er werd geen nieuwe informatie opgedaan over de bodemopbouw tijdens de tweede fase van
het veldwerk.
- Wat zijn de lokale variaties binnen de bodemgenese?
Er werd geen nieuwe informatie opgedaan over de bodemopbouw tijdens de tweede fase van
het veldwerk.
- Wat is de impact van bodemvormende factoren of processen op het bewaringspotentieel en de
bewaringstoestand van het archeologisch erfgoed?
Er werd geen nieuwe informatie opgedaan over de bodemopbouw tijdens de tweede fase van
het veldwerk.
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- Zijn er in de proefsleuven relevante archeologische sporen of (steentijd)artefacten aanwezig?
Er werden geen relevante archeologische sporen of artefacten binnen het plangebied
aangetroffen waarvan het kennispotentieel van die aard en waarde is dat verder archeologisch
onderzoek nodig is.
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2. Lijst van kaarten
Lijst van kaarten
Projectcode 2018I233
Kaartnr.

1
2
3
4
8
9
11
12
13
14
15
32
34
35
36
37
38

Type plan
Kadasterkaart
Topokaart
Sleuvenplan
Sleuvenplan
Stalenkaart
Bodemprofielen
Hoogtekaart
Hoogtekaart
Allesporenkaart
Allesporenkaart
Allesporenkaart
Allesporenkaart
Allevondstenkaart
Confrontatiekaart
Confrontatiekaart
Confrontatiekaart
Verwachtingskaart

39
40
41
42
43
44
45
46
47
49
50
51
52
53
61
62
63
64
65
66

Sleuvenplan
Historische kaart
Historische kaart
Historische info
Historische kaart
Historische kaart
Historische kaart
Historische kaart
Historische kaart
Hoogtekaart
Allesporenkaart
Allesporenkaart
Allesporenkaart
Allesporenkaart
Allevondstenkaart
Allesporenkaart
Confrontatiekaart
Confrontatiekaart
Confrontatiekaart
Verwachtingskaart

67 Verwachtingskaart

Onderwerp
Aanmaakschaal
Plangebied op de kadasterkaart
1:1000
Plangebied op de topografische kaart
1:5000
Voorziene sleufaanleg
1:1000
Voorziene vs. Uitgevoerde sleufaanleg
1:1000
Alle genomen stalen op kaart
1:1000
Profielen en aardkundige eenheden
1:1000
Alle hoogtes op niveau van maaiveld
1:1000
Alle hoogtes op archeologische niveau
1:1000
Alle aangesneden archeologische sporen
1:750
Alle sporen met spoornummer
1:750
Alle sporen per periode ingedeeld
1:750
Alle sporen per categorie ingedeeld
1:750
Alle ingezamelde vondsten op kaart
1:750
Resultaten vs. Ferrariskaart
1:2000
Resultaten vs. Atlas der Buurtwegen
1:2000
Resultaten vs. Luchtfoto 2000
1:750
Synthese en inschatting van de archeologische1:1000
waarde van het plangebied
Sleuven en kijkvensters in plangebied
1:1000
Plangebied op primitief kadaster
nvt
Plangebied op de Poppkaart
nvt
Uitsnede kadastrale legger Poppkaart
nvt
Plangebied op kaart van 1808
nvt
Plangebied op kaart van 1808
nvt
Plangebied op kaart van 1808
nvt
Plangebied op kaart van 1862
nvt
Plangebied op kaart van 1884
nvt
Hoogtes van het archeologische vlak
1:750
Alle aangesneden archeologische sporen
1:750
Alle sporen in het kijkvenster met nummer 1:350
Alle sporen per periode ingedeeld
1:750
Alle sporen per periode ingedeeld
1:350
Alle ingezamelde vondsten op kaart
1:750
Alle sporen per categorie ingedeeld
1:750
Resultaten vs. Kaart van 1808
1:1000
Resultaten vs. Kaart van 1862
1:1000
Resultaten vs/ kaart van 1884
1:1000
Synthese en inschatting van de archeologische1:1000
waarde van het plangebied
Synthese en inschatting van de archeologische1:1000
waarde van het plangebied

Aanmaakwijze
Digitaal
Digitaal
Digitaal
Digitaal
Digitaal
Digitaal
Digitaal
Digitaal
Digitaal
Digitaal
Digitaal
Digitaal
Digitaal
Digitaal
Digitaal
Digitaal
Digitaal

Datum
13/11/18
13/11/18
12/01/18
13/11/18
13/11/18
13/11/18
13/11/18
13/11/18
13/11/18
13/11/18
13/11/18
13/11/18
13/11/18
13/11/18
13/11/18
13/11/18
13/11/18

Digitaal
Digitaal
Digitaal
Digitaal
Digitaal
Digitaal
Digitaal
Digitaal
Digitaal
Digitaal
Digitaal
Digitaal
Digitaal
Digitaal
Digitaal
Digitaal
Digitaal
Digitaal
Digitaal
Digitaal

11/02/19
11/02/19
11/02/19
11/02/19
11/02/19
11/02/19
11/02/19
11/02/19
11/02/19
11/02/19
11/02/19
11/02/19
11/02/19
11/02/19
11/02/19
11/02/19
11/02/19
11/02/19
11/02/19
11/02/19

Digitaal

11/02/19
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3. Lijst van foto’s
Lijst van gebruikte foto's
Projectcode 2018I233
Tekeningnr.
5
6
7
10
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
33
48
54
55
56
57
58
59
60

Onderwerp
Overzichtfoto na het onderzoek
Ontoegankelijke zones op het terrein
Ontoegankelijke zones op het terrein
Referentieprofiel
Spoorfoto
Spoorfoto
Spoorfoto
Spoorfoto
Spoorfoto
Spoorfoto
Historische foto
Historische foto
Spoorfoto
Spoorfoto
Spoorfoto
Spoorfoto
Spoorfoto
Spoorfoto
Spoorfoto
Spoorfoto
Vondstfoto
Overzichtfoto na het onderzoek
Spoorfoto
Spoorfoto
Spoorfoto
Spoorfoto
Spoorfoto
Spoorfoto
Spoorfoto

VervaardigingDatum
Digitaal
19/10/2018
Digitaal
19/10/2018
Digitaal
19/10/2018
Digitaal
19/10/2018
Digitaal
19/10/2018
Digitaal
19/10/2018
Digitaal
19/10/2018
Digitaal
19/10/2018
Digitaal
19/10/2018
Digitaal
19/10/2018
Digitaal
1918
Digitaal
1903
Digitaal
19/10/2018
Digitaal
19/10/2018
Digitaal
19/10/2018
Digitaal
19/10/2018
Digitaal
19/10/2018
Digitaal
19/10/2018
Digitaal
19/10/2018
Digitaal
19/10/2018
Digitaal
13/11/2018
Digitaal
13/12/2018
Digitaal
13/12/2018
Digitaal
13/12/2018
Digitaal
13/12/2018
Digitaal
13/12/2018
Digitaal
13/12/2018
Digitaal
13/12/2018
Digitaal
13/12/2018
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4. Sporenlijst

Sector

/

Vak

18,52

18,38

TAW

duidelijk

duidelijk

duidelijk

Aflijning

Scherp vierkant 19/10/2018

Lineair

Lineair

Lineair

Vorm

19/10/2018

19/10/2018

19/10/2018

19/10/2018

Datum

19,5

19,5

0,8

2

7

2

Lengte

0,32

1,8

1,8

0,5

0,5

0,6

Breedte

NW-ZO

NW-ZO

NW-ZO

NO-ZW

NW-ZO

NO-ZW

000304

000304

000304

000301,000302

000301,000303

000302, 000303

Gelijktijdig met

Vlak

/

/

18,60

duidelijk

Lineair

19/10/2018

12,3

Ouder dan

Werkput

1

/

/

18,56

duidelijk

Lineair

19/10/2018

14

Jonger dan

1

1

/

/

17,28

duidelijk

Lineair

19/10/2018

2

Spoorassociatie

000301

1

1

/

/

17,30

duidelijk

Lineair

19/10/2018

0,66

Coupevorm

000302

1

1

/

/

18,56

duidelijk

Lineair

19/10/2018

4

Oriëntatie

000303

1

1

/

/

17,41

duidelijk

Rond

19/10/2018

Diepte

000304

1

1

/

/

17,19

duidelijk

Lineair

LV

000201

1

1

/

/

17,24

duidelijk

Spoornr.

000202

1

1

/

/

17,41

NW-ZO

000104

1

1

1

1

1

/

/

/

/

/

/

/

/

/

19,02

18,77

18,73

18,44

17,74

17,64

duidelijk

duidelijk

duidelijk

duidelijk

duidelijk

duidelijk

Lineair

Rond

Lineair

Lineair

Onregelmatig

Rond

19/10/2018

19/10/2018

19/10/2018

Scherp vierkant 19/10/2018

Onregelmatig

19/10/2018

19/10/2018

19/10/2018

19/10/2018

2

1,3

2

12

2,3

5

1,6

1,6

0,5

0,58

1,2

2

1,3

NO-ZW

NW-ZO

NO-ZW

NO-ZW

onduidelijk

0,38

NO-ZW

onduidelijk

NW-ZO

000105

1

1

/

/

19,05

duidelijk

0,55

000401

1

1

/

/

19,12

NO-ZW

000403

301,000302

000203

1

1

/

/

NW-ZO

000204

1

1

/

0,56

000101

1

1

0,73

000102

1

000402

1

1

/

/

000402

000103

000403

1

1

/

onduidelijk

000404

1

1

onduidelijk

000405

1

0,33

000406

Spooronderdelen

Sporenlijst

Kleur

ZOM-DRE-18 2018I233_v2

000301.L.1 - ho./he.:Heterogeen - textuur: - bio.:0%

000302.L.1 - ho./he.:Heterogeen - textuur: - bio.:0%

000303.L.1 - ho./he.:Heterogeen - textuur: - bio.:0%

000304.L.1 - ho./he.:Heterogeen - textuur: - bio.:0%

000201.L.1 - ho./he.:Homogeen - textuur:Kleiig zand - bio.:0%

000202.L.1 - ho./he.:Homogeen - textuur:Kleiig zand - bio.:0%

000203.L.1 - ho./he.:Heterogeen - textuur: - bio.:0%

000204.L.1 - ho./he.:Heterogeen - textuur: - bio.:0%

000101.L.1 - ho./he.:Heterogeen - textuur:Kleiig zand bio.:0%

000102.L.1 - ho./he.:Homogeen - textuur:Kleiig zand - bio.:0%

Inclusies

000301.L.1 - Baksteen - >90% - groter dan
000301.L.1: Rood
20mm

000302.L.1 - Baksteen - >90% - groter dan
000302.L.1: Rood
20mm

000303.L.1 - Baksteen - >90% - groter dan
000303.L.1: Rood
20mm

000304.L.1 - leisteen - 60% - groter dan 20mm
000304.L.1: Rood
000304.L.1 - Baksteen - 40% - groter dan
Donkergrijs
20mm

000201.L.1 - Baksteen - 10% - groter dan

20mm
000201.L.1: Donkergrijs
000201.L.1 - Natuursteen - 10% - groter dan
20mm

000202.L.1: Donkergrijs
000202.L.1 - Baksteen - <10% - 5-20mm
Grijs

000203.L.1 - Baksteen - >90% - groter dan
000203.L.1: Rood
20mm

000204.L.1 - Baksteen - >90% - groter dan
000204.L.1: Rood
20mm

000101.L.1: Donkergrijs
000101.L.1 - Baksteen - <10% - groter dan
Grijs
20mm
Beige

000102.L.1 - Baksteen - 10% - groter dan
000102.L.1: Donkergrijs
20mm

000103.L.1: Donkergrijs
Grijs
Roestkleurig
Donkerbeige
- - -

000103.L.1 - ho./he.:Heterogeen - textuur:Kleiig zand bio.:0%

000104.L.1: Roestkleurig
000104.L.1 - metaalresten - 70% - 5-20mm
Bruin
Beige

- - -

000404.L.1: Donkergrijs
Lichtgroen
Beige

000406.L.1: Donkergrijs

000405.L.1 - Baksteen - 90% - groter
000405.L.1:
dan Bruingrijs
20mm
Donkerbeige

- - -

000403.L.1 - Baksteen - >90% - groter dan
000403.L.1: Rood
20mm

000402.L.1 - Baksteen - >90% - groter dan
000402.L.1: Rood
20mm

000401.L.1: Grijs
000401.L.1 - Baksteen - 10% - 1-5mm
Bruingrijs

000105.L.1: Lichtbeige
000105.L.1 - Baksteen - <10% - 1-5mm
Donkergrijs

000104.L.1 - ho./he.:Heterogeen - textuur:Kleiig zand bio.:0%

000105.L.1 - ho./he.:Heterogeen - textuur:Kleiig zand bio.:0%

000401.L.1 - ho./he.:Heterogeen - textuur:Kleiig zand bio.:10%

000402.L.1 - ho./he.:Homogeen - textuur: - bio.:0%

000403.L.1 - ho./he.:Homogeen - textuur: - bio.:0%

000404.L.1 - ho./he.:Heterogeen - textuur:Klei - bio.:0%

000405.L.1 - ho./he.:Heterogeen - textuur:Kleiig zand bio.:0%

000406.L.1 - ho./he.:Homogeen - textuur:Kleiig zand - bio.:0%

Coupes + coördinaten

Kaartenlijst

opmerkingen

Afvoerbuis/Riolering

datering

Nieuwste tijd
Nieuwe tijd

Recent

Recent

Recent

Recent

Recent

Recent

Recent

Recent

Nieuwste tijd

Nieuwe tijd
Nieuwste tijd

Nieuwste tijd
Nieuwe tijd

Recent
Nieuwste tijd

Nieuwe tijd
Nieuwste tijd

Nieuwste tijd
Nieuwe tijd

Leiding

Fundering

kelder

Kuil

Kuil

Kuil

Greppel

Kuil

Greppel

Fundering

Fundering

Gracht

Gracht

Kuil

Fundering

Fundering

Fundering

interpretatie

Recent

Kuil

subdatering

Recent

Leiding

Nieuwste tijd
Nieuwe tijd

Recent

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

000408

000501

000502

000503

000504

000505

000506

000507

000508

100201

100202

100203

100204

100205

100206

100207

100208

100209

Werkput

1

LV

000407

Spoornr.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Vlak

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Sector

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Vak

18,32

18,35

17,60

17,97

18,21

18,09

18,11

17,69

17,88

18,98

18,98

19,00

19,17

19,14

19,06

19,04

19,14

19,24

19,18

TAW

19/10/2018

Scherpe
rechthoek

13/12/2018

13/12/2018

13/12/2018

Scherpe
rechthoek

Scherpe
rechthoek

Scherpe
rechthoek

Langgerekt

Onregelmatig

vaag

Lineair

14/02/2019

14/02/2019

13/12/2018

13/12/2018

13/12/2018

Scherpe
rechthoek

Lineair

13/12/2018

19/10/2018

19/10/2018

19/10/2018

Lineair

Onbekend

Lineair

Onregelmatig

19/10/2018

19/10/2018

Afgerond
rechthoek

Lineair

19/10/2018

19/10/2018

19/10/2018

19/10/2018

Datum

Ovaal

Ovaal

Onregelmatig

Rond

Vorm

duidelijk

duidelijk

duidelijk

duidelijk

duidelijk

duidelijk

duidelijk

duidelijk

duidelijk

duidelijk

duidelijk

duidelijk

duidelijk

duidelijk

duidelijk

duidelijk

duidelijk

duidelijk

Aflijning

8

1,9

0,6

12

1,8

0,9

0,61

15

21

4,7

2

7,5

2

1,8

2,4

1,6

3,3

7

2

Lengte

1,3

1,45

0,5

1,4

1,22

0,8

0,36

2

0.55

2

0,37

2

0,5

1,2

1

1,9

2

Breedte

Diepte

NO-ZW

NO-ZW

NW-ZO

NW-ZO

NW-ZO

NO-ZW

NO-ZW

NW-ZO

NW-ZO

onduidelijk

NO-ZW

onduidelijk

NO-ZW

O-W

NW-ZO

NW-ZO

N-Z

onduidelijk

onduidelijk

Oriëntatie

Coupevorm

Spoorassociatie

Jonger dan

Ouder dan

Gelijktijdig met

Sporenlijst

100209.L.1 - ho./he.:Heterogeen - textuur:Zandleem - bio.:0%

100208.L.1 - ho./he.:Homogeen - textuur: - bio.:0%

100207.L.1 - ho./he.:Homogeen - textuur: - bio.:0%

100206.L.1 - ho./he.:Heterogeen - textuur:Kleiig zand bio.:10%

100205.L.1 - ho./he.:Homogeen - textuur: - bio.:0%

100204.L.1 - ho./he.:Homogeen - textuur: - bio.:0%

100203.L.1 - ho./he.:Homogeen - textuur: - bio.:0%

100202.L.1 - ho./he.:Homogeen - textuur: - bio.:0%

100201.L.1 - ho./he.:Homogeen - textuur: - bio.:0%

000508.L.1 - ho./he.:Heterogeen - textuur:Kleiig zand bio.:0%

000507.L.1 - ho./he.:Heterogeen - textuur: - bio.:0%

000506.L.1 - ho./he.:Homogeen - textuur:Kleiig zand - bio.:0%

000505.L.1 - ho./he.:Homogeen - textuur:Kleiig zand - bio.:0%

000504.L.1 - ho./he.:Homogeen - textuur:Kleiig zand - bio.:0%

000503.L.1 - ho./he.:Heterogeen - textuur:Kleiig zand bio.:0%

000502.L.1 - ho./he.:Heterogeen - textuur:Kleiig zand bio.:0%

000501.L.1 - ho./he.:Homogeen - textuur:Kleiig zand - bio.:0%

000408.L.1 - ho./he.:Homogeen - textuur:Kleiig zand - bio.:0%

Kleur

ZOM-DRE-18 2018I233_v2

000407.L.1 - ho./he.:Heterogeen - textuur:Kleiig zand - bio.:

Spooronderdelen

100202.L.1: Grijs

100206.L.1: Bruingrijs

100208.L.1: Grijs

100209.L.1 - Puin - 10% - 5-20mm
100209.L.1: Bruingrijs

100208.L.1 - Beton - -

100207.L.1 - Baksteen - - 100207.L.1: Rood

- - -

100205.L.1 - Baksteen - >90%100205.L.1:
- 5-20mm Donkerrrood

100204.L.1 - Baksteen - - 100204.L.1: Rood

100203.L.1 - Baksteen - - 100203.L.1: Rood

- - -

100201.L.1 - Baksteen - >90% - groter dan
100201.L.1: Donkerrrood
20mm

000508.L.1: Bruin
000508.L.1 - Baksteen - <10% - 5-20mm
Grijs

000507.L.1 - Baksteen - >90% - groter dan
000507.L.1: Rood
20mm

000506.L.1 - Baksteen - <10% - groter dan
20mm
000506.L.1: Donkergrijs
000506.L.1 - Kiezels - <10% - 5-20mm

000505.L.1 - Baksteen - >90% 000505.L.1:
- 5-20mm Donkergrijs

000504.L.1 - Baksteen - <10% - groter dan
000504.L.1: Donkergrijs
20mm

000503.L.1 - Baksteen - 20% - groter
000503.L.1:
dan
Grijs
20mm
Donkergroen

000502.L.1 - Baksteen - 40% - groter dan
000502.L.1: Donkergrijs
20mm

000501.L.1 - Baksteen - <10% -000501.L.1:
groter dan Donkergrijs
20mm
Grijs

000408.L.1: Donkergrijs
000408.L.1 - Baksteen - 10% - 5-20mm
Grijs

000407.L.1: Donkergrijs
000407.L.1 - Baksteen - 30% - groter dan
Donkergroen
20mm
Beige

Inclusies

Coupes + coördinaten

Kaartenlijst
opmerkingen

Recent

Recent

Nieuwste tijd
Nieuwe tijd

Recent

Nieuwste tijd
Nieuwe tijd

Nieuwste tijd

Nieuwste tijd

Recent

Recent

Recent

Recent
Nieuwste tijd

Recent

Recent

Recent

Recent

Recent

Recent

Recent

Recent

datering

subdatering

Vergraving

Fundering

Greppel

Greppel

fundering

fundering

fundering

betonplaat

Muur

Kuil

Fundering

Kuil

Leiding

Kuil

Kuil

Kuil

Kuil

Kuil

Kuil

interpretatie

Zomergem - Dreef
57

58DL&H-Nota

100407

100406

100405

100404

100403

100402

100401

100211

100210

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Werkput

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Vlak

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Sector

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Vak

18,67

19,09

18,86

19,13

19,20

18,76

19,07

19,06

18,87

18,90

18,73

18,76

19,16

TAW

duidelijk

duidelijk

duidelijk

duidelijk

duidelijk

duidelijk

duidelijk

duidelijk

duidelijk

duidelijk

vaag

duidelijk

vaag

Aflijning

Afgerond
rechthoek

Lineair

Lineair

Lineair

Onregelmatig

Lineair

Lineair maakt
rechte hoek

Lineair

Lineair

Lineair

Lineair

L-vormig

Onregelmatig

Vorm

14/02/2019

14/02/2019

14/02/2019

14/02/2019

14/02/2019

14/02/2019

14/02/2019

14/02/2019

14/02/2019

14/02/2019

14/02/2019

14/02/2019

14/02/2019

Datum

8

4,4

1,7

8,55

2,2

12,8

3,6

15

7,5

4,3

6,5

2,8

8

Lengte

2

0,55

0,55

0,55

1,7

0,55

0,4

0,5

0,56

0,45

0,55

0,5

6

Breedte

NW-ZO

NO-ZW

NO-ZW

NW-ZO

NW-ZO

NW-ZO

NW-ZO

NO-ZW

NW-ZO

NW-ZO

NO-ZW

NO-ZW

NO-ZW

Oriëntatie

100408

1

1

/

Diepte

100409

1

1

LV

100410

1

Spoornr.

100411

Coupevorm

Spoorassociatie

Jonger dan

Ouder dan

Gelijktijdig met

Spooronderdelen

Sporenlijst

Kleur

ZOM-DRE-18 2018I233_v2

100210.L.1 - ho./he.:Heterogeen - textuur:Zandleem - bio.:0%

100211.L.1 - ho./he.:Homogeen - textuur: - bio.:0%

100401.L.1 - ho./he.:Heterogeen - textuur:Zandleem - bio.:0%

100402.L.1 - ho./he.:Homogeen - textuur: - bio.:0%

100403.L.1 - ho./he.:Heterogeen - textuur:Zandleem - bio.:0%

100404.L.1 - ho./he.:Homogeen - textuur: - bio.:0%

100405.L.1 - ho./he.:Homogeen - textuur: - bio.:0%

100406.L.1 - ho./he.:Heterogeen - textuur: - bio.:0%

100407.L.1 - ho./he.:Homogeen - textuur: - bio.:0%

100408.L.1 - ho./he.:Homogeen - textuur: - bio.:0%

100409.L.1 - ho./he.:Homogeen - textuur: - bio.:0%

100410.L.1 - ho./he.:Homogeen - textuur: - bio.:0%

100411.L.1 - ho./he.:Heterogeen - textuur: - bio.:0%

Inclusies

100210.L.1 - Baksteen - 100210.L.1 - - - 100210.L.1: Bruingrijs
100210.L.1 - - -

100410.L.1: Donkerrrood

100409.L.1: Wit
Donkerrrood

100408.L.1: Donkerrrood
Wit

100407.L.1: Rood

100406.L.1: Donkerrrood

100405.L.1: Donkerrrood

100404.L.1: Donkerrrood

100403.L.1: Bruingrijs

100402.L.1: Donkerrrood

100401.L.1: Bruingrijs

100211.L.1 - - 100211.L.1: Donkerrrood
100211.L.1 - - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

100411.L.1:
Bruin
100401.L.1 - Baksteen - 60% - groter
dan
Donkerrrood
20mm

Coupes + coördinaten

Kaartenlijst

opmerkingen

Terracotta tegeltjes aan
mekaar met witte kalkmortel
en gelegd op een laagje
groengrijs zand boven op
moederbodem

noordoostelijke zijde van
deze fundering/muur is wit
bepleisterd en gaat dieper
(opgevulde kelder). Deze
kelder stond ttv onderzoek

idem 100408: wit bepleisters
aan zijde van kelder
(Zuiden)

Nieuwe tijd

Nieuwe tijd
Nieuwste tijd

Nieuwe tijd

Nieuwste tijd

Nieuwe tijd

Recent

Nieuwe tijd

Recent

Nieuwe tijd

Fundering

Fundering

Bakstenen vloer

Fundering

Fundering

Fundering

Leiding

Fundering

leiding

fundering

Vergraving

interpretatie

Nieuwe tijd

Fundering

subdatering

Nieuwe tijd

Vergraving

Recent

datering

Nieuwste tijd

Inv-nr.

Spoornr

Spooronderdeelnr.

000202.L.

Inv-nr.

000202.
H.00001

Spoornr

000202

000202.L.

000202.
B.00001

000202

1

1

1

19/10/201
8

Datum

1

Werkput

000202.L.

Spooronderdeelnr.

14/02/201
9

19/10/201
8

Spooronderdeelnr.

100407.L.

100407.
BK.00002

100407

1

14/02/20
19

1

1

1

1

1

1

Vlak

Werkput

1

13/12/20
18

Datum

1

19/10/20
18

000403.L.

100411.L.

100411 100411.AW.7

1

19/10/20
18

000403.
BK.00001

100207.L.

100207 100207.AW.6

1

19/10/20
18

000403

000202.L.

000202 000202.AW.1

1

19/10/20
18

Spooronderdeelnr.

000202.L.

000202 000202.AW.5

1

Inv-nr.

000202.L.

000202 000202.AW.4

Werkput

Datum

19/10/20
18

Spoornr.

000202.L.

000202 000202.AW.3

Spooronderdeelnr.

000202.L.

Inv-nr.

000202 000202.AW.2

Spoornr.

/

Vak

/

/

/

/

/

/

/

Vak

/

Sector

1

1

Vlak

1

1

/

Vak

/

1

1

7

4

1

1

1

123

2

36

134

64

91

5

Aantal

772

2821

Houtsoort

Structuur

Spinthout

1

1

1

8

6

2

G

28

MAI

772

2821

G

Soort

Dier

Zaagwijze

Vorm

Bord

Rood

wit

Donkergrijs

Lichtgrijs
Beige

Lichtgrijs
Beige

Rood

Rood

Kleur kern

Aard

Bewerkingssporen

Steengoed

Hout

Specifieke datering

Gedraaid

Industrieel wit

Nieuwe tijd
Nieuwste tijd

Algemene datering

ZOM-DRE-18 2018I233_v2

Nieuwste tijd
Nieuwe tijd

Bot

Gedraaid

Industrieel wit

ZOM-DRE-18 2018I233_v2

Specifieke datering

Soort

Gedraaid

Industrieel wit

ZOM-DRE-18 2018I233_v2

Bouwkeramiek

Rood

wit

Rood
Donkerbruin

groen

Lichtgrijs
Beige

Donkergrijs

Rood

Kleur oppervlakte

Algemene datering

Nieuwe tijd

Nieuwste tijd
Nieuwe tijd

Algemene datering

Drieledige pot

Kan

Bord

Drieledige kom

Bord

Verbinding

Bot

Soort

Versiering

Buitenkant
Binnenkant

Buitenkant

Binnenkant
Buitenkant

Binnenkant
Buitenkant

Buitenkant
Binnenkant

Plaats versiering

Mens

Vloertegel

Baksteen

Geglazuurd

Beschilderd

Geglazuurd

Geglazuurd

Geglazuurd

Versiering

L (cm) B (cm) H (cm)

Soort

253

G.

Aantal Rand (g) Fragment (g)

1

1

1

Wand Bodem Aantal

Fragment

Oor

Kwadr. Coupe

1

1

Rand.

Tuit

Houtnr. Schors

1

Vlak

Structuur

Sector

1

1

2

1

Rand

Structuur

Voll.

Kwadr. Coupe

Kwadr. Coupe

Vlak

Kwadr. Coupe Structuur

Werkput

/

/

Sector

19/10/201
8

Datum

/

/

Vak

/

/

/

/

/

/

/

Sector

Aardewerk

ZOM-DRE-18 2018I233_v2

Opmerking

Zand

Vulkanisch

Zand

Zand

Zand

Zand

Verschraling

Nieuwste tijd

Nieuwste tijd
Nieuwe tijd

Nieuwe tijd
Nieuwste tijd

Nieuwe tijd
Nieuwste tijd

Nieuwste tijd
Nieuwe tijd

Nieuwste tijd
Nieuwe tijd

Nieuwe tijd
Nieuwste tijd

Algemene datering

Specifieke datering

Opmerkingen

Menselijk deel van arm: opperarmbeen en
ellepijp

Opmerking

beige mortel met witte brokjes

Rijnland

Lokaal

Lokaal

Lokaal

Lokaal

Afkomst

manueel

Inzamelwijze

manueel

Inzamelwijze

manueel

manueel

Inzamelwijze

Specifieke datering

Tekeningnr.

Coördinaten

Homogeniteit

manueel

manueel

manueel

manueel

Verzamelwijze

Tekeningnr.

Fotonr.

Fotonr.

Fotonr.

X: 93535,3; Y: 201152,4; Z:
18,670000000000002

Kaartnummer

Kaartnummer

Homogeniteit

Homogeniteit

X: 93552,851863000004; Y:
201146,542961; Z:
17,304599

Coördinaten

X: 93552,851863000004; Y:
201146,542961; Z:
17,304599

Coördinaten

X: 93540,458201000001; Y:
201147,058808; Z:
19,195115999999999

X: 93528,920717000001; Y:
201138,257369; Z:
18,774766

Coördinaten

manueel

manueel

Homogeniteit

Kaartnummer

X: 93541,988645000005; Y:
201160,61755699999; Z:
17,602544000000002

Kaartnummer

Fotonr.

manueel

Tekeningnr.

X: 93552,851863000004; Y:
201146,542961; Z: 17,304599

X: 93552,851863000004; Y:
201146,542961; Z: 17,304599

X: 93552,851863000004; Y:
201146,542961; Z: 17,304599

X: 93552,851863000004; Y:
201146,542961; Z: 17,304599

X: 93552,851863000004; Y:
201146,542961; Z: 17,304599

Tekeningnr.

Beschrijving

Zomergem - Dreef
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5. Vondstenlijst
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6. Lijst van alle foto’s

Fotolijst
ZOM-DRE-18 2018I233_v2

Fotonummer

Coördinaten foto

Type foto

Werkput

Vlak

Sector

Vak

Datum

Vervaardiging

000301.F.1

X: 93535,720849000005; Y: 201148,188265; Z:
18,382794000000001

vlakfoto

1

1

/

/

19/10/2018
9:30:10

Digitaal

000302.F.1

X: 93533,976949000004; Y: 201151,720359; Z:
18,518294999999998

vlakfoto

1

1

/

/

19/10/2018
9:34:26

Digitaal

000303.F.1

X: 93531,631020000001; Y: 201153,14613000001;
Z: 18,600833000000002

vlakfoto

1

1

/

/

19/10/2018
9:37:50

Digitaal

000304.F.1

X: 93531,925659999994; Y: 201154,32607099999;
Z: 18,561340999999999

vlakfoto

1

1

/

/

19/10/2018
9:41:30

Digitaal

overzichtsfoto

1

1

/

/

19/10/2018
9:56:43

Digitaal

0003.F.1

000201.F.1

X: 93553,604437999995; Y: 201147,04530999999;
Z: 17,276478000000001

vlakfoto

1

1

/

/

19/10/2018
10:19:04

Digitaal

000202.F.1

X: 93552,851863000004; Y: 201146,542961; Z:
17,304599

vlakfoto

1

1

/

/

19/10/2018
10:22:45

Digitaal

000203.F.1

X: 93547,920803999994; Y: 201150,08020699999;
Z: 18,564333000000001

vlakfoto

1

1

/

/

19/10/2018
10:22:45

Digitaal

000204.F.1

X: 93547,269253999999; Y: 201155,52374800001;
Z: 17,4085

vlakfoto

1

1

/

/

19/10/2018
10:26:24

Digitaal

overzichtsfoto

1

1

/

/

19/10/2018
10:47:01

Digitaal

0002.F.1

000101.F.1

X: 93563,624979999993; Y: 201153,343865; Z:
17,194269999999999

vlakfoto

1

1

/

/

19/10/2018
10:52:09

Digitaal

000102.F.1

X: 93561,189071999994; Y: 201154,88880300001;
Z: 17,237241999999998

vlakfoto

1

1

/

/

19/10/2018
10:54:14

Digitaal

000103.F.1

X: 93558,521263999995; Y: 201159,773063; Z:
17,405263000000001

vlakfoto

1

1

/

/

19/10/2018
10:59:32

Digitaal

000104.F.1

X: 93546,010584999996; Y: 201172,19634699999;
Z: 17,643191999999999

vlakfoto

1

1

/

/

19/10/2018
11:13:36

Digitaal

000105.F.1

X: 93543,650831000006; Y: 201176,606264; Z:
17,744154000000002

vlakfoto

1

1

/

/

19/10/2018
11:18:38

Digitaal

000401.F.1

X: 93533,959482999999; Y: 201131,748131; Z:
18,435680999999999

vlakfoto

1

1

/

/

19/10/2018
11:39:57

Digitaal

000401.F.2

X: 93533,959482999999; Y: 201131,748131; Z:
18,435680999999999

coupefoto

1

1

/

/

19/10/2018
11:38:56

Digitaal

000402.F.1

X: 93530,140574000005; Y: 201136,48536699999;
Z: 18,730242000000001

vlakfoto

1

1

/

/

19/10/2018
11:43:59

Digitaal

000403.F.1

X: 93528,920717000001; Y: 201138,257369; Z:
18,774766

vlakfoto

1

1

/

/

19/10/2018
11:43:59

Digitaal

000404.F.1

X: 93517,852024000007; Y: 201150,52832700001;
Z: 19,024647999999999

vlakfoto

1

1

/

/

19/10/2018
11:51:50

Digitaal

000405.F.1

X: 93512,364191999994; Y: 201156,07129200001;
Z: 19,051072999999999

vlakfoto

1

1

/

/

19/10/2018
12:52:14

Digitaal

000406.F.1

X: 93508,826061999993; Y: 201161,70228600001;
Z: 19,120445

vlakfoto

1

1

/

/

19/10/2018
12:55:14

Digitaal

000407.F.1

X: 93505,425300999996; Y: 201163,684741; Z:
19,182293999999999

vlakfoto

1

1

/

/

19/10/2018
12:58

Digitaal

000408.F.1

X: 93503,296659; Y: 201166,86611500001; Z:
19,243690999999998

vlakfoto

1

1

/

/

19/10/2018
13:00:56

Digitaal

overzichtsfoto

1

1

/

/

19/10/2018
13:01:43

Digitaal

0004.F.1

000501.F.1

X: 93498,285398000007; Y: 201153,86452500001;
Z: 19,142828000000002

vlakfoto

1

1

/

/

19/10/2018
13:13:06

Digitaal

000502.F.1

X: 93501,633134999996; Y: 201150,39188899999;
Z: 19,042294999999999

vlakfoto

1

1

/

/

19/10/2018
13:15:52

Digitaal

000503.F.1

X: 93505,377343; Y: 201146,29615899999; Z:
19,059988000000001

vlakfoto

1

1

/

/

19/10/2018
13:18:14

Digitaal

000504.F.1

X: 93508,953080000007; Y: 201143,30852699999;
Z: 19,138317000000001

vlakfoto

1

1

/

/

19/10/2018
13:21:42

Digitaal

000505.F.1

X: 93510,338392999998; Y: 201142,10263400001;
Z: 19,169896999999999

vlakfoto

1

1

/

/

19/10/2018
13:25:08

Digitaal

vlakfoto

1

1

/

/

000506.F.1

X: 93523,604112000001; Y: 201131,41472; Z:

19/10/2018

Digitaal

000502.F.1

X: 93501,633134999996; Y: 201150,39188899999;
Z: 19,042294999999999

vlakfoto

1

1

/

/

19/10/2018
13:15:52

Digitaal

000503.F.1

X: 93505,377343; Y: 201146,29615899999; Z:
19,059988000000001

vlakfoto

1

1

/

/

19/10/2018
13:18:14

Digitaal

000504.F.1

X: 93508,953080000007; Y: 201143,30852699999;
Z: 19,138317000000001

vlakfoto

1

1

/

/

19/10/2018
13:21:42

Digitaal

000505.F.1

X: 93510,338392999998; Y: 201142,10263400001;
Z: 19,169896999999999

vlakfoto

1

1

/

/

19/10/2018
13:25:08

Digitaal

000506.F.1

X: 93523,604112000001; Y: 201131,41472; Z:
19,004117999999998

vlakfoto

1

1

/

/

19/10/2018
13:29:13

Digitaal

000507.F.1

X: 93526,386584000007; Y: 201129,09331500001;
Z: 18,975971000000001

vlakfoto

1

1

/

/

19/10/2018
13:33:18

Digitaal

000508.F.1

X: 93529,227920999998; Y: 201125,788348; Z:
18,976362000000002

vlakfoto

1

1

/

/

19/10/2018
13:33:18

Digitaal

0005.F.1

overzichtsfoto

1

1

/

/

0001.F.1

overzichtsfoto

1

1

/

/

19/10/2018
11:20:32

Digitaal

Zomergem - Dreef

Digitaal

100201.F.1

X: 93551,14; Y: 201151,51; Z: 17,88

vlakfoto

1

1

/

/

13/12/2018
9:53:26

Digitaal

100201.F.2

X: 93551,14; Y: 201151,51; Z: 17,88

vlakfoto

1

1

/

/

13/12/2018
9:55:25

Digitaal

100201.F.3

X: 93551,14; Y: 201151,51; Z: 17,88

vlakfoto

1

1

/

/

13/12/2018
9:57:02

Digitaal

100202.F.1

X: 93549,784933999996; Y: 201154,695717; Z:
17,690771999999999

vlakfoto

1

1

/

/

13/12/2018
10:00:09

Digitaal

100202.F.2

X: 93549,784933999996; Y: 201154,695717; Z:
17,690771999999999

vlakfoto

1

1

/

/

13/12/2018
10:00:29

Digitaal

100203.F.1

X: 93540,570493000007; Y: 201160,09803200001;
Z: 18,114889000000002

vlakfoto

1

1

/

/

13/12/2018
10:04:15

Digitaal

100204.F.1

X: 93540,260743000006; Y: 201159,261069; Z:
18,093547999999998

vlakfoto

1

1

/

/

13/12/2018
10:04:15

Digitaal

100205.F.1

X: 93538,587339999998; Y: 201158,69309700001;
Z: 18,213377000000001

vlakfoto

1

1

/

/

13/12/2018
10:07:53

Digitaal

100206.F.1

X: 93541,818027000001; Y: 201161,71327000001;
Z: 17,971976000000002

vlakfoto

1

1

/

/

13/12/2018
10:24:31

Digitaal

overzichtsfoto

1

1

/

/

Digitaal

1002.F.1

100207.F.1

X: 93541,988645000005; Y: 201160,61755699999;
Z: 17,602544000000002

vlakfoto

1

1

/

/

Digitaal

100208.F.1

X: 93543,06; Y: 201154,35; Z:
18,350000000000001

vlakfoto

1

1

/

/

Digitaal

100209.F.1

X: 93540,14; Y: 201155,97; Z: 18,32

vlakfoto

1

1

/

/

Digitaal

100210.F.1

X: 93536,77; Y: 201160,2; Z: 19,16

vlakfoto

1

1

/

/

Digitaal

100211.F.1

X: 93534,956214000005; Y: 201156,12383200001;
Z: 18,757974999999998

vlakfoto

1

1

/

/

Digitaal

overzichtsfoto

1

1

/

/

Digitaal

.F.1

100401.F.1

X: 93530,169517999995; Y: 201137,834007; Z:
18,726980000000001

vlakfoto

1

1

/

/

Digitaal

100402.F.1

X: 93533,120049000005; Y: 201139,558403; Z:
18,902367999999999

vlakfoto

1

1

/

/

Digitaal

100403.F.1

X: 93536,716901000007; Y: 201140,019095; Z:
18,871269999999999

vlakfoto

1

1

/

/

Digitaal

100404.F.1

X: 93533,819587000005; Y: 201139,70410199999;
Z: 19,056635

vlakfoto

1

1

/

/

Digitaal

100405.F.1

X: 93536,957339999994; Y: 201142,96636300001;
Z: 19,067578999999999

vlakfoto

1

1

/

/

Digitaal

100406.F.1

X: 93527,737513999993; Y: 201140,54547099999;
Z: 18,762912

vlakfoto

1

1

/

/

Digitaal

100407.F.1

X: 93540,458201000001; Y: 201147,058808; Z:
19,195115999999999

vlakfoto

1

1

/

/

Digitaal

100408.F.1

X: 93538,062483000002; Y: 201147,83420700001;
Z: 19,132587999999998

vlakfoto

1

1

/

/

Digitaal

100409.F.1

X: 93532,682363999993; Y: 201153,93713599999;
Z: 18,864626000000001

vlakfoto

1

1

/

/

Digitaal

100410.F.1

X: 93529,53138; Y: 201151,17923899999; Z:
19,093461999999999

vlakfoto

1

1

/

/

Digitaal

100411.F.1

X: 93535,3; Y: 201152,4; Z: 18,670000000000002

vlakfoto

1

1

/

/

Digitaal

61
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7. Referentieprofielen
profielnummer
WP0001BP01
WP0001BP01
WP0001BP01

nummer
aardkundige
eenheid/laag
1
2
3

benaming
aardkundige
eenheid
Aa
B
Cg

begindiepte
(cm)

einddiepte
(cm)

ondergrens
bereikt?

nat-vochtigdroog

textuur

kleur visueel

fenomenen - processen

0
45
65

45
65
125

ja
ja
nee

droog
droog
vochtig

L
L
L

donkerbruin-grijs
donkerbruin
lichtbruin-roestkleurig

antropogeen aangereikte horizont
gleyverschijnselen

grensduidelijkheid
ondergrens

grensregelmatigheid
ondergrens

duidelijk
duidelijk

onregelmatig
onregelmatig

andere relevante observaties
/
rolkeien, bioturbatie
rolkeien, bioturbatie

