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DL&H Archeologienota

Melle-Caritasstraat

DEEL 1: VERSLAG VAN RESULTATEN

De initiatiefnemer plant op de terreinen van 11,42ha langs Caritasstraat 76 in Melle de aanleg
van vier fietsenstallingen, een carport en een zone voor de stockage van afval. De geplande
ontwikkeling van het gebied zal de verstoring en mogelijke vernietiging van het potentieel
bodemarchief met zich mee brengen. De voorgaande studie van geografische gegevens,
archeologische vindplaatsen uit de directe omgeving, historische kaarten, luchtfoto’s en
toponiemen suggereert dat de kans op de effectieve aanwezigheid van archeologische sites
behoorlijk is. De oppervlakte van de zones waarbinnen de bodemingrepen voorzien zijn is
beperkt tot 1925m² en deze zones liggen verspreid over het projectgebied. Binnen de zones
2 tot 4 bevinden er zich bovendien verschillende nutsvoorzieningen van de campus. Zone 1
met een oppervlakte van 1510m² bevindt zich binnen de sterk versnipperde campus waardoor
er slechts weinig kans is op relevante kennisvermeerdering. Bijgevolg wordt geen verder
archeologisch onderzoek geadviseerd.

Hoofdstuk 1: Bureauonderzoek

1. Beschrijvend gedeelte

1.1. Administratieve gegevens

Projectcode bureauonderzoek: 		
2019A247
Locatie projectgebied:			
Melle, Caritasstraat 76
Bounding box (Lambert72): 		
punt 1: min. X: 107922.88; max. Y: 187592.42
					
punt 2: max. X:108578.97; min. Y:187162.10
Kadaster: 				
Melle, Afdeling 1, Sectie C: 8m, 462h, 456f3 en
					456z2
Oppervlakte projectgebied: 		
Oppervlakte percelen: 			
Termijn bureauonderzoek: 		

1925m2
11,42ha
25 januari t.e.m. 01 februari 2019

Betrokken actoren en specialisten: 		
					
					

Jana Van Nuffel (Erkend archeoloog), Sebastiaan
Genbrugge (assistent aardkundige); Johan Hoorne
(zaakvoerder erkend archeoloog)

Wetenschappelijke advisering: 		

Niet van toepassing

Kadasterkaart: 				Figuur 1
Topografische kaart: 			
Figuur 2

1.2. Onderzoekskader

1.2.1. Geplande werken en bodemingrepen

De initiatiefnemer wenst op de terreinen van 11,42ha aan de Caritasstraat in Melle te
ontwikkelen. Het betreft kadastraal de percelen 8m, 462h, 456f3 en 456z2 van afdeling 1,
sectie C in Melle.
Het projectgebied kan verdeeld worden in 4 zones. Zone 1 beslaat een oppervlakte van
1510m² en is momenteel grotendeels in gebruik als grasveld met omliggende verharding.
Binnen deze zone wordt een carport voorzien van 10m op 30m en een zone voor 5 open
containers voor de opslag van ijzerafval op een oppervlakte van 200m². Deze voorzieningen
zullen worden geplaatst op gewapende cementbetonverhardingen bouwklassegroep B8-B10
van 0,2m, een fundering van schraal beton van 0,25m, een steenslagfundering van 0,2m en
een onderfundering type I volgens 5-3.2 van 0,2m diep. Over een maximale oppervlakte van
500m² wordt deze fietsenstalling met andere woorden tot een totale diepte van 0,85m onder
het huidige oppervlakte gefundeerd. De zone tussen de feestzaal en deze nieuwe voorziening
zal worden verhard over een oppervlakte van ongeveer 360m² met betonstraatstenen.
Binnen zone 2 met een oppervlakte van 200m² wordt de huidige fietsenstalling afgebroken en
vervangen door een nieuwe fietsenstalling A van 13,9m bij 6,7m. Binnen deze zone worden ook
twee bestaande putdeksels op hoogte gebracht.
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Figuur 1: Kadasterkaart met aanduiding van het projectgebied (© AGIV)

Figuur 2: Topografische kaart met aanduiding van het projectgebied (© Geopunt)
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Figuur 3: Inplantingsplan (©De Vloed Architects)

Om de juiste ligging te kennen zal de aannemer de plannen aanvragen aan de respectievelijke maatschappijen.

Het is inderdaad goed mogelijk, dat de nutsleidingen niet liggen zoals op dit plan is aangeduid. De aannemer
blijft dan ook volledig aansprakelijk
voor alle eventuele beschadiging aan deze leidingen.

De aanduiding van de openbare nutsleidingen is enkel ten informatieve titel, zonder enige verantwoordelijkheid
van de opdrachtgever of ontwerper.
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Indien er een tegenspraak opduikt tussen de plannen van de architect en de plannen van de
ingenieur voor wat betreft structurele elementen, dienen deze onmiddellijk gemeld te worden!

Alle afmetingen en peilen zijn ter plaatse te controleren!
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De aanduiding van de openbare nutsleidingen is enkel ten informatieve titel, zonder enige verantwoordelijkheid
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Figuur4: Omgevingsplan (© De Vloed Architects)

FEESTZAAL

0,138

Melle-Caritasstraat

Figuur 5: Grasveld binnen zone 1

Figuur 7: Fietsenstalling binnen zone 2

Figuur 9: Huidige parkeerplaatsen in zone 3

Figuur 6: Grasveld binnen zone 1

Figuur 8: detail van fietsenstalling in zone 2

Figuur 10: Huidige parkeerplaatsen in zone 4
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Figuur 11: Doorsnede zone 1 (© De Vloed Architects)

Figuur 12: Doorsnede zones 2, 3 en 4 (© De Vloed Architects)
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Zone 3 met een oppervlakte van 135m² bestaat momenteel uit een 3 NNO-ZZW-georiënteerde
geasfalteerde parkeerplaatsen en 4 NNW-ZZO-georiënteerde geasfalteerde parkeerplaatsen.
Binnen deze zones zijn twee fietsenstallingen gepland. Fietsenstalling B zal een oppervlakte beslaan
van 7m bij 3,2m, terwijl fietsenstalling C over een oppervlakte van 5,2m bij 8,5m voorzien is.
Zone 4 met een oppervlakte van 80m² is een deels geasfalteerde parkeerplaats met een
afvalcontainer. Binnen deze zone wordt eveneens een overdekte fietsenstalling gepland van 7m bij
7m. Aansluitend wordt een zone van 35m voorzien voor de opslag van verschillende afvalcontainers.
De zones 2,3 en 4 worden gefundeerd op gewapende cementbetonverhardingen van 0,16m en
een steenslagfundering van 0,2m. De sleuven voor de rioleringen en leidingen zullen aangelegd
worden op 0,9m tot 1m diep.
De omvang van de geplande werken binnen de 4 zones zal uiteindelijk een totale oppervlakte
van 1925m² beslaan, lokaal tot een maximale diepte van 1,0m.

1.2.2. Criteria voor opmaken archeologienota

De initiatiefnemers wensen op de terreinen van 11,42ha groot aan de Caritasstraat in Melle
verschillende zones te ontwikkelen. Hiervoor dienen zij een omgevingsvergunning voor
stedenbouwkundige handelingen aan te vragen. Het plangebied bevindt zich niet in een gebied
waar geen archeologisch erfgoed te verwachten is, noch in een beschermde archeologische
site of vastgestelde archeologische zone. De percelen binnen het projectgebied hebben een
oppervlakte die groter is dan 3000m². De bodemingreep is groter dan 1000m². De aanvrager
van de vergunning is privaatrechtelijk en het gebied is op het gewestplan gekarteerd een gebied
voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorziening. Volgens artikel 5.4.1. van het
Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 moet bij de vergunningsaanvraag een bekrachtigde
archeologienota gevoegd worden. Deze archeologienota is het resultaat van een volledig afgerond
archeologisch vooronderzoek. De eerste en enige fase binnen dit traject is een bureauonderzoek.

1.3. Onderzoeksopdracht
1.3.1. Vraagstelling

Dit bureauonderzoek heeft als doel het archeologisch potentieel van het projectgebied van
11,42ha groot langs de Caritasstraat 76 in Melle door middel van historische bronnen en
kaartmateriaal in te schatten. Op basis van deze bronnen moet afgewogen 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:
- Wat is de landschappelijke ligging van het plangebied en welke invloed heeft dit op het
archeologisch potentieel van het terrein?
- Welke evolutie kende het landgebruik en welke invloed heeft dit gebruik op de bewaring van
het potentieel aanwezige archeologisch erfgoed?
- Zijn er indicaties voor de aanwezigheid van één of meerdere archeologische sites? Wat is de
aard, datering en bewaring?
- Wat is het archeologisch potentieel van het projectgebied?
- Welke impact hebben de geplande werken op het archeologisch bodemarchief?
- Wat is het wetenschappelijk kennispotentieel van een eventueel aanwezige archeologische
site op lokaal, regionaal en op Vlaams niveau?

1.3.2. Randvoorwaarden

Voor het bureauonderzoek worden enkel toegankelijke en beschikbare bestaande bronnen gebruikt.

1.4. Onderzoeksstrategie en -methode

Dit bureauonderzoek moet, op basis van de literaire en cartografische bronnen, leiden tot
een gemotiveerd advies of, en welke, maatregelen van verder vooronderzoek (met of zonder
ingreep in de bodem) op het projectgebied noodzakelijk zijn.
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Voor de uitvoering van het bureauonderzoek werd de bestaande literatuur over het
projectgebied en de omgeving doorgenomen. Daarnaast zijn zowel de aardkundige als de
historische cartografische bronnen geraadpleegd en zijn online beschikbare gegeorefereerde
kaarten onderzocht. Deze gegevens leveren een inzicht in de gekende geomorfologie,
bewoningsgeschiedenis, landschapshistoriek en -genese van het plangebied op. Ook werd een
visuele terreininspectie uitgevoerd om eventueel relevante archeologische of landschappelijke
structuren te visualiseren (zie infra) en om de verdere onderzoeksstrategie te bepalen.
Gegevens over aardkunde en geologie zijn geraadpleegd via de webservices van DOV Vlaanderen.
Hoogtemodellen, orthografische foto’s, historische kaarten en de bodemerosiekaart werden
nagegaan via de webservices van Geopunt. De topografische kaart is via de website van het
NGI geconsulteerd. Gegevens over de gekende erfgoedwaarde van het projectgebied werden
geraadpleegd via het geoportaal en de Centrale Archeologische Inventaris. Een bestand met de
afbakening van het projectgebied en de verschillende percelen, alsook de te realiseren plannen
werd ter beschikking gesteld door de opdrachtgever.
Het aardkundige luik van het bureauonderzoek werd uitgevoerd door Sebastiaan Genbrugge.
Het meest relevante kaartmateriaal is onderzocht om de interpretatie van het gebied staven.
Dit betreft voornamelijk de tertiair en quartair geologische kaart, de bodemkaart en het digitaal
hoogtemodel. Aanvullend werd gebruik gemaakt van het boek ‘Geologie van Vlaanderen’
(Borremans 2015). Ook de landschappelijke boringen die in het verleden op en rond het
terrein gebeurden, werden in het onderzoek geïncorporeerd. Tijdens het bureauonderzoek
is een analyse gemaakt van de bodemsoorten en hun verwachtingsgebied. Daarnaast werd
onderzocht waar mogelijk afgedekte bodems, podzolen en/of restanten uit de prehistorie of
jongere periodes kunnen verwacht worden.
Het historische luik omvatte van het onderzoek, dat de studie van de kaart van Ferraris
(1777), de atlas der Buurtwegen (circa 1840), de Poppkaart (1842-1879) en de topografische
kaart Vandermaelen (1846-1854). Op basis van dit kaartmateriaal kan het landgebruik vanaf
de tweede helft van de 18de eeuw vastgesteld worden en de eventuele gevolgen ervan op
het archeologisch bodemarchief ingeschat worden. Het gekende erfgoed en archeologisch
onderzoek van het onderzoeksgebied en zijn omgeving werd via het Geoportaal Onroerend
Erfgoed en de Centrale Archeologische Inventaris opgezocht. Deze gegevens werden aangevuld
met informatie afkomstig uit archeologische en historische literatuur. Daarnaast is gebruik
gemaakt van bronnen over de lokale toponymie en geschiedenis. De keuze van de bronnen is
gebaseerd op graad van relevantie en toegankelijkheid en zijn opgelijst in de bibliografie. Jana
Van Nuffel bundelde alle data in GIS en vatte de gegevens samen in deze archeologienota
Na een eerste fase van het bureauonderzoek, voerde het team op 29 januari 2019 een visuele
terreininspectie uit. Hierbij werden het terrein en het huidig bodemgebruik op de percelen
geregistreerd. Naast het documenteren van het bodemgebruik, had deze inspectie tot doel na
te gaan welke fases van vooronderzoek — zoals veldkartering, boor- en proefsleuvenonderzoek
— op het projectgebied mogelijk zijn.
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2. Assessmentrapport

2.1. Methoden, technieken en criteria

Dit assessmentrapport omvat alle informatie afkomstig uit het bureauonderzoek: dit zijn al
de relevante gegevens die over het projectgebied verzameld kunnen worden uit toegankelijke
literatuur en kaartmateriaal 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 deze assessment van het plangebied
moet een goede motivering mogelijk zijn over de noodzaak en het nut van al dan niet verder te
nemen maatregelen.
Een waardevol assessment van het archeologisch potentieel van een projectgebied op basis van
een bureauonderzoek is enkel mogelijk indien de bronnen voldoende en afdoende relevante
gegevens opleveren. Bij afwezigheid of onvoldoende data zijn bijkomende maatregelen nodig
om tot een correcte inschatting voor het projectgebied te komen.

2.2. Assessment van het onderzochte gebied
2.2.1. Landschappelijke ligging

In dit onderdeel van het assessmentrapport wordt het projectgebied ruimtelijk gesitueerd
met aandacht voor zijn topografische en landschappelijke inplanting, en zijn bodemkundige,
geologische en geomorfologische eigenschappen.

2.2.1.1. Ligging

Het projectgebied bevindt zich op de percelen 8m, 462h, 456f3 en 456z2 van afdeling 1, sectie
C in Melle. Zones 1 ,2 en 3 bevinden zich ten noorden van de Caritaslaan en ten oosten van de
Salisburylaan. Zone 4 bevindt zich binnen een groot perceel ten westen van de Salisburylaan. De
percelen beslaan een totale oppervlakte van 11,42ha, en situeren zich binnen een gebied voor
gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorziening. De 4 zones beslaan respectievelijk
1510m², 200m², 135m² en 80m². Binnen het plangebied bevinden er zich geen beken of
waterlopen.

2.2.1.2. Geologie

De verschillende projectgebieden zijn gelegen net ten zuiden van de Vlaamse Vallei, in het
noordelijke deel van het heuvellandschap van het Schelde-Denderinterfluvium. Het interfluvium
bestaat uit ZW-NO georiënteerde tertiaire getuigenheuvels met trapvormige vervlakkingen, die
afhellen in noordelijke richting (De Moor 1978; Vermeire et al. 2000: 8).
Ter hoogte van de zones binnen projectgebied werden zo drie opeenvolgende Leden
aangesneden: van west naar oost situeren zich het Lid van Egem (deel van zone 1), het Lid van
Merelbeke (overige deel zone 1, zone 3 en 4 en een deel van zone 2) en het Lid van Vlierzele
(overige deel van zone 2). Het Lid van Egem behoorde vroeger tot de Formatie van Tielt en
wordt tegenwoordig toegeschreven aan de Formatie van Hyon. Het bestaat uit grijsgroen
glauconiet- en glimmerhoudend zeer fijn zand met kleilagen en zandsteenbanken (Steurbaut
2015: 130-132). Het Lid van Merelbeke behoort tot de Formatie van Gentbrugge en bestaat
uit een stijve klei. Het hierop gelegen, en dus jongere, Lid van Vlierzele bestaat uit heterogene
glauconiethoudende fijne tot middelmatig grove zanden. Beide afzettingen dateren uit het
vroeg-eoceen (56 tot 47,8 miljoen jaar geleden) (Steurbaut 2015: 129-132).
Ter hoogte van de projectgebieden verraadt de topografie van de zuidelijke uitloper van de
Vlaamse Vallei de aanwezigheid van de reeds vermelde bedolven tertiaire getuigenheuvels. Het
is een noordwestelijke tertiaire uitloper van het heuvelland in het Schelde-Dender interfluvium.
Deze uitloper kent nog een opvallende opduiking ter hoogte van Gent: de Blandijnberg. Deze
welvingen zijn soms nog benadrukt door de aanwezigheid van stuifzandaccumulaties (Vermeire
et al. 2000: 6, 8).
Op de quartairgeologische kaart staan de projectgebieden gekarteerd als een Type 1. Dit
impliceert eolische afzettingen (zand tot zandleem) uit het Weichseliaan of mogelijks het VroegHoloceen. Daarnaast zijn er hellingsafzettingen uit het Quartair mogelijk.
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Figuur 13: Recente orthofoto met aanduiding van het projectgebied (© Geopunt)

2.3.1.3. Aardkunde

Ter hoogte van zone 1 bevindt zich een droge lemige zandbodem met sterk gevlekte en verbrokkelde
textuur B horizont (Sbc). Zone 2, 3 en 4 staan gekend als kunstmatige en bebouwde zones (OB).
Hoewel zone 2,3 en 4 onder kunstmatige gronden vallen, kan er aangenomen worden dat hier
eveneens (matig) droge lemige zandbodems met een sterk gevlekte en verbrokkelde textuur B
horizont kunnen aangetroffen worden, hetgeen in de lijn ligt met de omgevende bodemtypes.

2.2.1.4. Topografie

Op het digitaal hoogtemodel kan de landschappelijke situatie van de projectgebieden duidelijk
worden afgelezen. De projectgebieden liggen vervat tussen twee zandige opduikingen, die zich
ten noorden en oosten hiervan bevinden en de uitlopers vormen van de noordrand van het
tertiaire heuvellandschap van het Schelde-Denderinterfluvium. Het terrein helt af in westelijke
- zuidwestelijke richting, naar de Schellebellebeek, een aftakking van de Ringvaart om Gent, toe
met een hoogte van 14,08m TAW.
De projectgebieden zelf zijn gelegen in een vallei tussen twee zandige opduikingen. In de
directe omgeving ligt het hoogste punt op 30,66m TAW en het laagste punt op 9,15m TAW. Dit
wijst dus op een sterk variërend reliëf in de onmiddellijke omgeving, te wijten aan de tertiaire
getuigenheuvels en diep ingesneden riviervalleitjes. De vier projectgebieden bevinden zich
tussen 17,2m en 22,06m TAW.

2.2.1.5. Bodemgebruik

Zone 1 beslaat een oppervlakte van 1510m² en is momenteel grotendeels in gebruik als
grasveld met omliggende verharding. Binnen zone 2 met een oppervlakte van 200m² bevindt
zich een oude fietsenstalling. Zone 3 bestaat momenteel uit een 3 NNO-ZZW-georiënteerde
geasfalteerde parkeerplaatsen en 4 NNW-ZZO-georiënteerde geasfalteerde parkeerplaatsen
over een oppervlakte van 135m². Zone 4 is een deels geasfalteerde parkeerplaats met een
afvalcontainer van ongeveer 80m².
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Figuur 14: Orthofoto met aanduiding van de zones binnen het projectgebied (©Geopunt)
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Figuur 15: Tertiair geologische kaart met aanduiding van het projectgebied (© Geopunt)

Figuur 16: Quartair geologische kaart met aanduiding van het projectgebied (© Geopunt)
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Figuur 17: Bodemtypekaart met aanduiding van het projectgebied (© Geopunt)

Figuur 18: Digitaal hoogtemodel met aanduiding van het projectgebied en de omliggende waterlopen (© Geopunt)
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Figuur 19: Detail van het digitaal hoogtemodel met aanduiding van het projectgebied en de hoogteprofielen (© Geopunt)

Figuur 20: Hoogteprofiel 1 van het digitaal hoogtemodel (© Geopunt)
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Figuur 21: Detail van het digitaal hoogtemodel met aanduiding van het projectgebied en de hoogteprofielen (© Geopunt)

Figuur 22: Detail van het digitaal hoogtemodel met aanduiding van het projectgebied en de hoogteprofielen (© Geopunt)

Figuur 23: Detail van het digitaal hoogtemodel met aanduiding van het projectgebied en de hoogteprofielen (© Geopunt)
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2.2.1.6. Synthese

Bodemkundig gezien liggen de projectgebieden op de lager gelegen delen binnen het landschap, in
de vallei vervat tussen twee zandige opduikingen, die aan de noordrand van het heuvellandschap
van het Schelde-Denderinterfluvium liggen. Daarbij kenmerken de terreinen zich door (matig)
droge lemige zandbodems. Aangezien de projectgebieden zich in de lager gelegen delen bevinden,
valt de aanwezigheid van afgedekte steentijdvindplaatsen niet volledig uit te sluiten.
Het landgebruik doorheen de eeuwen als bosgebied met hoogstammen laat toe aan te nemen
dat de bewaring van het bodemarchief vrij goed kan zijn. De hedendaagse verhardingen ter
hoogte van de plangebieden hebben echter voor een moeilijk in te schatten impact gezorgd op
het aanwezige bodemarchief.

2.3.2. Archeologische voorkennis en historisch kader

Behalve informatie over de ligging en de ondergrond zijn gegevens uit geschiedkundige literatuur
en oude kaarten en de reeds gekende archeologische vaststellingen voor het plangebied en zijn
nabije omgeving van groot belang voor het maken van een goede assessment.

2.3.2.1. Historisch kader

De oudste vermelding van de plaats Melle zou teruggaan tot 830 als villa Millinio. Aan het
einde van de 9de eeuw is er sprake van Mellin, vanaf het midden van de 10de eeuw van Mella
en vanaf de 12de eeuw wordt de huidige naam gebruikt. Deze verwijst naar de prehistorische
nederzetting Melinion afgeleid van de eigennaam Melinos wat “diegene met honinggeel haar”
of “de donkere” betekent. De plaatsnaam waarnaar de oudste vorm van Melle teruggrijpt kan
echter ook Meldiniom zijn die naar Meldinios of “de zachtaardige” verwijst. Anderzijds kan Melle
ook van het Oudgermaanse Melinja stammen. Dit is dan weer afgeleid van de Voorgermaanse
waternaam Melina wat gele of donkerkleurige beek betekent (Debrabandere et al. 2010: 164).
De parochiekerk en dorpskern van Melle bevindt zich op ongeveer 2km ten noordoosten van
het plangebied. Op deze plaats werd in de 8ste eeuw een kerk gewijd aan Sint Martinus gesticht
door de Sint-Baafsabdij (Agentschap Onroerend Erfgoed 2016a). De huidige kerk bevindt zich
nog op deze locatie en werd gebouwd in 1838 nadat de vermoedelijk 12de-eeuwse romaanse
kruiskerk instortte (Agentschap Onroerend Erfgoed 2016b). Vanaf de 13de eeuw wordt Melle
wegens het huwelijk van Hildegardis van Melle met Rudolf van Schelderode toegevoegd aan
het Land van Rode in de kasselrij van het land van Aalst. Aan het einde van de 14de eeuw werd
de heerlijkheid echter overgedragen aan het geslacht van Drongen of Kortijk. Het kasteel van de
heerlijkheid, een motte met walgracht, werd naar deze familie Cortrosine gedoopt (Agentschap
Onroerend Erfgoed 2016a).
Melle was in het verleden verschillende keren het slachtoffer van oorlogsgeweld. Dit is
grotendeels te wijten aan de locatie van de gemeente langs een van de grote toegangswegen
naar Gent. Tijdens het Gents protest tegen het bestuur van Filips De Goede — in het midden van
de 15de eeuw — werden de troepen van de vorst door de Witte Kaproenen te Melle verslaan. In
de 16de eeuw werd Melle meermaals geplunderd en verwoest door de Spanjaarden tijdens het
conflict met de Geuzen. Ook in de eerste helft van de 17de eeuw kende de streek herhaaldelijke
invallen van de Franse koning Lodewijk XIV. En tijdens de Oostenrijkse Successieoorlog in
het midden van de 18de eeuw was Melle opnieuw de locatie waar een bloedige strijd werd
uitgevochten (De Potter & Broeckaert 1864-1870a: Melle, 17-23). Na het overlijden van Keizer
Karel VI werd zijn dochter Maria-Theresia keizerin van Oostenrijk. Dit werd betwist — omdat
zij als vrouw geen sterke heerser zou kunnen zijn — door Frankrijk, Spanje, Pruisen, Saksen
en Beieren die aanspraak maakten op de troon. Samen met Engeland en Holland trok MariaTheresia ten oorlog tegen haar vijanden. Gedurende dit conflict kwam het in 1745 tot de Slag bij
Melle. De geallieerde troepen wilden Gent verdedigen tegen het Franse leger maar slaagden,
wegens onder andere een tekort aan mankracht, niet in hun opzet. Waar de gesneuvelden
begraven werden is niet met zekerheid gekend maar er zijn vermoedens dat dit op de terreinen
rond de Lijkwegel kon zijn (De Baets 1995). Ook tijdens de Wereldoorlogen van de 20ste eeuw
werd Melle zwaar gebombardeerd. De gemeente bevindt zich op de lijn tussen Wetteren en
Deinze waar in de jaren 1930 een verdedigingslinie van bunkers ter bescherming van Gent
werd aangelegd langs de Schelde en de Leie (Agentschap Onroerend Erfgoed 2016a). Ander
oorlogserfgoed in Melle is de vroegere zeppelinbasis uit de Eerste Wereldoorlog, die later als
vliegveld voor bommenwerpers werd gebruikt (Inventaris Erfgoed Melle s.d.: 2).
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Het projectgebied bevindt zich op de kaart van Ferraris uit 1777 in een dens loofbos gekend als
het Cottel Hoeck Bosch. De Keutelhoek in het zuidwesten is genoemd naar het gehucht en de
gelijknamige hoeve die zich hier bevonden op de historische kaarten, namelijk de Cottelhoeck
en het Goed te Cootele dat reeds in de late middeleeuwen vermeld wordt.
De Atlas der Buurtwegen geeft de situatie weer rond 1840. De percelen binnen het projectgebied
met zones 2 en 3 zijn voornamelijk georiënteerd op chemin 11 en vertonen voornamelijk een NOZW-oriëntatie. Het perceel van zone 4 is eerder NNW-ZZO-georiënteerd. Het plangebied is op de
Poppkaart weinig gewijzigd. Op deze oude kadastrale kaart is te zien dat het onderzoeksgebied
verschillende percelen beslaat, waarop nergens bebouwing aangegeven is.
Op de Topografische kaart Vandermaelen die dateert tussen 1846 en 1854 is eveneens weinig
veranderd binnen het projectgebied. Zones 3 en 4 zijn nog steeds onderdeel van een loofbos
dat deel uitmaakt van een groter bos. De zones 1 en 2 situeren zich eerder binnen akkerland.
Samenvattend kan dus gesteld worden dat er in de periode tussen het laatste kwart van de 18de
eeuw en het einde van de 19de eeuw geen bebouwing aanwezig was op het plangebied.
Het psychiatrisch ziekenhuis Caritas werd opgericht in 1905 voor vrouwelijke psychiatrische
patiënten, waarbij volgens de nieuwe opvattingen in verband met psychiatrische
ziekenhuisverpleging geopteerd werd voor een paviljoensysteem. In 1904 werd een terrein van
19 hectare in op dat moment nog steeds bosrijk gebied aangekocht door de zusters van Liefde.
Oorspronkelijk werden 21 paviljoenen opgericht, met een zekere regelmaat gespreid over het
domein (Agenschap Onroerend Erfgoed 2017).
Het projectgebied werd doorheen de jaren op enkele luchtfoto’s en orthofoto’s vastgelegd. De
oudste beschikbare orthofoto is een opname uit de zomer van 1971 waarop de zones 2 en 3
van het projectgebied zich reeds binnen de campus van het gezondheidscentrum situeren. De
zones 1 en 4 situeren zich buiten de campus op weide- of akkerland. De orthofoto uit 1979 biedt
eenzelfde beeld, maar hierop is duidelijk zichtbaar dat de zones 2 en 3 grotendeels binnen een
geasfalteerde zone binnen de campus vallen. Vanaf het jaar 2000 zijn op een meer regelmatige
basis luchtfoto’s genomen boven het gebied. De hogere resolutie van deze beelden laat toe
meer detail te onderscheiden. De 4 zones situeren zich binnen de volledige campus. Zone 1
beslaat een oppervlakte van 1510m² en is momenteel grotendeels in gebruik als grasveld met
omliggende verharding. Binnen zone 2 met een oppervlakte van 200m² bevindt zich een oude
fietsenstalling. Zone 3 bestaat momenteel uit een 3 NNO-ZZW-georiënteerde geasfalteerde
parkeerplaatsen en 4 NNW-ZZO-georiënteerde geasfalteerde parkeerplaatsen over een
oppervlakte van 135m². Zone 4 is een deels geasfalteerde parkeerplaats met een afvalcontainer
van ongeveer 80m². Op de verschillende geconsulteerde luchtfoto’s konden door de aanwezige
bebouwing en het gebruik als weiland geen cropmarks worden vastgesteld.

2.3.2.2. Archeologische voorkennis

Binnen de grenzen van het projectgebied zelf werd tot op heden geen archeologische
vaststellingen gedaan. In de nabije omgeving werden in het verleden wel enkele archeologische
sites aangetroffen en onderzocht.
Op de aansluitende percelen ten zuiden van het projectgebied situeerde zich het kasteel Peyde
ten Aerde, ondermeer gekend vanop de historische kaart van Ferraris. In de 16de eeuw evolueerde
dit kasteel naar een lusthof, maar vermoedelijk kende dit kasteel een oudere voorganger
die reeds vermeld wordt in 1389 (Centrale Archeologische Inventaris, inventarisnummer
159396). Op de aansluitende percelen ten westen van zone 4 werden in de uitgegooide aarde
van de verdiepte Morelsgoedbeek in het domein van Melle bos 3 fragmenten van silexbijlen
aangetroffen (Centrale Archeologische Inventaris, inventarisnummer 32386). Zo’n 1km ten
zuiden van het projectgebied is het Goed te Cootele gekend vanop de Ferrariskaart. De oudste
vermelding van deze site met walgracht dateert uit 1376. In de uitgehaalde hopen van de
walgracht werden verschillende fragmenten middeleeuws aardewerk gerecupereerd. Maar er
werden ook 3 Romeinse brandrestengraven onderzocht (Centrale Archeologische Inventaris,
inventarisnummer 321362). Ook in deelgemeente Gontrode is zo’n 1km ten zuidoosten van
het projectgebied een vierkante grachtstructuur van een site met walgracht gekend (Centrale
Archeologische Inventaris, inventarisnummer 32376).
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Figuur 24: Ferrariskaart met aanduiding van het plangebied (© Geopunt)

Figuur 25: Ferrariskaart uit 1777 met aanduiding van het plangebied (© Geopunt)
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Figuur 26: Atlas der Buurtwegen uit 1840 met aanduiding van het plangebied (© Geopunt)

Figuur 27: Poppkaart uit 1842-1879 met aanduiding van het plangebied (© Geopunt)
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Figuur 28: Topografische kaart Vandermaelen (1864-1854) (© Geopunt)

Figuur 29: Orthofoto uit 1971 met aanduiding van het projectgebied (© Geopunt)
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Figuur 30: Orthofoto uit 1979-1990 met aanduiding van het plangebied (© Geopunt)

Figuur 31: Orthofoto uit 2008 met aanduiding van het plangebied (© Geopunt)

26

DL&H Archeologienota

Figuur 32: Orthofoto uit 2018 met aanduiding van het plangebied (© Geopunt)

Zo’n 1km ten noordoosten van het projectgebied, aan de overzijde van de Gontrode Heirweg,
bevindt zich een zone van ongeveer 1 km2 waar de Slag bij Melle zou hebben plaats gevonden
in 1745. Deze slag gebeurde in de Oostenrijkse successieoorlog van 1740 tot 1748. De
geallieerde troepen vochten er om Gent te verdedigen tegen het Frans leger dat veel talrijker
in manschappen was. De geallieerden verloren de strijd en verloren ongeveer 40% van hun
mannen. De zone van het slagveld werd door de lokale heemkring De Gonde afgebakend op
basis van een studie van Dr. J.E.O. Screen. Het grootste deel van het slagveld is bebouwd, er
kunnen dus nog maar weinig vondsten verwacht worden die aan deze slag gerelateerd zijn
(Centrale Archeologische Inventaris, inventarisnummer 158406).
Eén van de belangrijkste archeologische sites in Melle is Melle - ‘t Lammeke dat zich ongeveer
1km ten oosten van het plangebied bevindt. Volgend op een werfcontrole naar aanleiding van de
aanleg van een verkaveling werd op het terrein een proefsleuvencampagne uitgevoerd waarbij
een kuil met houtskoolrijk pakket en heel wat aardewerk uit de metaaltijden werd gevonden,
maar ook een bustumgraf uit de 1ste tot 3de eeuw n.Chr. en drie brandrestengraven die in de
tweede helft van de 1ste eeuw en het begin van de 2de eeuw n.Chr. moeten gesitueerd worden (De
Clercq 2001a; Centrale Archeologische Inventaris, inventarisnummer 37097). Twee andere
vindplaatsen vlakbij het plangebied leverden eveneens sporen uit de metaaltijden en Romeinse
tijd op. Ongeveer 200m ten noordwesten ligt de site Melle - Jesuietenwegel waar in 2013 een
opgraving werd uitgevoerd. Hier werden een aantal paalsporen uit de midden bronstijd, en een
greppel en verschillende palenclusters — waarin slecht bewaarde plattegronden van hoofd- en
bijgebouwen herkend werden — uit de late ijzertijd tot vroeg-Romeinse periode onderzocht.
Daarnaast werd op dit terrein ook nog een deel van een loopgraaf opgegraven uit de Eerste
of Tweede Wereldoorlog (Dierckx & Bruggeman 2014: 43-49; Centrale Archeologische
Inventaris, inventarisnummers 163415 & 206988). Op 900m ten noordoosten van het
plangebied werden langs de Gontrode Heirweg bij een proefsleuvenonderzoek sporen uit de
metaaltijden of Romeinse tijd, en de volle tot late middeleeuwen gevonden en ook hier een
stuk van een loopgraaf uit het begin van de 20ste eeuw (Reyns & Dierckx 2013: 21-25; Centrale
Archeologische Inventaris, inventarisnummer 163416).
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Figuur 33: Orthofoto met aanduiding van de besproken archeologische vindplaatsen en het plangebied (© Geopunt)

Figuur 34: GRB-plan met aanduiding van de sites rondom het plangebied (© Geopunt)
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2.3.3. Datering en interpretatie van het onderzochte gebied

Het plangebied lijkt op basis van het geraadpleegde kaartmateriaal, de foto’s en de literatuur
vanaf het midden van de 18de eeuw deel uit te maken van een bebost gebied. In het begin
van de 20ste eeuw werd op de percelen een psychiatrisch centrum bestaande uit verschillende
paviljoenen gebouwd. Op basis van de bodemkundige en historische gegevens valt de
aanwezigheid van prehistorische of historische bewoningsporen niet uit te sluiten. Zeker gezien
er op de aansluitende percelen reeds prehistorische artefacten werden aangetroffen. Op de
percelen ten zuiden van het projectgebied is bovendien een historische site met walgracht
gekend vanop de historische kaarten. Het projectgebied kan bijgevolg potentieel archeologische
informatie bevatten.

2.3.4. Verwachting ten aanzien van archeologisch erfgoed

Tot op heden werd binnen het plangebied nog geen melding gemaakt van enige archeologische
vondst. Op basis van het bureauonderzoek kan de potentiële aanwezigheid van restanten uit
het verre verleden echter niet met zekerheid uitgesloten worden (zie supra).

2.3.5. Synthese

Op basis van het bureauonderzoek kunnen de onderzoeksvragen als volgt beantwoord worden:
- Wat is de landschappelijke ligging van het plangebied en welke invloed heeft dit op het
archeologisch potentieel van het terrein?
De verschillende projectgebieden liggen in het noordelijke deel van het heuvellandschap
van het Schelde-Denderinterfluvium, met een duidelijke aanwezigheid van tertiaire
getuigenheuvels. Daarbij bevindt het terrein zich in de lager gelegen delen van het landschap,
wat een aantrekkelijke locatie is met nabijgelegen hoogtes en water en wat de aanwezigheid
van afgedekte steentijdlocaties niet uitsluit.
- Welke evolutie kende het landgebruik en welke invloed heeft dit gebruik op de bewaring van
het potentieel aanwezige archeologisch erfgoed?
Het landgebruik, waarbij vanaf de tweede helft van de 18de eeuw hoogstammen voorkwamen
op het terrein, is op de historische kaarten in gebruik als bosgebied. Hierdoor kan er vanuit
gegaan worden dat het bodemarchief een vrij gave bewaring kent. Wat de impact is van de
hedendaagse verhardingen en bouwwerken binnen de projectgebieden, is op basis van dit
bureauonderzoek moeilijk in te schatten. Er kan echter wel vermoed worden dat de aanleg van
verschillende gebouwen en nutsvoorzieningen binnen de Kampus het bodemarchief enigszins
geschaad heeft.
- Zijn er indicaties voor de aanwezigheid van één of meerdere archeologische sites? Wat is de
aard, datering en bewaring?
Op basis van dit bureauonderzoek zijn er geen concrete aanwijzingen voor de aan- of afwezigheid
van een of meer archeologische sites.
- Wat is het archeologisch potentieel van het projectgebied?
Op basis van de archeologische voorkennis, de geologische en bodemkundige gegevens en het
gebruik van het projectgebied volgens de historische kaarten en luchtfoto’s is er sprake van een
behoorlijk archeologisch potentieel van het projectgebied.
- Welke impact hebben de geplande werken op het archeologisch bodemarchief?
Het projectgebied is 11,42ha groot, maar de geplande werken binnen de vier zones vormen
slechts een reële bedreiging tegenover het potentieel aanwezige bodemarchief over een totale
oppervlakte van 1925m².
- Wat is het wetenschappelijk kennispotentieel van een eventueel aanwezige archeologische site
op lokaal, regionaal en op Vlaams niveau?
Een eventuele archeologische site binnen het projectgebied zou nieuwe informatie bieden op
de geschiedenis van Melle in het algemeen. De beperkte omvang van de werken binnen het
projectgebied wijzen echter op een weinig tot laag kennispotentieel (zie infra).
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2.3.6. Afweging noodzaak en motivering verder onderzoek

Op basis van het uitgevoerde bureauonderzoek kan de aanwezigheid van een archeologische
site binnen het projectgebied niet worden uitgesloten. Om meer informatie te verkrijgen over
de aan- of afwezigheid van een archeologische site binnen het plangebied en een aangepast
programma van maatregelen op te stellen, worden andere fasen van vooronderzoek overwogen.
Een visuele terreininspectie, veldkartering, een landschappelijk booronderzoek, eventueel
gevolgd door een verkennend en waarderend onderzoek of een proefsleuvenonderzoek is door
de aanwezigheid van de verschillende nutsvoorzieningen met ondermeer stadswaterleidingen,
sturingskabels, verlichtingskabels en datakabels (weergegeven op de bouwplannen) binnen de
zones 2,3 en 4 om veiligheidsredenen niet aangewezen of niet uitvoerbaar door aanwezige
verhardingen. Bovendien zijn deze zones eerder beperkt in omvang, net als de beperkte
ingrepen binnen deze zones.
Verder onderzoek wordt enkel overwogen voor zone 1. Een veldkartering is voor deze zone
echter niet aangewezen. Deze zone is niet in gebruik als akkerland, maar als grasveld en deels
verhard terras. Veldkartering dient (bij voorkeur) uitgevoerd te worden op akkers. Dit geldt
evenwel voor een visuele prospectie of met een metaaldetector. Geen enkel deel is in gebruik
als akkerland, wat de ideale omstandigheid is voor het uitvoeren van een veldkartering. Dit
type onderzoek is niet aangewezen voor het plangebied en zou geen enkele potentiële
kennisvermeerdering met zich mee brengen. Hetzelfde geldt voor geofysisch onderzoek, dat
enkel nuttig is voor grootschalige en voornamelijk lineaire sporen te herkennen. Het werkt
voornamelijk onder specifieke omstandigheden en kleine sporen kunnen snel gemist worden.
Methodes zoals veldkartering en geofysisch onderzoek laten bovendien niet toe met zekerheid
uitspraken te doen over de datering van de mogelijk aanwezige artefacten en in te schatten wat
de bewaringsgraad van de site is.
Om zone 1 van het projectgebied verder te evalueren kan een landschappelijk bodemonderzoek
en een vooronderzoek met ingreep in de bodem onder de vorm van een proefsleuvenonderzoek
overwogen worden. De kans dat een proefsleuvenonderzoek binnen dit gebied, op een zone
van 1510m² leidt tot relevante kennisvermeerdering is echter klein. Hoewel er niet kan worden
Figuur 35: Synthesekaart op het digitaal hoogtemodel (© Geopunt)
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uitgesloten dat er nog archeologische resten aanwezig zijn, is 1500m² een eerder beperkte
zone voor een landelijke site. Bovendien wordt deze zone begrensd door een gebouw en
reeds gerealiseerde parking. Er zijn bijgevolg weinig mogelijkheden tot uitbreiding indien
archeologische sporen worden aangetroffen. Deze zone en directe omgeving ligt bovendien
binnen een veel grotere campus met veel al verstoorde zones en weinig kansen tot eigenlijk
archeologisch onderzoek in de toekomst. Hoogstens kan een zeer fragmentair beeld onstaan
van een klein deel van een archeologische site. Er is weinig kans dat eventueel terreinonderzoek
zou leiden tot effectieve kennisvermeerdering. Verder terreinonderzoek is dan ook niet
aangewezen.

2.3.7. Samenvatting onderzoek

De initiatiefnemer plant op een zone van 1925m² binnen de terreinen van 11,42ha langs
Caritasstraat 76 in Melle de aanleg van vier fietsenstallingen, een carport en een zone voor
de stockage van afval. De geplande ontwikkeling van het gebied zal de verstoring en mogelijke
vernietiging van het potentieel bodemarchief met zich mee brengen. De voorgaande studie
van geografische gegevens, archeologische vindplaatsen uit de directe omgeving, historische
kaarten, luchtfoto’s en toponiemen suggereert dat de kans op de effectieve aanwezigheid
van archeologische sites behoorlijk is. Op de aansluitende percelen werden reeds enkele
prehistorische artefacten aangetroffen. Op de percelen ten zuiden van het projectgebied
is bovendien een historische site met walgracht gekend vanop de historische kaarten. De
oppervlakte van de zones waarbinnen de bodemingrepen voorzien zijn is echter beperkt tot
1925m². Bovendien bevinden er zich binnen de zones 2 tot 4 verschillende nutsvoorzieningen
van de campus. Om veiligheidsredenen zijn deze zones echter niet geschikt voor verder
onderzoek. Zone 1 met een oppervlakte van 1510m² bevindt zich binnen een zeer sterk
versnipperde campus, waardoor er slechts weinig kans is op relevante kennisvermeerdering.
Bijgevolg wordt geen verder archeologisch onderzoek geadviseerd.
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