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1. BESCHRIJVEND GEDEELTE
1.1. Wettelijk kader

De archeologienota kadert in het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013. Naar aanleiding
van een geplande omgevingsvergunningaanvraag voor stedenbouwkundige handelingen te
Zottegem Meerlaan 25, waarbij de totale oppervlakte van de ingreep in de bodem 1000m² of
meer beslaat en de totale oppervlakte van de kadastrale percelen waarop de aanvraag
betrekking heeft 3000m² of meer bedraagt, dient de initiatiefnemer een archeologienota toe te
voegen aan de vergunningsaanvraag. De archeologienota dient opgemaakt te worden onder
supervisie van een erkend archeoloog.
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1.2. Onderzoeksopdracht
1.2.1. Vraagstelling
•

Zijn er archeologische of historische gegevens gekend over de site?

•
•

Zijn er indicaties dat de bodem (deels) verstoord is?
Zijn er landschappelijke factoren die invloed kunnen hebben op de gaafheid van
eventuele archeologische sporen?
Wat is de impact van de geplande werken op het bodemarchief?

•
•

Is er een archeologische site aanwezig? Zo ja, wat zijn de karakteristieken en de
bewaringstoestand ervan? Wat is de relatie met het landschap? Welke waarde heeft
de site?

•

Wat is de te volgen strategie tijdens een eventueel verder onderzoek en welke
bijkomende onderzoeksvragen moeten daarbij beantwoord worden?

1.2.2. Randvoorwaarden
Niet van toepassing.

1.2.3. Huidige toestand
Het projectgebied heeft een oppervlakte van ca. 31.428m². Het projectgebied omvat een
scholencampus van GO!: het Koninklijk Atheneum van Zottegem met verschillende
gebouwstructuren, verharding en groen (zie bijlage 23 en Figuur 1). Er is geen sprake van
onderkeldering in de zone van de geplande werken.

Archeologienota ZOTTEGEM MEERLAAN 25
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Figuur 1: Recente luchtfoto met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be) (bijlage 23).

1.2.4. Geplande werken1
Het projectgebied heeft een totale grootte van ca. 31.428m², over een totale oppervlakte van
ca. 8500m² worden werken uitgevoerd. Bij de geplande werken wordt een deel van de
schoolcampus heringericht. Op ca. 5400m² en 8705m² vinden geen geplande werken plaats;
dit is in het noordoosten en noordwesten van het projectgebied (zie arcering op bijlage 4b en
Figuur 2).
De werken starten met het uitbreken van de huidige gebouwstructuren (zie oranje aanduiding
in bijlage 4b en Figuur 2) en verharding in de zone van de geplande werken. De
gebouwstructuren maken samen een oppervlakte van ca. 1960m², er is geen onderkeldering
onder deze structuren aanwezig. Waar verharding aanwezig is binnen de zone van de
geplande werken waar nieuwbouw of nieuwe verharding komt, wordt de oude verharding er
ook plaatselijk weggenomen (zie blauwe aanduiding op bijlage 4b en Figuur 2).
Na de afbraakwerken starten de bouw van een nieuw schoolblok, de aanleg van verharding,
een fietsenstalling, ondergrondse nutsleidingen en groenruimte. Het schoolgebouw kent een
contour van ca. 1900m². Het gebouw wordt niet onderkelderd. De funderingen van het gebouw
zullen bestaan uit een betonplaat over de volledige oppervlakte van het gebouw met een
1

Info verkregen via initiatiefnemer.
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bodemverstoring van ca. 30cm t.o.v. het huidige maaiveld. Het gebouw wordt ondersteund
door verschillende funderingspalen met een diameter van 30-40cm die om de 3-5 en plaatselijk
1m van elkaar worden geplaatst. De funderingspalen zullen een max. bodemverstoring van
ca. 20m onder het huidige maaiveld impliceren (zie groene aanduiding in bijlage 4a en Figuur
8 en Figuur 7). Aan de oostzijde van de nieuwbouw wordt een amfitheater voor kleuters
ingericht. Gezien de helling hier in het terrein, zal het terrein lokaal (over een oppervlakte van
ca. 180m²) ca. 2m vanaf het maaiveld afgegraven worden (zie paarse aanduiding in bijlage 4a
en Figuur 8 en Figuur 6). In het projectgebied wordt ook een liftput ingericht die lokaal een
bodemverstoring kent van ca. 1,8m vanaf het huidige maaiveld (zie Figuur 7).
Rondom het gebouw wordt nieuwe verharding aangebracht, en dit op een totale oppervlakte
van ca. 3220m² (zie blauwe aanduiding in bijlage 4a en Figuur 8). Hierbij wordt een
bodemverstoring van max. ca. 50cm onder het huidige maaiveld verwacht. In het noordwesten
van het projectgebied wordt een fietsenstalling met een oppervlakte van ca. 225m² ingericht.
De werken voor de fietsenstalling gaan gepaard met een bodemverstoring tot max. 80cm vanaf
het maaiveld. Rondom de fietsenstalling wordt over een oppervlakte van ca. 1200m² nieuwe
nutsleiding aangelegd; wat gepaard gaan met een max. bodemverstoring van ca. 100cm t.o.v.
het huidige maaiveld.
Een deel van het projectgebied (ca. 8450m²) wordt ingericht als werfzone (zie Figuur 5 en
stippellijn op bijlage 4a en Figuur 8). Hier zullen containers en dergelijke ingericht worden en
zal werfverkeer op gebeuren. Ten westen hiervan, ongeveer centraal in het projectgebied,
worden tijdelijk verharding met kleine gebouwen ingericht. Een gaat in totaal over ca. 950m²
(zie Figuur 5). Hier wordt voornamelijk een tijdelijke speelplaats voor de kleuters ingericht. De
bodemverstoring zijn hier minimaal, gezien het gaat om een tijdelijk gebruik (ca. 30cm onder
het huidige maaiveld).
De wadi zoals aangeduid op het inplantingsplan (zie bijlage 4 en Figuur 3) wordt niet
verwezenlijkt. Vandaar dat de geplande werken en bodemingreep van de wadi niet verder
besproken worden in deze archeologienota.
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Figuur 2: Aanduiding van de af te breken gebouwen en verhardingen op een recente luchtfoto (bron: geopunt.be)
(bijlage 4b).

Figuur 3: Aanduiding van het projectgebied, na uitvoering van de geplande werken, op GRB (bron: initiatiefnemer
en geopunt.be) (bijlage 4).
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Figuur 4: Aanduiding van de verschillende zones bij de geplande werken (bron: initiatiefnemer).

Figuur 5: Aanduiding van de werfzone in het projectgebied (bron: initiatiefnemer).

Archeologienota ZOTTEGEM MEERLAAN 25
Projectcode: 2018K364

11
Verslag van resultaten bureauonderzoek

Figuur 6: Doorsnedeplan van de nieuwbouw in het projectgebied (bron: initiatiefnemer).

Figuur 7: Funderingsplan van de nieuwbouw (bron: initiatiefnemer).

Archeologienota ZOTTEGEM MEERLAAN 25
Projectcode: 2018K364

12
Verslag van resultaten bureauonderzoek

Figuur 8: Aanduiding van de bodemverstoring bij de geplande werken (bron: initiatiefnemer en geopunt.be) (bijlage
4a).

1.3. Werkwijze en strategie
1.3.1. Motivering onderzoeksstrategie
In dit bureauonderzoek wordt getracht een zo duidelijk mogelijk beeld te vormen van de huidige
archeologische, historische en landschappelijke kennis van het projectgebied en de omgeving.
Dit wordt vervolgens getoetst aan de geplande verstoring van de bodem. Het doel hiervan is
te kunnen bepalen of verder archeologisch onderzoek aangewezen is. Om een antwoord te
kunnen formuleren op de onderzoeksvragen werden verschillende bronnen geraadpleegd.
Informatie over de afbakening van het projectgebied en de geplande werkzaamheden werd
aangeleverd via de initiatiefnemer. Om een zicht te krijgen op de huidige archeologische
kennis van het projectgebied en de gemeente Zottegem in het algemeen werd de online
databank van de CAI (Centrale Archeologische Inventaris) geraadpleegd. Als aanvulling
hierop werden verschillende historische kaarten geraadpleegd via Geopunt2, de centrale
toegangspoort tot geografische overheidsinformatie, en via Cartesius3, een databank die
kaarten bundelt van het NGI (Nationaal Geografisch Instituut), de Koninklijke Bibliotheek, het

2
3

http://www.geopunt.be/kaart
http://www.cartesius.be/CartesiusPortal/
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Rijksarchief en het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika. Langs deze weg werden ook
verschillende luchtfoto’s bekeken die genomen zijn sinds de jaren 70 van de 20ste eeuw. Op
alle kaarten en luchtfoto’s werd het projectgebied geprojecteerd, om zo tot een duidelijk beeld
te komen van het landgebruik gedurende de laatste eeuwen. Geopunt leverde ook
verschillende kaarten op die betrekking hebben tot de landschappelijke en bodemkundige
ligging van het gebied. Een kadasterplan dat beschikbaar is via de GRB-kaart op Geopunt
werd vergeleken met hetgene dat beschikbaar is via de CadGIS Viewer van de Federale
Overheid.4 Een topografische kaart werd verkregen via het NGI.5

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

1.3.3. Gebruikt materiaal
Alle nodige informatie werd geraadpleegd via het internet of werd digitaal aangeleverd door
de initiatiefnemer. De kaarten die toegevoegd zijn als bijlage werden vervaardigd met behulp
van QGIS, een geografisch informatiesysteem.

1.3.4. Motivering eventueel afwijkende methodiek
Niet van toepassing.

1.3.5. Inbreng specialisten
Niet van toepassing.

1.3.6. Algemene wetenschappelijke advisering
Niet van toepassing.

4
5

http://ccff02.minfin.fgov.be/cadgisweb/
http://www.ngi.be/topomapviewer/
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2. ASSESSMENTRAPPORT
2.1. Landschappelijke ligging
2.1.1. Topografische situering
Zottegem is gelegen in de zuidelijke helft van de provincie Oost-Vlaanderen, ongeveer halfweg
tussen Oudenaarde en Aalst. Het maakt deel uit van het arrondissement Aalst. Zottegem
bestaat uit volgende deelgemeentes: Elene, Erwetegem, Godveerdegem, Grotenberge,
Leeuwergem, Sint-Goriks-Oudenhove, Strijpen en Velzeke-Ruddershove (zie bijlage 1 en
Figuur 9).

Figuur 9: Topografische kaart met aanduiding van het projectgebied (bron: dov.vlaanderen.be) (bijlage 1).

Het projectgebied situeert zich ongeveer centraal in groot Zottegem, dicht ten zuiden van de
kern van Zottegem. Het projectgebied wordt in het westen afgebakend door de Wurmendries
en in het oosten door de Meerlaan. Ten noorden situeren zich gebouwen van het Atheneum;
ten zuiden van het projectgebied zijn verschillende woonpercelen aangeduid (zie bijlage 2 en
Figuur 10). Kadastraal is het terug te vinden onder afdeling 8, sectie B, perceel 458y (zie
bijlage 3 en Figuur 11). Volgens de bodemgebruikskaart uit 2001 (zie bijlage 5 en Figuur 12)
is het projectgebied onderverdeeld in andere bebouwing, akkerbouw, weiland en loofbos.

Archeologienota ZOTTEGEM MEERLAAN 25
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Figuur 10: Topografische kaart in detail met aanduiding van het projectgebied (bron: dov.vlaanderen.be) (bijlage
2).

Figuur 11: Kadasterplan met aanduiding van het projectgebied (bron: dov.vlaanderen.be) (bijlage 3).
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Figuur 12: Bodemgebruikskaart uit 2001 met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be) (bijlage 5).
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2.1.2. Landschappelijke situering
Zottegem behoort tot zandlemig Vlaanderen. Het reliëf is golvend, met hoogtes die
schommelen tussen +30 en +100m TAW. Zottegem situeert zich in de Vlaamse Ardennen. De
Vlaamse Ardennen bestaat uit een sterk golvend landschap dat versneden is door kleine
valleien. Het landschap is het gevolg van langdurige rivier- en hellingserosie (zie bijlage 6 en
Figuur 13).6

Figuur 13: Digitaal terreinmodel met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be) (bijlage 6).

Het projectgebied situeert zich op de helling van een rug, die ten noordwesten en zuidwesten
van het projectgebied wordt ingesneden door valleien van de Zwalmbeek en de Traveinsbeek
(zie bijlage 6 en Figuur 13). Dicht ten westen en op ca. 300m ten zuiden van het projectgebied
stroomt de Traveinsbeek (zie bijlage 6a en Figuur 14). Het projectgebied kent grote
hoogteverschillen van min. ca. +57 tot max. ca. +65m TAW; en dit respectievelijk in het westen
en oosten van het projectgebied. Over het algemeen helt het projectgebied dan ook af van het
oosten naar het westen. Volgens de potentiële bodemerosiekaart is ter hoogte van het
projectgebied geen info voorhanden. Binnen een straal van ca. 500m rond het projectgebied
schommelt de graad aan potentiële bodemerosie van zeer laag tot zeer hoog (zie bijlage 11
en Figuur 16). Deze kaart houdt onder meer rekening met het bodemtype, de hellingslengte
en de hellingsgraad
6

BOGEMANS F., 2005, p. 2.
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Figuur 14: Digitaal terreinmodel in semi detail met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be) (bijlage 6a).

Figuur 15: Digitaal terreinmodel in detail met hoogteverloop en aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be)
(bijlage 7).
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Figuur 16: Potentiële bodemerosiekaart uit 2018 met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be) (bijlage
11).
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2.1.3. Geologische situering
In het oostelijk deel van het projectgebied bestaat de tertiaire ondergrond uit afzettingen van
het Lid van Merelbeke, Deze eenheid bestaat uit blauwgrijze tot donkergrijze klei, met dunne
zandlensjes, het is organisch materiaal met pyrietachtige concreties. Het lid van Merelbeke
maakt deel uit van de Formatie van Gentbrugge. Het westelijk deel van het projectgebied
bestaat uit de Formatie van Tielt. Deze eenheid is grijsgroen zeer fijn zand tot silt en is
kleihoudend (zie bijlage 8 en Figuur 17).7
De quartair geologische kaart geeft aan dat de ondergrond ter hoogte van het projectgebied
bestaat uit homogene eolische leemafzettingen (Lid van Brabant) uit het late Weichseliaan (zie
bijlage 9 en Figuur 18).
De geomorfologische kaart voor deze streek is niet voorhanden en kan dus niet worden
afgebeeld.

Figuur 17: Tertiair geologische kaart met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be) (bijlage 8).

7

www.geopunt.be
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Figuur 18: Quartair geologische kaart met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be) (bijlage 9).
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2.1.4. Bodemkundige situering
Het volledige projectgebied is op de bodemkaart aangeduid als OB (bebouwde zone; zie
bijlage 10 en Figuur 19). Dit wil zeggen dat de bodemopbouw ter hoogte van het projectgebied
niet kan achterhaald worden, aan de hand van de bodemkaart. Er werden wel
controleboringen geplaatst, zie verder.
In de verdere omgeving van het projectgebied zijn droge, vochtige en natte leem en vochtig
zandleem aangeduid op de bodemkaart.

Figuur 19: Bodemkaart met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be) (bijlage 10).

In het projectgebied werden op 13/02/2019 tien controleboringen in functie van de
archeologienota gezet (zie bijlage 25 en Figuur 20). De weeromstandigheden waren zonnig.
In de meerderheid van de boringen werd antropogene verstoring waargenomen, het gaat om
steengruis en baksteen. Boringen 2, 5 en 7 werden gestaakt wegens een sterke aanwezigheid
van puin in de boorput. Bij alle boringen kwam dezelfde bodemopbouw voor. Eerst een Ahorizont, al dan niet antropogeen. Het steenpuin werd aangetroffen tot ca. 40-60cm onder het
maaiveld. Eronder volgt vaak een B-horizont. Als laatste volgt een C-horizont; deze komt voor
vanaf ca. 70cm-1m onder het maaiveld. De B- en C-horizont tonen beiden oxidatiesporen.
Deze sporen kunnen aan twee processen gelinkt worden: oxidatie door het doordringen van
water en schommelingen van de grondwaterstand. In 6 van de 10 boringen werd de C-horizont
aangeboord. Er werd geen colluvium of een andere afgedekte/begraven bodem aangetroffen.

Archeologienota ZOTTEGEM MEERLAAN 25
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Boring 8
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Boring 10
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Figuur 20: Recente luchtfoto met aanduiding van de uitgevoerde controleboringen (bron: geopunt.be) (bijlage 25).
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2.2. Historische beschrijving
De oudste verwijzing van Zottegem dateert uit 1083. Volgens Gysseling gaat de oudste
vermelding terug tot 1088.8 De kleine landelijke nederzetting op de linkeroever van de
Bettelhovebeek had sinds de 12de eeuw een kasteel, dat wel geen defensieve functie had maar
toch bijdroeg tot de ontwikkeling van het ruimere gebied. Sinds ten laatste 1286 was Zottegem
een vrije heerlijkheid en vanaf de 13de eeuw werd het de hoofdplaats van een van de vijf
baanderijen van het Land van Aalst. Dankzij de lakennijverheid en zowel een belangrijke
wekelijkse als jaarlijkse markt, kende Zottegem een belangrijke bloei in de 14de eeuw. Brand
(o.a. in 1452), oorlog (tweede helft van de 17de eeuw) en epidemieën (de pest in 1742) stonden
een verdere groei in de weg. De eigenlijke dorpskern zou zich pas ontwikkelen in de 18de eeuw.

Figuur 21: Kaart van Sanderus (ca. 1640) met beeltenis van de kern van Zottegem (bron: Universiteitsbibliotheek
Gent).

Aangezien Zottegem niet langs belangrijke waterwegen of landwegen lag, taande de invloed
in de regio ten voordele van belangrijke steden zoals Oudenaarde en Aalst, zeker na de
neerslag van de vlasnijverheid in de tweede helft van de 19de eeuw. Met de komst van de
treinverbindingen met Gent, Oudenaarde en Brussel kwam aan het einde van de 19de eeuw

8

http://bouwstoffen.kantl.be/tw/facsimile/?find=zottegem (geconsulteerd op 19/02/2019).
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echter een ommezwaai. Het station van Zottegem werd zo een belangrijk wisselstation voor
pendelaars richting Brussel.9
Over het onderzoeksgebied zelf is op historisch vlak niet veel geweten. Zottegem wordt op
verschillende historische kaarten afgebeeld, maar de vroegste kaart waaruit relevante
informatie kan worden gehaald is de Ferrariskaart (1771-1778; zie bijlage 12 en Figuur 22).
Op deze kaart is het projectgebied ten zuiden van de bebouwing van Zottegem te zien. In het
projectgebied zelf is er geen sprake van bebouwing. Het terrein is bijna volledig bebost, met
uitzondering van een klein perceel akkerland, ter hoogte van de huidige Wurmendries. De
Atlas der Buurtwegen (1841; zie bijlage 13 en Figuur 23) toont eveneens (bijna) geen
bebouwing ter hoogte van het projectgebied. Enkel langs de huidige Meerlaan is een
gebouwstructuur op te merken. Verschillende percelen maken het projectgebied uit. Ten
noorden van het projectgebied is ook een vierkante grachtstructuur op te merken. De kaart
van Popp (1842-1879; zie bijlage 14 en Figuur 24) toont eenzelfde situatie ter hoogte van het
projectgebied. De kaart Vandermaelen (1846-1854; zie bijlage 15 en Figuur 25) toont ook het
overgrote deel van het projectgebied bebouwd, met uitzondering van de woning aan de huidige
Meerlaan. De kaart toont ook de grote hoogteverschillen.

Figuur 22: Kaart van Ferraris (1771-1778) met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be) (bijlage 12).

9

BATHOLOMIEUX B. & MARECHAL S., 2017, p. 19-20.

Archeologienota ZOTTEGEM MEERLAAN 25
Projectcode: 2018K364

28
Verslag van resultaten bureauonderzoek

Figuur 23: Atlas der Buurtwegen (1841) met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be) (bijlage 13).

Figuur 24: Kaart van Popp (1842-1879) met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be) (bijlage 14).
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Figuur 25: Kaart van Vandermaelen (1846-1854) met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be) (bijlage
15).

De topografische kaart uit 1864 (zie bijlage 16 en Figuur 26) toont, uitgezonderd zeer
plaatselijk aan de Meerlaan, eveneens geen bebouwing in het projectgebied. De topografische
kaarten uit 1910 (zie bijlage 17 en Figuur 27) en 1937 (zie bijlage 18 en Figuur 28) tonen
dezelfde situatie ter hoogte van het projectgebied.
Op de topografische kaart uit 1951-54 (zie bijlage 19 en Figuur 29) is een schoolgebouw in Lvorm aangeduid in het noordoosten van het projectgebied. De luchtfoto uit 1971 (bijlage 21 en
Figuur 30) toont dat verschillende gebouwstructuren zijn bijgebouwd, ook de paviljoenen die
tijdens de geplande werken worden afgebroken. De topografische kaart uit 1975 (zie bijlage
20 en Figuur 31) toont dezelfde bebouwing aangeduid op een kaart. Op de luchtfoto uit 1990
(zie bijlage 22 en Figuur 32) is er nieuwe bebouwing in het westen van het projectgebied. De
bebouwing in het oosten lijkt ongewijzigd. Volgens de meest recente luchtfoto (zie bijlage 23
en Figuur 33) zijn er tussen 1990 en vandaag amper wijzigingen in het projectgebied
voltrokken.
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Figuur 26: Topografische kaart uit 1864 met aanduiding van het projectgebied (bron: Cartesius) (bijlage 16).

Figuur 27: Topografische kaart uit 1910 met aanduiding van het projectgebied (bron: Cartesius) (bijlage 17).
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Figuur 28: Topografische kaart uit 1937 met aanduiding van het projectgebied (bron: Cartesius) (bijlage 18).

Figuur 29: Topografische kaart uit 1951-1854 met aanduiding van het projectgebied (bron: Cartesius) (bijlage 19).
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Figuur 30: Luchtfoto uit 1971 met aanduiding van het projectgebied (bron: Cartesius) (bijlage 21).

Figuur 31: Topografische kaart uit 1975 met aanduiding van het projectgebied (bron: Cartesius) (bijlage 20).
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Figuur 32: Luchtfoto uit 1990 met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be) (bijlage 22).

Figuur 33: Meest recente luchtfoto met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be) (bijlage 23).
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2.3. Archeologisch kader
In het projectgebied zelf is nog geen archeologisch voltrokken. Buiten de kern van Zottegem,
maakt de Centrale Archeologische Inventaris geen vermelding van archeologische
onderzoeken in de buurt (zie bijlage 24 en Figuur 34). De aanduidingen in de kern van
Zottegem worden hieronder besproken, vanaf ca. 300m ten noorden van het projectgebied.
Op ca. 300m ten noorden van het projectgebied werd langs de Hoogstraat een mechanische
prospectie, gevolgd door een opgraving uitgevoerd in 2014 door BAAC. Er werd een Romeins
brandrestengraf aangetroffen. Uit de late middeleeuwen werd een leemwinningskuil en een
kuil met een grote hoeveelheid pottenbakkersafval uit de 14de gevonden. De volgende
bewoninssporen zijn toe te schrijven aan de nieuwe tijd: puin- of afvalkuilen en muurresten en
kuilen, gegroepeerd aan de straatkant, enkele in de tuinzone. Ze zijn te dateren in de 15de tot
18de eeuw. Tenslotte werden twee waterputten en muurresten en beerbakken aangetroffen, te
dateren in de nieuwste tijd (CAI ID 211742).
Wat verder noordwaarts, aan de hoek van de Wolvenstraat en de Hoogstraat, werd in 2000
een opgraving uitgevoerd. Er werden twee kuilen aangetroffen met Romeins of prehistorisch
aardewerk. De gekalibreerde C14-dateringen geven: 1530-1400 v. Chr., 1600-1400 v. Chr. en
1410+1620 v. Chr. Uit de late middeleeuwen werd een kuil (2de heflt van de 14de eeuw) en een
opgevulde erosiegeul of leemwinningsput aangetroffen. Een houten beerput met onder meer
aardewerk, glas en priktol en enkele mestputten kon gedateerd worden in de 17de eeuw. Ook
werden enkele structuren met aardewerkschereven uit de 15de – 16de eeuw gevonden (CAI ID
508090).
Aan de Nieuwe Poort werd in 2007 en 2009 een opgraving uitgevoerd die structuren en sporen
gaven uit de late middeleeuwen en nieuwe tijd. Concreet gaat het om een restant van een
vloerniveau en een 8-tal paalkuilen (15 - 16de eeuw), aardewerk in majolica (o.a. archaïsche
majolica) (15de – 16de eeuw), een gracht (15de- 16de eeuw), een laatmiddeleeuwse kookpot
met de skeletresten van een baby, leemwinningsputten later opgevuld als stortplaats (16de
eeuw), een quasi ronde bakstenen beerput die boven een leeemextractieput gebouwd werd
(16de eeuw), een langwerpige kuil met in vulling 17de eeuwse huisraad (CAI ID 150266).
Aan de Wolvenstraat 11 werd in 2004 een opgraving uitgevoerd. Uit de vole middeleeuwen
werd een kuil aangetroffen; de C14-dateringen gaven volgende dateringen: eind 10de eeuwmidden 12de eeuw, midden 11de eeuw-1ste helft 13de eeuw. Verder werd een gracht uit de late
middeleeuwen aangetroffen, net als een restant van een paalspoor of kuil uit de late
middeleeuwen. Uit de nieuwe tijd werden twee afvalkuilen en een gracht waarin hoornpitten
en aardewerk in werden gevonden, gevonden (CAI ID 152228).
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Tenslotte wordt hier de Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaartkerk besproken. Bij het verhogen van
de vloer van het koor in 1980 werd een toevalsvondst gedaan. Het gaat om drie graven uit de
16de eeuw (CAI ID 500427).
Het leeuwendeel van de archeologische sporen uit het Zottegemse kunnen in de Romeinse
tijd, vroege middeleeuwen (beperkt tot één Merovingisch grafveld), late middeleeuwen en
nieuwe tijd gedateerd worden. Aan het projectgebied kan een verwachting voor het aantreffen
van sporen uit voornoemde periodes gekoppeld worden. Het projectgebied is landschappelijk
interessant gelegen, op ca. 300m van een waterweg en op een rug. Deze ligging kan een
aantrekking hebben gehad op de (pre)historische mens. Het projectgebied situeert zich in
vruchtbare leemgronden die geschikt zijn voor landbouw. Echter het aantreffen van een
bewaarde steentijdsite ter hoogte van het projectgebied wordt eerder klein geacht, omdat er
geen afgedekte en/of begraven bodem tijdens de controleboringen in het projectgebied werd
aangetroffen.

Figuur 34: Centrale Archeologisch Inventaris met aanduiding van het projectgebied, op GRB (bron: gepunt.be en
cai.onroerenderfgoed.be) (bijlage 24).
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2.4. Synthese
2.4.1. Verwachtingspatroon
Op basis van het voorgaande assessment kan volgend verwachtingspatroon naar voor
geschoven worden:
-

-

-

-

-

-

-

Het projectgebied situeert zich dicht ten zuiden van de kern van Zottegem, in de
Vlaamse Ardennen; in een sterk golvend landschap dat versneden is door kleine
valleien. Het projectgebied bevindt zich op een rug die ten noordwesten en zuidwesten
wordt ingesneden door valleien van de Zwalmbeek en de Traveinbeek.
Het projectgebied kent grote hoogteverschillen van max ca. 8m. Volgens de potentiële
bodemerosiekaart is geen info voorhanden over bodemerosie voor het projectgebied.
In de buurt van het projectgebied komt o.a. een sterke graad aan potentiële
bodemerosie voor.
De bodemkaart toont het projectgebied als OB (bebouwde zone). Aan de hand van de
bodemkaart kant de bodemopbouw dus niet achterhaald worden. In het projectgebied
zijn 10 controleboringen uitgezet. Ze wezen over het algemeen op een eenduidige
bodemopbouw: A-Ap-B-C-horizont. In 6 van de 10 boringen werd de C-horizont
aangeboord vanaf ca. 70cm-1m onder het maaiveld. Er werd geen colluvium of een
andere afdekte/begraven bodem aangeboord.
In het projectgebied is nog geen archeologisch onderzoek voltrokken. De oudste
sporen aangetroffen bij archeologisch onderzoek op het grondgebied van Zottegem
dateren uit de Romeinse periode.
Voor de vroege middeleeuwen zijn de archeologische vondsten schaars. De oudste
vermelding van Zottegem gaat terug tot 1083/1088. Uit de late middeleeuwen en
nieuwe tijd zijn bewoningssporen in Zottegem gevonden.
De oudste geconsulteerde kaart is deze van Ferraris (1771-1778); het projectgebied is
bijna volledig onbebouwd en bebost. Verschillende 19de eeuwse kaarten tonen het
projectgebied ook bijna volledig onbebouwd. In de loop van de 20ste eeuw worden
verschillende schoolgebouwen in het projectgebied ingepland.
Aan het projectgebied kan een verwachting gekoppeld worden voor periodes zeker
vanaf de Romeinse tijd. Het projectgebied is landschappelijk interessant gelegen, op
ca. 300m van een waterweg en op een rug. Deze terreinen met vruchtbare
leemgronden konden gebruikt worden als gronden voor bewoning en/of landbouw
tijdens oudere periodes. Echter het aantreffen van een bewaarde steentijdsite ter
hoogte van het projectgebied wordt eerder klein geacht, omdat er geen
afgedekte/begraven bodem tijdens de controleboringen in het projectgebied werd
aangetroffen.
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2.4.2. Afweging verder vooronderzoek
In eerste instantie wordt nagegaan of een verder vooronderzoek zonder ingreep in de bodem
noodzakelijk is, omdat de opsporing van archeologische sites bij voorkeur gebeurt via een zo
miniem mogelijke verstoring van de bodem. Indien het vooronderzoek zonder ingreep in de
bodem de afwezigheid van een archeologische site niet kan staven, wordt overgegaan naar
een vooronderzoek met ingreep in de bodem. In geval de aanwezigheid van een
archeologische site wordt bevestigd, dient men te proberen die in situ te bewaren. Indien dit
niet mogelijk is, dient men over te gaan tot een opgraving.
Het uitgevoerde bureauonderzoek, met controleboringen maakt duidelijk dat het archeologisch
niveau in het projectgebied zich manifesteert vanaf ca. 70cm-1m onder het maaiveld. In het
projectgebied werden sporen van recente menselijke aard aangetroffen: steenpuin en
baksteen. De C-horizont was niet afgetopt. Er werd geen colluvium of een andere
afgedekte/begraven bodem aangetroffen. Aan het projectgebied kan een archeologische
verwachting gekoppeld worden, voor periodes zeker vanaf ca. de Romeinse tijd.
Het projectgebied heeft een totale grootte van ca. 31.428m²; het projectgebied bevat een
scholencampus van GO!: het Koninklijk Atheneum van Zottegem. Over een oppervlakte van
ca. 8500m² worden geplande werken uitgevoerd. De werken starten met het uitbreken van de
huidige gebouwstructuren (ca. 1960m) en verharding. Na de afbraak start de bouw van een
nieuw schoolblok, de aanleg van verharding, een bouw van een fietsenstalling, ondergrondse
nutsleidingen en een groenruimte. Deze werken gaan gepaard met een bodemingreep van ca.
30cm tot 20m onder het bestaande maaiveld.
Het is duidelijk dat voor een groot deel van de zone van de geplande werken, de geplande
bodemingrepen het archeologisch niveau zouden vernietigen. Het is op heden niet duidelijk of
effectief een archeologische site ter hoogte van het projectgebied aanwezig is, en wat de
bewaring, aard en datering van deze mogelijke site is. Om hier een duidelijk antwoord op te
bieden is verder vooronderzoek noodzakelijk.
In de zone van het onderzoeksgebied waar geplande werken worden uitgevoerd, is gras,
verharding en bebouwing aanwezig. Deze bebouwing en verharding worden tijdens de
geplande werken uitgebroken. Deze structuren kunnen nu nog niet vernietigd worden omdat
ze hun functie nog uitvoeren. Het is mogelijk om deze bebouwing en verharding tijdens het
vooronderzoek te ontwijken. Gezien het projectgebied een school betreft, dient het
vooronderzoek afgestemd te worden op de schoolvakanties, en dit om de veiligheid van de
schoolgaande kinderen te garanderen. De bouwheer dient ten laatste tijdens de week van ma
8 april de omgevingsvergunningsaanvraag ingediend te hebben. Voor de bouwheer is het
daarnaast belangrijk om het archeologisch vooronderzoek zo snel mogelijk uit te voeren om
geen vertraging voor de verdere geplande werken op te leveren.
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2.4.3. Verder vooronderzoek zonder ingreep in de bodem
Onder vooronderzoek zonder ingreep in de bodem wordt verstaan: landschappelijk
bodemonderzoek, geofysisch onderzoek en veldkartering. Hieronder worden deze drie
technieken besproken en geëvalueerd naar hun relevantie in het kader van dit onderzoek.

2.4.3.1. Landschappelijk bodemonderzoek
Dit type onderzoek heeft tot doel de aardkundige opbouw en ontstaansgeschiedenis van de
ondergrond en het landschap te kennen door middel van boringen of profielputten. Met deze
methode kan met een minimale impact in de bodem toch heel wat informatie verkregen
worden. De methode wordt binnen de archeologie vooral aangewend om het bodemkundig
potentieel na te gaan voor de aanwezigheid van goed bewaarde steentijdsites. Op basis van
de bodemkaart en de uitgevoerde controleboringen zijn er echter geen duidelijke indicaties
dat er binnen het projectgebied een begraven bodem te verwachten is waarin een steentijdsite
zou kunnen bewaard zijn. Vandaar dat dit landschappelijk bodemonderzoek hier niet wordt
geadviseerd.

2.4.3.2. Geofysisch onderzoek
Geofysisch onderzoek heeft tot doel om antropogene fenomenen te onderscheiden van
natuurlijk sediment of om een morfologische reconstructie van het natuurlijke landschap te
maken, door contrasten in elektrische, elektromagnetische en magnetische kenmerken van de
ondergrond te meten. Ook kent deze methode haar nut bij het opsporen van explosieven.
Onder dit type onderzoek vallen verschillende opsporingstechnieken: magnetometrie,
weerstandsmetingen, grondradar enz.
Dit type onderzoek wordt voor deze site echter niet weerhouden. Hoewel mogelijk en niet
schadelijk, is dit onderzoek niet noodzakelijk en niet optimaal bruikbaar om de huidige
vraagstellingen te kunnen beantwoorden.

2.4.3.3. Veldkartering
Veldkartering heeft tot doel om relevante archeologische indicatoren te zoeken door middel
van een visuele inspectie van het terrein. Deze techniek is wel mogelijk maar niet nuttig en
noodzakelijk.

2.4.4. Verder vooronderzoek met ingreep in de bodem
2.4.4.1. Verkennend en waarderend archeologisch booronderzoek
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Dit type onderzoek heeft tot doel archeologische sites op te sporen door middel van boringen.
Aangezien er op basis van de bodemkaart en de uitgevoerde controleboringen geen duidelijke
indicatie is voor enig bodemkundig potentieel op goed bewaarde steentijdsites, wordt aan het
huidige projectgebied een lage verwachting toegekend omtrent goed bewaarde steentijdsites.
Bijgevolg wordt geen archeologisch booronderzoek geadviseerd.

2.4.4.2. Proefsleuven en proefputten
Het doel van proefsleuven en proefputten is uitspraken te doen over de archeologische waarde
van de totaliteit van een terrein door een beperkt maar statistisch representatief deel van dat
terrein op te graven. Op die manier kan er een optimale inschatting gemaakt worden van het
kennispotentieel aangezien deze methode informatie verschaft omtrent verspreiding,
bewaring, aard en datering van de aangetroffen archeologische sporen. 10
Er wordt geadviseerd om die zones binnen het projectgebied, waar bij de verstoringen van de
geplande werken de niet afgetopte C-horizont wordt geraakt, verder te onderzoeken aan de
hand van proefsleuven. De periodes vanaf ca. het neolithicum kenmerken zich namelijk door
de aanwezigheid van grondsporen die optimaal worden gedetecteerd met deze
prospectiemethode.
In de zone van het onderzoeksgebied waar geplande werken worden uitgevoerd, is gras,
verharding en bebouwing aanwezig. Deze bebouwing en verharding worden tijdens de
geplande werken uitgebroken. Deze structuren kunnen nu nog niet vernietigd worden omdat
ze hun functie nog uitvoeren. Het is mogelijk om deze bebouwing en verharding tijdens het
vooronderzoek te ontwijken. Gezien het projectgebied een school betreft, dient het
vooronderzoek afgestemd te worden op de schoolvakanties, en dit om de veiligheid van de
schoolgaande kinderen te garanderen. De bouwheer dient ten laatste tijdens de week van ma
8 april de omgevingsvergunningsaanvraag ingediend te hebben. Voor de bouwheer is het
daarnaast belangrijk om het archeologisch vooronderzoek zo snel mogelijk uit te voeren om
geen vertraging voor de verdere geplande werken op te leveren. Het proefsleuvenonderzoek
wordt m.a.w. in een uitgesteld traject geadviseerd.

10

HANECA K., DEBRUYNE S., VANHOUTTE S. en ERVYNCK A. juli 2016, p. 55.
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2.4.5. Beantwoording van de onderzoeksvragen
Op basis van het bureauonderzoek kunnen de onderzoeksvragen als volgt beantwoord
worden:
•

Zijn er archeologische of historische gegevens gekend over de site?
Er zijn geen archeologische gegevens gekend over de site zelf. De gekende
historische gegevens worden besproken in hoofdstuk 2.2.

•

Zijn er indicaties dat de bodem (deels) verstoord is?
In de controleboringen werd antropogene verstoring aangetroffen in de vorm van
steenpuin en baksteen. Daaronder werd vaak een C-horizont aangetroffen. Er was
geen sprake van een afgetopte C-horizont.

•

Zijn er landschappelijke factoren die invloed kunnen hebben op de gaafheid van
eventuele archeologische sporen?
Het projectgebied kent grote hoogteverschillen van ca. max. 8m. Volgens de potentiële
bodemerosiekaart is geen info voorhanden over bodemerosie voor het projectgebied.
Het projectgebied situeert zich in de Vlaamse Ardennen; op een rug ie ten noordwesten
en zuidwesten ingesneden wordt door valleien van de Zwalmbeek en de Traveinbeek.
In de controleboringen werd geen afgedekte/begraven bodem aangetroffen.

•

Wat is de impact van de geplande werken op het bodemarchief?
Het projectgebied heeft een totale grootte van ca. 31.428m²; het projectgebied bevat
een scholencampus van GO!: het Koninklijk Atheneum van Zottegem. Over een
oppervlakte van ca. 8500m² worden geplande werken uitgevoerd. De werken starten
met het uitbreken van de huidige gebouwstructuren (ca. 1960m) en verharding. Na de
afbraak start de bouw van een nieuw schoolblok, de aanleg van verharding, een bouw
van een fietsenstalling, ondergrondse nutsleidingen en een groenruimte. Deze werken
gaan gepaard met een bodemingreep van ca. 30cm tot 20m onder het bestaande
maaiveld.

•

Is er een archeologische site aanwezig? Zo ja, wat zijn de karakteristieken en de
bewaringstoestand ervan? Wat is de relatie met het landschap? Welke waarde heeft
de site?
Op basis van enkel het bureauonderzoek kunnen deze vragen niet beantwoord
worden.
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Wat is de te volgen strategie tijdens een eventueel verder onderzoek en welke
bijkomende onderzoeksvragen moeten daarbij beantwoord worden?
Het is duidelijk dat de vooropgestelde onderzoeksvragen enkel en alleen op basis van
het bureauonderzoek niet kunnen worden beantwoord. De hoogstwaarschijnlijke aanof afwezigheid van een archeologische site kan namelijk niet afdoende worden
gestaafd waardoor ook geen gemotiveerde uitspraak mogelijk is omtrent de verder te
nemen maatregelen. Bijgevolg is het noodzakelijk bijkomende onderzoeksfases voor
te stellen. Zoals hierboven geëvalueerd wordt voorgesteld om over te gaan tot een
proefsleuvenonderzoek op de niet verharde en niet bebouwde delen van het
onderzoeksgebied. En dit in de zone waar de verstoring van de geplande werken de
C-horizont zouden vernietigen. Het vooronderzoek wordt in een uitgesteld traject
geadviseerd.
De modaliteiten van de voorgestelde onderzoeksmethode wordt besproken in het
programma van maatregelen. Elke onderzoeksmethode is succesvol beëindigd
wanneer haar vraagstellingen succesvol kunnen worden beantwoord. Zolang niet alle
onderzoeksvragen succesvol kunnen worden beantwoord, dient men over te gaan op
de volgende onderzoeksmethode zoals hierboven besproken.
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3. Samenvatting
Het projectgebied heeft een totale grootte van ca. 31.428m²; het projectgebied bevat een
scholencampus van GO!: het Koninklijk Atheneum van Zottegem. Over een oppervlakte van
ca. 8500m² worden geplande werken uitgevoerd. De werken starten met het uitbreken van de
huidige gebouwstructuren (ca. 1960m) en verharding. Na de afbraak start de bouw van een
nieuw schoolblok, de aanleg van verharding, een bouw van een fietsenstalling, ondergrondse
nutsleidingen en een groenruimte. Deze werken gaan gepaard met een bodemingreep van ca.
30cm tot 20m onder het bestaande maaiveld.
Het projectgebied situeert zich dicht ten zuiden van de kern van Zottegem, in de Vlaamse
Ardennen; in een sterk golvend landschap dat versneden is met kleine valleien. Het
projectgebied bevindt zich op een rug die ten noordwesten en zuidwesten wordt ingesneden
door valleien van de Zwalmbeek en de Traveinbeek.
Het projectgebied kent grote hoogteverschillen van max ca. 8m. Volgens de potentiële
bodemerosiekaart is geen info voorhanden over bodemerosie voor het projectgebied.
De bodemkaart toont het projectgebied als OB (bebouwde zone). Aan de hand van de
bodemkaart kan de bodemopbouw dus niet achterhaald worden. In het projectgebied zijn 10
controleboringen uitgezet. Ze wezen over het algemeen op een eenduidige bodemopbouw: A-B-C-horizont. In 6 van de 10 boringen werd de C-horizont aangeboord vanaf ca. 70cm-1m
onder het maaiveld. De C-horizont was niet afgetopt.In de meerderheid van de boringen werd
puin en steengruis aangetroffen. Er werd geen afgedekte/begraven bodem aangeboord.
In het projectgebied is nog geen archeologisch onderzoek voltrokken. De oudste sporen
aangetroffen bij archeologisch onderzoek op het grondgebied van Zottegem dateren uit de
Romeinse periode. Voor de vroege middeleeuwen zijn de archeologische vondsten schaars.
De oudste vermelding van Zottegem gaat terug tot 1083/1088. Uit de late middeleeuwen en
nieuwe tijd zijn bewoningssporen in Zottegem gevonden. De oudste geconsulteerde kaart is
deze van Ferraris (1771-1778); het projectgebied is bijna volledig onbebouwd en bebost.
Verschillende 19de eeuwse kaarten tonen het projectgebied ook bijna volledig onbebouwd. In
de loop van de 20ste eeuw worden verschillende schoolgebouwen in het projectgebied
ingepland.
Aan het projectgebied kan een verwachting gekoppeld worden voor periodes zeker vanaf de
Romeinse tijd. Het projectgebied is landschappelijk interessant gelegen, op ca. 300m van een
waterweg en op een rug (wel aan de helling van de rug). Deze terreinen met vruchtbare
leemgronden konden gebruikt worden als gronden voor bewoning en/of landbouw tijdens
oudere periodes. Echter het aantreffen van een bewaarde steentijdsite ter hoogte van het
projectgebied wordt eerder klein geacht, omdat er geen afgedekte/begraven bodem tijdens de
controleboringen in het projectgebied werd aangetroffen.
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Het is duidelijk dat voor een groot deel van de zone van de geplande werken, de geplande
bodemingrepen het archeologisch niveau zouden vernietigen. Het is op heden niet duidelijk of
effectief een archeologische site ter hoogte van het projectgebied aanwezig is, en wat de
bewaring, aard en datering van deze mogelijke site is. Om hier een duidelijk antwoord op te
bieden is verder vooronderzoek noodzakelijk.
In de zone van het onderzoeksgebied waar geplande werken worden uitgevoerd, is gras,
verharding en bebouwing aanwezig. Deze bebouwing en verharding worden tijdens de
geplande werken uitgebroken. Deze structuren kunnen nu nog niet vernietigd worden omdat
ze hun functie nog uitvoeren. Het is mogelijk om deze bebouwing en verharding tijdens het
vooronderzoek te ontwijken. Gezien het projectgebied een school betreft, dient het
vooronderzoek afgestemd te worden op de schoolvakanties, en dit om de veiligheid van de
schoolgaande kinderen te garanderen. De bouwheer dient ten laatste tijdens de week van ma
8 april de omgevingsvergunningsaanvraag ingediend te hebben. Voor de bouwheer is het
daarnaast belangrijk om het archeologisch vooronderzoek zo snel mogelijk uit te voeren om
geen vertraging voor de verdere geplande werken op te leveren. Het vooronderzoek wordt in
een uitgesteld traject geadviseerd.
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