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1 Beschrijvend gedeelte
1.1 Aanleiding van het onderzoek
Deze archeologienota werd in het kader van het Decreet betreffende het onroerend erfgoed van 12
juli 2013 opgemaakt naar aanleiding van een geplande omgevingsvergunning voor
stedenbouwkundige handelingen.
Omdat hierbij
 het plangebied NIET in een gebied ligt waar geen archeologisch erfgoed te verwachten valt;
 het plangebied NIET binnen het gabarit van bestaande lijninfrastructuur valt;
 het plangebied NIET in een beschermde archeologische site valt;
 het plangebied NIET in een vastgestelde archeologische zone valt;
 de totale perceeloppervlakte waarop de aanvraag betrekking heeft meer dan 3.000 m²
bedraagt;
 de bodemingreep meer dan 1.000m² bedraagt;
 en geen vrijstelling geldt voor deze stedenbouwkundige vergunningsaanvraag;
is de initiatiefnemer verplicht een bekrachtigde archeologienota bij deze vergunningsaanvraag te
voegen.
Deze archeologienota werd opgesteld op basis van de informatie en documentatie zoals aangeleverd
door de initiatiefnemer en haar aangestelden, conform Decreet betreffende het onroerend erfgoed
van 12 juli 2013.
Voor hetzelfde initiatief werd reeds een archeologienota bekrachtigd op 28/05/2018.1 De
vergunningsaanvraag werd echter door de vergunningverlenende overheid niet verleend omwille
van een negatief advies van FARYS en enkele bemerkingen m.b.t. afvalophaling en veiligheid. De
plannen werden in die zin aangepast, wat ook een impact heeft op de geplande bodemingrepen.
Daarom werd de archeologienota waar nodig aangepast.

1.2 Archeologische voorkennis
Niet van toepassing.

1.3 Onderzoeksopdracht
1.3.1 Vraagstelling m.b.t. het plangebied
Het bureauonderzoek heeft tot doel om op basis van bestaande bronnen informatie te verzamelen
over de aan- of afwezigheid van een archeologische site op het terrein, de karakteristieken en
bewaringstoestand ervan, de relatie met het landschap, de waarde ervan en de wijze waarop met
het terrein moet omgegaan worden bij de geplande bodemingrepen.
Volgende onderzoeksvragen worden behandeld in het bureauonderzoek:
 M.b.t. het landschappelijk kader:
o Welke informatie kan de landschappelijke context van het plangebied leveren i.f.v. de
doelstellingen van het bureauonderzoek, in bijzonder de potentiële aan- of afwezigheid
en bewaringstoestand van (een) archeologische site(s) binnen het plangebied?
 M.b.t. het historisch kader:
o Welke informatie kan de historische context van het plangebied bieden i.f.v. de
doelstellingen van het bureauonderzoek, in bijzonder de potentiële aan- of afwezigheid,
1

https://loket.onroerenderfgoed.be/archeologie/notas/archeologienotas/7349
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de karakteristieken, de bewaringstoestand en de waarde van (een) archeologische site(s)
binnen het plangebied?
M.b.t. het archeologisch kader:
o Welke informatie kan de archeologische context van het plangebied en de ruimere regio
bieden i.f.v. de doelstellingen van het bureauonderzoek, in bijzonder de potentiële aan- of
afwezigheid, de karakteristieken, de bewaringstoestand, de relatie met het landschap en
de waarde van (een) archeologische site(s) binnen het plangebied?
M.b.t. de formulering van een archeologische verwachting voor het plangebied:
o Zijn er aanwijzingen dat er geen archeologisch erfgoed meer te verwachten valt of dat er
geen potentieel tot kennisvermeerdering te verwachten valt binnen (een deel van) het
plangebied? Vb.
 Gebieden waar reeds archeologisch onderzoek werd uitgevoerd?
 Gebieden met uitgegraven en/of sterk verstoorde bodems?
 Kan dit gebied ruimtelijk (oppervlakte en diepte) afgebakend worden (incl. de
argumentatie)?
o Indien er aanwijzingen zijn voor de mogelijke aanwezigheid van archeologische sites in het
plangebied:
 Welke archeologische sitetypes kunnen verwacht worden per archeologische periode
en wat is hun potentiele waarde op kennisvermeerdering (incl. de argumentatie)?
 Vanaf welke diepte kunnen sites verwacht worden per archeologisch sitetype (incl.
argumentatie)?
 Wat is de verwachte bewaringstoestand per archeologisch sitetype (incl.
argumentatie)?
M.b.t. de geplande bodemingrepen:
o Welke bodemingrepen gaan gepaard met dit project?
 Met betrekking tot de voorbereiding en uitvoering van de werken?
 Met betrekking tot werfverkeer en tijdelijke werkzones?
o Wat is de potentiële impact van deze bodemingrepen op het archeologisch
bodemarchief?
o Kan de potentiële impact van deze bodemingrepen op het archeologisch bodemarchief
vermeden en/of beperkt worden door wijziging van het ontwerp en/of de
uitvoeringswijze van de geplande ruimtelijke ontwikkeling (door behoud in situ)?
M.b.t. de strategie van het archeologisch vooronderzoek:
o Is verder vooronderzoek vereist?
o Zo ja, welke onderzoeksstrategie moet gevolgd worden?
o Welk traject moet gevolgd worden: uitgesteld archeologisch vooronderzoek, geen
maatregelen, met maatregelen of een combinatie van deze?

1.3.2 Randvoorwaarden
Deze archeologienota zal na bekrachtiging, onderdeel uitmaken van de aanvraag voor de
stedenbouwkundige vergunning voor de uitvoering van de onder 1.3.3 beschreven werken.

1.3.3 Geplande werken en bodemingrepen
De initiatiefnemer plant de bouw van 34 appartementen, ondergrondse parking,
bijgebouwen en buitenaanleg in het binnengebied omsloten door de Poststraat, het
verlengde van de Oude-baan (= buurtweg nr 111) en de buurtweg nr 112 te Lebbeke. (zie
hoofdstuk 5 Plannen vergunningsaanvraag)
Het plangebied heeft een oppervlakte van ca. 6.686m².
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Momenteel staan enkele vervallen gebouwen en constructies in het plangebied die gesloopt
dienen te worden, meer bepaald een woning met bijgebouw en vervallen serres. Het is niet
bekend of de gebouwen onderkelderd zijn. Het terrein is verder begroeid met
pioniersvegetatie (zie 2.4 Visuele terreininspectie) en kent geen markante reliëfverschillen.
(zie hoofdstuk 5 Plannen vergunningsaanvraag)
De geplande ontwikkeling omvat de bouw van 3 appartementsgebouwen (blokken A, B en
C). Blok A is een meergezinswoning met 12 appartementen, blok B van 10 appartementen en
blok C van 12 appartementen. De funderingen voor blok C worden aangelegd op vorstvrije
diepte (aanlegdiepte <60cm –Mv, opp. 468m²).
Blokken A en B liggen bovenop een parkeerkelder van 1 ondergrondse bouwlaag
(aanlegdiepte ca. 2,95m –Mv, opp. 1.514,0m²). Voor de bouw ervan volstaat een tijdelijke
bronbemaling klasse 3.
Naast de ondergrondse parking worden 18 bovengrondse parkeerplaatsen voorzien
(aanlegdiepte ca. 40cm –Mv, opp. 226m²).
Op het terrein worden ook twee bijgebouwen ingepland die dienst doen als
gemeenschappelijke fietsenstallingen, bestaande uit een lichte stalen constructie. Bijgebouw
A is de fietsenstalling van Blok B (opp. 11m²), bijgebouw B van blok C (opp.27m²). Deze
bijgebouwen worden opgetrokken op een betonnen funderingsplaat (aanlegdiepte ca. 30cm
–Mv).
Twee bijgebouwen (bijgebouw C (33m²) en bijgebouw D (18m²)) die dienst doen als
verzamelplaats voor het afval van de verschillende wooneenheden worden ingepland langs
de nieuwe insteekweg. Deze bijgebouwen worden opgetrokken op een betonnen
funderingsplaat (aanlegdiepte ca. 30cm –Mv).
Een nieuwe insteekweg (aanlegdiepte ca. 46cm –Mv, opp. ca. 670m² (= incl voetpad en
toegangspaden blok B)) wordt voorzien vanuit de Poststraat naast woning nr 15F. De zone
tussen de weg en het perceel woning nr 15F wordt ingevuld als groenbuffer. Via deze
nieuwe insteekweg zijn ook blokken B en C bereikbaar. Tussen blok A en blok B kan je via
een inrit de ondergrondse parkeergarage bereiken die onder deze blokken ligt. In het
verlengde ligt een brandweg (aanlegdiepte ca. 40cm –Mv, opp. ca. 182m²). Een wandelfietspad (aanlegdiepte ca. 43cm –Mv, opp. ca. 130m²) loopt naar de toegangsdeuren van
blok C en loopt door tot aan de buurtweg nr 112 t.h.v. INCAR.
Het hemelwater van blok A wordt opgevangen in een hemelwaterput van 20.000 liter en zal
na hergebruik via een overloop afwateren naar een wadi (aanlegdiepte max. 70cm –Mv,
opp. ca. 14,00m²).
Het regenwater van blok B wordt opgevangen in een hemelwaterput van 20.000 liter en zal
na hergebruik via een overloop afwateren naar een wadi (aanlegdiepte max. 70cm –Mv,
opp. ca. 7,60m²).
Het hemelwater van blok C wordt opgevangen in een hemelwaterput van 20.000 liter en zal
na hergebruik via een overloop afwateren naar een wadi (aanlegdiepte max. 70cm –Mv,
opp. ca. 13,60m²).

6

Archeologienota Lebbeke Poststraat

bureauonderzoek 2019C327

Een semi-publieke tuin met wadi scheidt de private terrassen van de woningen in de
Poststraat en de private terrassen van blok C. ter hoogte van de perceelsgrens met woning
nr 8 langs de Oude-baan wordt ook een groene buffer voorzien. Tussen de buurtweg nr 112
en het kadastraal perceel 447z wordt een groenbuffer voorzien. Rondom de woonblokken
worden semi-publieke groene ruimten aangelegd. De groenaanleg grijpt niet dieper in dan
ca. 30cm –Mv.
Terreinophogingen worden beperkt tot het gebouw zelf en de toegangszone naar het
gebouw. De bodemsamenstelling wordt niet gewijzigd. In de semi-publieke groene ruimten
wordt het terreinprofiel behouden, met uitzondering van de aangelegde wadi’s. Ter hoogte
van de omliggende perceelsgrenzen wordt aangesloten op het peil van de aanpalende
percelen. (zie hoofdstuk 5 Plannen vergunningsaanvraag)
De oppervlakte van de geplande bodemingrepen die dieper gaan dan 30cm –Mv hebben een
gezamenlijk oppervlakte van min. 3.451m² of meer dan 50% van het plangebied (excl.
terrasaanleg, gescheiden waterafvoer, hemelwaterputten, ondergrondse nutsleidingen).
Het project zal gerealiseerd worden in volgende fasen:
Fase 1: voorbereidende werken
o Langs buurtweg nr 112 worden 2 bomen gerooid
o De pioniersvegetatie wordt verwijderd
o Sloop van de woning nr 6, de bijgebouwen en de vervallen serres
Fase 2: aanleg wegenis en nutsvoorzieningen / werfweg
o Aanleg fundering / grondkoffers van de insteekweg en brandweg
o Aanleg fundering / grondkoffers van het wandel-fietspad
o Aanleg fundering / grondkoffers bovengrondse parkeerplaatsen en
afvalverzamelplaats
o Aanleg van gescheiden waterafvoer, hemelwaterputten en ondergrondse
nutsleidingen
Fase 3: uitvoering van de nieuwbouw
o Uitgraven en bouwen van de ondergrondse parking van de blokken A en B,
gevolgd door het verder optrekken van deze blokken
o Uitgraven en aanleg van de funderingen van blok C, gevolgd door het verder
optrekken van deze blok
o Uitgraven en aanleg van de funderingen van de bijgebouwen, gevolgd door
het verder optrekken van deze bijgebouwen
o Aansluiten van de blokken en bijgebouwen op de nieuwe wegenis en
nutsvoorzieningen.
Fase 4: afwerking omgevingsaanleg
o aanleg van de groene ruimten, incl. de wadi’s
o afwerking van de wegenis
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1.4 Werkwijze en strategie
1.4.1 Motivering van de onderzoeksstrategie, -methoden en -technieken
In het bureauonderzoek wordt getracht om op basis van online beschikbare informatiebronnen en
een visuele terreininspectie inzicht te verkrijgen in het landschappelijk, historisch en archeologisch
kader van het plangebied. Op basis van deze informatie wordt een archeologische verwachting van
het plangebied opgesteld en eventueel vervolgonderzoek bepaald.
Er werd gestart met de studie van de online beschikbare informatiebronnen. Vervolgens werd een
visuele terreininspectie uitgevoerd om de eerste resultaten van het bureauonderzoek te toetsen en
inzicht te krijgen in de actuele toestand van het plangebied. Vervolgens werd het bureauonderzoek
afgerond.
Een voldoende gedetailleerde geomorfologische kaart van het plangebied is online niet beschikbaar.
Geomorfologische informatie werd wel uit andere bronnen verzameld.
Tot op heden werd door de initiatiefnemer nog geen stabiliteitsonderzoek of milieutechnisch
bodemonderzoek uitgevoerd.
Het historisch kaartmateriaal werd vooral bestudeerd om inzicht te krijgen in de evolutie in het
grondgebruik, gaande van het midden van de 18de eeuw (Villaret-kaart) tot het begin van de 21ste
eeuw (topografische kaarten NGI en luchtfoto’s).
De Centraal Archeologische Inventaris (CAI) werd geraadpleegd om na te gaan of er al archeologische
indicatoren en/of archeologische vindplaatsen in en rond het plangebied geïnventariseerd werden.
De analyse van de archeologische vindplaatsen uit de omgeving van het plangebied opgenomen in de
CAI beperkt zich tot die vindplaatsen die binnen de deelgemeente Lebbeke liggen (het CAIonderzoeksgebied). Deze keuze is ingegeven omdat dit gebied voldoende landschappelijke
variabiliteit omvat én omdat de lijst van gekende archeologische vindplaatsen (CAI) binnen dit gebied
voldoende informatie bevat om het archeologisch potentieel te bepalen. (figuur 25)
Op basis van het bureauonderzoek is duidelijk dat dit gebied moet beschouwd worden als een zone
met een lage densiteit aan bebouwing in het verleden (zie 0). Verder archiefonderzoek (in de zin van
verder gedetailleerd onderzoek van niet online beschikbare informatiebronnen) werd dan ook niet
noodzakelijk geacht.

1.4.2 Organisatie van het vooronderzoek
Het bureauonderzoek en het opstellen van de archeologienota werden uitgevoerd door Walter
Sevenants (veldwerkleider) en Kristine Magerman (erkende archeoloog).
Naast het bureauonderzoek werd op 30 november 2017 een visuele terreininspectie uitgevoerd door
Walter Sevenants.

1.4.3 Het gebruikte materiaal
Voor dit bureauonderzoek werd beroep gedaan op online raadpleegbare informatiebronnen,
informatie verkregen van de ontwerper van de geplande werken en de informatie vergaard tijdens
de visuele terreininspectie.
Voor de beschrijving van het historisch kader op basis van geschiedkundige bronnen werd gebruik
gemaakt van online beschikbare informatie. Soms zijn hierin echter geen bronverwijzingen
opgenomen, waardoor de informatie met enige historische kritiek moet benaderd worden. De voor
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deze archeologienota relevante informatie werd getoetst aan de informatie beschikbaar in de
Inventaris Onroerend Erfgoed.2
Voor de productie van de kaarten die specifiek voor dit bureauonderzoek werden aangemaakt, werd
gebruik gemaakt van MAPINFO Pro 15.0.

1.4.4 Motivering eventueel afwijkende methodiek
Niet van toepassing.

1.4.5 Inbreng van specialisten
Niet van toepassing.

1.4.6 Algemene wetenschappelijke advisering
Niet van toepassing.

1.4.7 Selectie inzake informatiebronnen
Zie 1.4.1 en 1.4.3.

2 Assessmentrapport
2.1 Beschrijving van het landschappelijk kader
2.1.1 Administratieve & topografische situering
De gemeente Lebbeke is gelegen in de provincie Oost-Vlaanderen en bestaat sinds 1 januari 1977 uit
de deelgemeenten Denderbelle, Lebbeke en Wieze. Het plangebied ligt in de deelgemeente Lebbeke,
op ca. 250m ten zuidoosten van het dorpscentrum met de O.L. Vrouwkerk. (figuur 1)
Het plangebied beslaat de kadastrale percelen Lebbeke 1ste afdeling sectie B nummers 447b2,
447d2, 447g, 447k, 447x, 448b en 448d. (figuur 2)
De bodemgebruikskaart (2001) geeft aan dat het plangebied wordt bedekt door “structuren,
bestaande uit gebouwen, wegen en artificiële oppervlakten, met groene oppervlakten en open
bodem”. (figuur 3)

2

Agentschap Onroerend Erfgoed 2017: https://inventaris.onroerenderfgoed.be (geraadpleegd op 9 augustus
2017)
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Figuur 1. Plan 1 Topografische kaart van België (2017) met aanduiding van het plangebied. (Bron:
www.geopunt.be)

Figuur 2. Plan 2 Kadasterplan met afbakening van het plangebied. (Bron: www.geopunt.be)
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Figuur 3. Plan 3 Bodemgebruikskaart (2001) met projectie van het plangebied (bron:
www.geopunt.be).

2.1.2 Fysisch-geografische situering
Het plangebied bevindt zich volgens de tertiair geologische kaart in een gebied gekarteerd als
Formatie van Lede, daterend uit het (midden-)Lutetian (48,6 – 40,4 Ma). Deze formatie is een
mariene lithostratigrafische eenheid die bestaat uit kalk- en glauconiethoudend fijn zand, afgezet in
een kalm, ondiep marien tot kustnabij milieu. Naar het zuiden toe is de formatie meestal ontkalkt en
kunnen er ijzeroxideconcreties in voorkomen. De basis wordt gevormd door een grintlaagje. In nietverweerde toestand is de Formatie van Lede te herkennen aan de massale aanwezigheid van kleine
Nummulites variolarius. Doorgaans komen in deze formatie drie banken zandige kalksteen of
kalkzandsteen voor, in het verleden intensief ontgonnen als bouwsteen: de Balegemse Steen.3 (figuur
4)
Volgens de quartair geologische kaart bevindt het plangebied zich in een gebied waar geen Holocene
en/of Tardiglaciale afzettingen voorkomen bovenop de Pleistocene sequentie. Wel komen of eolische
afzettingen van zand voor, daterend uit het Weichseliaan (laat-Pleistoceen) of vroeg-Holoceen, en/of
hellingsafzettingen uit het Quartair (profieltype 1 – figuur 5).4
Het plangebied ligt in Zandig Vlaanderen. (figuur 6)
Op het terreinmodel van het Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen en de hydrografische kaart zien we
dat het plangebied in een vrij vlak gebied ligt, tussen de Kleine Beek en de Vondelbeek. Het
plangebied grenst aan het alluviaal beekdal van de Kleine Beek en ligt op ca. 350 m van de
Vondelbeek. Deze beken behoren tot het Denderbekken en vloeien samen even ten noorden van het
3
4

Borremans 2015, p. 141.
https://www.milieuinfo.be/dms/d/a/workspace/SpacesStore/e6735d9a-df8d-4b10-8ffe-df061de90ecd/21.png
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dorpscentrum van Lebbeke, om dan in westelijke richting als de Vondelbeek verder te stromen naar
de Dender.5 (figuur 7)
Een noordwest-zuidoost georiënteerde terreindoorsnede van het plangebied toont aan dat het
plangebied op het iets hoger gelegen terrein ligt (8,1m TAW) ligt tussen de Kleine Beek (7,9m TAW)
en de Vondelbeek (8,0m TAW). (figuur 8)
Een noordoost-zuidwest georiënteerde terreindoorsnede van het plangebied toont aan dat het
terrein licht afhelt van zuidwest (8,3m TAW ter hoogte van de Oude-baan) naar noordoost (7,8m
TAW ter hoogte van de voetweg). (figuur 9)
Het plangebied ligt volgens de Bodemkaart van België (figuur 10) in de Vlaamse Zandstreek van LaagBelgië, in een zone die gekarteerd staat als:
 OB: bebouwde zone
 Lep: dit is een natte zandleembodem zonder profielontwikkeling. Deze hydromorfe sterk
gleyige grondwatergronden op zandleem hebben roestverschijnselen vanaf 20 cm en
vertonen een reductiehorizont tussen 100 en 120 cm. Het zijn permanent natte gronden
welke vooral in lage depressies en beekvalleien voorkomen. Ze hebben een hoge waterstand
en soms een verveende bovengrond. Ook in de zomer zijn ze vochthoudend.
 Pcc: dit is een matig droge licht zandleembodem met sterk gevlekte, verbrokkelde textuur B
horizont. De humeuze bovengrond van deze bodems is 25-30 cm dik en grijsbruin. De sterk
gevlekte textuur B is verbrokkeld, discontinu met helbruine vlekken en lichtere kleuren.
Veelal komen er ijzerconcreties in voor. De roestverschijnselen beginnen in de textuur B
tussen 60 en 90 cm diepte. Deze bodems genieten een gunstige waterhuishouding.
De bodemerosiekaart (2017) geeft geen informatie m.b.t. de potentiële bodemerosie in het
plangebied. (figuur 11)

5

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/121175 geraadpleegd op 22/11/2017.
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Figuur 4. Plan 4 Tertiair geologische kaart met projectie van het plangebied (bron: www.geopunt.be).

Figuur 5. Plan 5 Quartair geologische en hydrologische kaart met projectie van het plangebied (bron:
www.geopunt.be).
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Figuur 6. Het plangebied (rode cirkel) ligt in Zandig Vlaanderen. (bron: VAN GILS & MEYLEMANS
2017).

Figuur 7. Plan 6 Digitaal HoogteModel (terreinmodel) en Hydrologische kaart met projectie van het
plangebied (bron: www.geopunt.be)
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Figuur 8. Plan 7 Noordwest-zuidoost georiënteerde terreindoorsnede van het plangebied (rode
polygoon) (bron: www.geopunt.be).

Figuur 9. Plan 8 Noordoost-zuidwest georiënteerde terreindoorsnede van het plangebied (rode
polygoon) (bron: www.geopunt.be).
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Figuur 10. Plan 9 Bodemkaart van België met projectie van het plangebied. (bron: www.geopunt.be)

Figuur 11. Plan 10 Potentiële bodemerosie (2017) met projectie van het plangebied (bron:
www.geopunt.be).
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2.2 Beschrijving van het historisch kader
2.2.1 Geschiedkundige bronnen6
Volgens een legende werd de O.L. Vrouwkerk van Lebbeke gebouwd door tussenkomst van Onze
Lieve Vrouw die met een zijden draad de plaats en afmetingen van de kerk bepaalde. Volgens de
Lebbeekse legende waren de Twaalf Geslachten, bezitters van twaalf omwalde hoeven (cf. “sites met
walgracht” in 2.3 Beschrijving van het archeologisch kader ?), de stichters van de kerk. Zij kregen in
1108 van bisschop Odo van Kamerijk de toestemming om een kerk te bouwen. 1108 verwijst echter
naar de oorkonde van Adelwidis, weduwe van Ringoot II van Dendermonde waarbij de overdracht
van de kerk en altaar van Sint-Christiana aan het pas opgerichte Kapittel van Dendermonde gebeurde
door toedoen van bisschop Odo van Kamerijk.
Een eerste kerk werd vermoedelijk opgericht door de Gentse Sint-Baafsabdij bij de Villa Lietbeka in
de 9de eeuw. Begin 11de eeuw speelde de Sint-Baafsabdij de kerk echter kwijt aan de heren van
Dendermonde.7
Lebbeke is in oorsprong een waternaam, samengesteld uit het Germaans *hlitha > lede ‘helling’ en
beek.8

2.2.2 Cartografische & iconografische bronnen
Op de kaart van Villaret (1745-1748) maakt het plangebied deel uit een open gebied dat tussen de
Kleine Beek en de Vondelbeek ligt, langsheen de toenmalige Oude-baan. Het noordelijke deel van het
plangebied was blijkbaar in gebruik als weiland, het zuidelijk als akkerland. (figuur 12)
Op de kaart van Ferraris (1771-1778) ligt het volledig plangebied in akkerland. Doorheen het
plangebied loopt een voetweg. Maar deze komt waarschijnlijk overeen met de toenmalige Oudebaan, die de zuidgrens van het plangebied vormt. (figuur 13)
Eenzelfde situatie vinden we op de Atlas der Buurtwegen (1842), de kaart van Vandermaelen (18461854) en de kaart van Popp. Op de kaart van Popp wordt de huidige Oude-baan “Hoogen weg”
genoemd. (figuur 14 t.e.m. 16)
Ook op de topografische kaarten van België (1860-1873), (1881-1904), (1883-1939) en (1952-1969) is
het plangebied nog steeds grotendeels in gebruik als akkerland. Vanaf de kaart van 1881-1904 staat
wel in de linkerbenedenhoek van het plangebied, ter hoogte van de huidige woning Oude-baan 8,
een gebouw afgebeeld. Op de topografische kaart van België van 1961-1989 staat een serre in het
plangebied afgebeeld.9 (figuur 17 t.e.m. 21)
De aanwezigheid van serres is vooral goed zichtbaar op de kleinschalige luchtfoto van 1971, van
1979-1990 en 2000-2003. (figuur 22 t.e.m. 24) Op basis van deze luchtfoto’s werd de historisch
verstoorde zone afgebakend (zie figuur 32). Op de luchtfoto van 2013-2015 is een groot deel van
deze serres afgebroken. (figuur 27)
Hieruit kunnen we besluiten dat het plangebied minstens sinds ca. 1750 in gebruik is geweest als
wei- en akkerland. Op het einde van de 19de eeuw of begin van de 20ste eeuw wordt op de hoek van
de Oude-baan en de Poststraat een woning gebouwd. Verspreid op het terrein worden na 1960
serres gebouwd, waarvan een deel vóór 2015 is afgebroken.
6

https://inventaris.onroerenderfgoed.be en https://nl.wikipedia.org/wiki/Lebbeke geraadpleegd op 4 januari
2017.
7
Agentschap Onroerend Erfgoed 2017: Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw [online],
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/47696 (geraadpleegd op 4 januari 2018).
8
DEBRABANDERE e.a. 2010, p.143.
9
www.cartesius.be geraadpleegd op 04/01/2018.
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Figuur 12. Plan 11 Kaart van Villaret (1748) met projectie van het plangebied (bron:www.geopunt.be)

Figuur 13. Plan 12 Kaart van Ferraris (1771-1778) met projectie van het plangebied (bron:
www.geopunt.be)
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Figuur 14. Plan 13 Atlas der Buurtwegen (1841) met projectie van het plangebied (bron:
www.geopunt.be)

Figuur 15. Plan 14 Kaart van Vander Maelen (1846-1854) met projectie van het plangebied (bron:
www.geopunt.be)
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Figuur 16. Plan 15 Kaart van Popp (1842-1879) met projectie van het plangebied (bron:
www.geopunt.be)

Figuur 17. Plan 16 Topografische kaart van België (1860-1873) met projectie van het plangebied
(bron: www.geopunt.be)
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Figuur 18. Plan 17 Topografische kaart van België (1881-1904) met projectie van het plangebied
(bron: www.geopunt.be)

Figuur 19. Plan 18 Topografische kaart van België (1883-1939) met projectie van het plangebied
(bron: www.geopunt.be)
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Figuur 20. Plan 19 Topografische kaart van België (1952-1969) met projectie van het plangebied
(bron: www.geopunt.be)

Figuur 21. Plan 20 Topografische kaart van België (1961-1989) met projectie van het plangebied
(bron: www.geopunt.be)
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Figuur 22. Plan 21 Kleinschalige luchtfoto van 1971 met projectie van het plangebied (bron:
www.geopunt.be)

Figuur 23. Plan 22 Kleinschalige luchtfoto van 1979-1990 met projectie van het plangebied (bron:
www.geopunt.be)
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Figuur 24. Plan 23 Middenschalige luchtfoto van 2000-2003 (winter) met projectie van het
plangebied (bron: www.geopunt.be)

2.3 Beschrijving van het archeologisch kader
In de Centraal Archeologische Inventaris (CAI) staan geen vindplaatsen noch indicatoren
geregistreerd binnen de perimeter van het plangebied. (figuur 25)
In de CAI staan 24 vindplaatsen geregistreerd onder de deelgemeente Lebbeke. Eén bijkomende
vindplaats staat niet in de CAI geregistreerd (zie verder).10 (figuur 25)
De vindplaats “1046 Blijstraat VTN-OV19” staat in de CAI foutief onder de deelgemeente Lebbeke
geregistreerd (moet Denderbelle zijn).
De juiste ligging van de vindplaatsen “31386 – Hof te Cantele”, “31895 – Hoeve de Tervuurde”, “1241
– Korenwindmolen+korenrosmolen” en “1242 – Olieslagmolen Terbrugge” is niet gekend.
Van één vindplaats is de datering onbepaald (36146 – Rossevaalstraat I), namelijk een circulaire
structuur afgebakend door perceelsgrenzen op de kaart van Popp, met een diameter van 150m.
Uit de prehistorie (1.300.000 - 4.000 jaar geleden) zijn tot op heden nog geen vindplaatsen uit
Lebbeke bekend.
Uit de periode laat neolithicum - bronstijd (3.500 - 800 v. Chr.) dateert een zgn. strijdhamer (een bijl
in basalt met doorboring) die in 1966 gevonden werd door Renaat Lelie tijdens het ploegen op de
akker 'Gursten Velt' (37034 – Gursten Velt).
Tijdens de archeologische begeleiding van de aanleg van de aardgasleiding Zeebrugge-Raeren in 1998
werd op het grondgebied van Lebbeke één vindplaats uit de late ijzertijd (450 - 57 v.Chr.) en/of de
10

VERMEIREN 2017.

24

Archeologienota Lebbeke Poststraat

bureauonderzoek 2019C327

Romeinse tijd (57 v.Chr. – 406 na Chr.) aangetroffen (1047 Aalstersestraat VTN-OV20). Het betreft
een dunne humeuze laag met sporadisch kleine, handgevormde scherfjes. Dergelijke archeologische
relicten zijn mogelijk restanten van het bemesten van de akkers in de ijzertijd/Romeinse tijd met
stalmest waarin nederzettingsafval (zoals aardewerkfragmenten) vermengd zat. Dit wijst mogelijk op
de aanwezigheid van een nederzetting uit deze periode in de onmiddellijke omgeving van deze
vindplaats.
Volgens Luc Vermeiren11 zouden restanten van een landindeling uit de Romeinse tijd (57 v. Chr. – 406
na Chr.) nog aanwezig zijn in het landschap op en rond Lebbeke onder de vorm van perceelsgrenzen,
grachten, wegen, enz. In de deelgemeente Lebbeke werden tot op heden echter nog geen directe
archeologische bewijzen gevonden van de aanwezigheid van nederzettingen uit de Romeinse tijd.
Uit de vroege middeleeuwen (5de – 9de eeuw) zijn tot op heden nog geen vindplaatsen uit Lebbeke
geregistreerd in de CAI.
Studie van de O.L. Vrouwkerk (31584) geeft aan dat deze kerk kan opklimmen tot de volle
middeleeuwen (10de – 12de eeuw). Ook het kasteel Du Bois (30611), op ca. 500m ten westen van de
O.L. Vrouwkerk, zou tot deze periode kunnen opklimmen.
Op basis van bureaustudies en veldprospecties werden verschillende nederzettingen gelokaliseerd
uit de periode van de late middeleeuwen (13de – 15de eeuw) tot en met de 17de eeuw.
Boerderijen van het type “site met walgracht”:
 30612 – Kasteel De Naeyer – hof ter Hulst
 30614 – Hof te Zeebroeck
 31894 – Hof ter Marcharis
 31896 – Kouterbaan I
 31897 – Lebbeke 2
 159263 – Haagstraat 30
 159264 – Kleine Snijdersstraat I
 159266 – Kleine Snijdersstraat II
 159267 – Aalstersestraat 2
 159268 – Romestraat 1
 159271 – Hof ter Gaet
 159273 – Wallekensdreef I
 159275 – Eeksken
Molens:
 31389 – Bakkersmolen
Tenslotte werd eind 1895 door een landbouwer een muntschat uit de 17de eeuw gevonden (ID 31177
– Lebbeke 1). De juiste vondstlocatie is echter niet gekend.
In de inventaris van de veldslagen in Vlaanderen vóór WO I werden geen veldslagen of
schermutselingen aangetroffen die in de omgeving van het plangebied zouden hebben plaats
gevonden.12

11
12

VERMEIREN 2017; niet opgenomen in de CAI.
DE VRIENDT e.a. 2011.
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Figuur 25. Plan 24 Archeologische vindplaatsen in de omgeving van het plangebied (bron:
www.geo.onroerenderfgoed.be)
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Figuur 26. Evaluatie van de vindplaatsen zoals geregistreerd in de Centraal Archeologische Inventaris
in de omgeving van het plangebied. (bron: www.geo.onroerenderfgoed.be 03/10/2017).

2.4 Visuele terreininspectie
Op 30 oktober 2017 werd een visuele terreininspectie uitgevoerd.
De grootschalige luchtfoto van 2013-2015 geeft de actuele toestand van het plangebied weer. (figuur
27)
Op het plangebied stond een boerderij, bestaande uit het hoekpand (Oude-baan 6) en verschillende
bijgebouwen en serres. De boerderij is niet meer in bedrijf. Serres werden slechts deels afgebroken.
Woning en bijgebouwen zijn nog (als bouwvallen) aanwezig. Op het terrein heeft zich een
pioniersvegetatie ontwikkeld. (figuur 28 t.e.m. 31)
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Figuur 27. Plan 25 Grootschalige luchtfoto van 2013-2015 met projectie van het plangebied (bron:
www.geopunt.be)

Figuur 28. Foto 1 Hoekpand Oude-baan 6, met woning en aansluitend bijgebouwen. (Foto Triharch
30/10/17)
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Figuur 29. Foto 2 Het plangebied vanuit het zuidoosten. De straat links is de Oude-baan. Het terrein is
grotendeels begroeid met pioniersvegetatie. (Foto Triharch 30/10/17)

Figuur 30. Foto 3 Het plangebied vanuit het zuidwesten. De straat links is de Poststraat. Rechts
bevindt zich het hoekhuis Oude-baan 6. (Foto Google Street View juli 2017)
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Figuur 31. Foto 4 Verspreid over het terrein staan nog bouwvallen van bijgebouwen en serres. (Foto
Triharch 30/10/17)

2.5 Archeologische verwachting van het plangebied
Aan/afwezigheid van archeologische sites:
Het bureauonderzoek en de visuele terreininspectie hebben geen aanwijzingen opgeleverd dat er
geen archeologisch erfgoed of geen potentieel op kennisvermeerdering te verwachten valt binnen
(delen van) het plangebied.
Het bureauonderzoek heeft aangetoond dat er momenteel geen archeologische sites gekend zijn
binnen het plangebied zelf.
Archeologische indicatoren (zie 2.2 en 2.3) zijn wel aanwezig en kunnen wijzen op de aanwezigheid
van archeologische sites binnen het plangebied.
Archeologische sitetypes:
 In de omgeving van het plangebied zijn geen steentijd-artefactensites gekend. Dit wil niet
zeggen dat deze niet aanwezig kunnen zijn. Uit verschillende studies13 blijkt dat sites van
tijdelijke kampementen uit de steentijd in specifieke landschappelijke posities voorkomen,
nl. in de gradiëntzone van een natte vallei naar een droog plateau, dichtbij een natuurlijke
waterloop of brongebied. De meeste steentijd-artefactensites liggen vanaf de aanzet van de
gradiënt tot ca. 250m in het droge, hoger gelegen deel. Het plangebied ligt op een
gradiëntzone, in de nabijheid van de Kleine Beek. Anderzijds ligt het plangebied niet op een
uitgesproken hoger gelegen deel van het landschap. Hieruit kunnen we besluiten dat de kans
op aanwezigheid van steentijd-artefactensites in het plangebied medium is. Indien dergelijke
site voorkomt, is de waarde tot kennisvermeerdering afhankelijk van de aard van de site
(naar zeldzaamheid, representativiteit, …) en vooral de bewaringstoestand.
13

VERBEEK e.a. 2004, p.385-386. DEEBEN & RENSINK, 2005, p.171-199. VERHOEVEN 2010, p.87.
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Aanwijzingen voor de aanwezigheid van sporensites en sites met vaste structuren
(metselwerk) voor de metaaltijden, de Romeinse tijd en de vroege middeleeuwen werden
slechts sporadisch in de omgeving van het plangebied aangetroffen. De verwachting op
aanwezigheid van dergelijke sites in het plangebied is daarom laag, maar momenteel niet uit
te sluiten. Indien dergelijke site voorkomt, is de waarde vooral afhankelijk van de aard van de
site (naar zeldzaamheid, representativiteit, …) en de bewaringstoestand.
In de omgeving van het plangebied liggen twee vindplaatsen die tot de volle middeleeuwen
kunnen opklimmen. Verschillende vindplaatsen dateren vanaf de late middeleeuwen (o.a.
sites met walgracht). Door de nabijheid van de O.L. Vrouwkerk en de ligging van het
plangebied, tussen de Kleine Beek en de Vondelbeek, langs de Oude-baan, is de kans op
aanwezigheid van sporensites en sites met vaste structuren (metselwerk) vanaf de volle
middeleeuwen hoog. Indien dergelijke site voorkomt, is de waarde vooral afhankelijk van de
aard van de site (naar zeldzaamheid, representativiteit, …) en de bewaringstoestand.
In dergelijke landschappelijke positie, kunnen zogenaamde off-site sites voorkomen, zoals
archeologische sporen en structuren van wegen, perceelgreppels, veldwegen, hooimijten,
schuilhokken voor vee, … uit alle archeologische periodes. Indien dergelijke site voorkomt, is
de potentiële waarde tot kennisvermeerdering afhankelijk van de aard van de site (naar
zeldzaamheid, representativiteit, …) en de bewaringstoestand.

Verwachte aanzetdiepte en bewaringstoestand van het archeologisch bodemarchief:
Op basis van de fysisch-geografische kenmerken van het plangebied, in bijzonder de bodemopbouw
en het historisch grondgebruik (zie 2.1.2 Fysisch-geografische situering), moet de kans op
aanwezigheid van goed bewaarde steentijd-artefactensites binnen het plangebied als zeer laag
ingeschat worden. Indien deze zouden voor(ge)komen (zijn), dan kunnen artefacten van dergelijke
concentraties opgenomen zijn in de bouwvoor.
Archeologische sporensites of sites met vaste structuren (metselwerk) vanaf het neolithicum kunnen
door het historisch grondgebruik ook verstoord zijn. Maar sporen en structuren kunnen nog steeds
aanwezig zijn onder de ondergrens van deze historische verstoringen. Het relevant archeologisch
niveau in het plangebied kan zich vanaf 30cm –Mv manifesteren (cf. bij bodemtype Pcc is de
bovengrond 25-30 cm dik). De impact van de bebouwing en serres kan zowel verticaal als horizontaal
ruimer zijn, maar er zijn momenteel geen directe aanwijzingen hoe ingrijpend deze historische
bodemingrepen zijn geweest.

2.6 Zones waar geen archeologisch erfgoed aanwezig is of verwacht wordt
Het bureauonderzoek en de visuele terreininspectie geven geen directe aanwijzingen van zones in
het plangebied waar geen archeologisch erfgoed aanwezig is of niet meer aanwezig zou kunnen zijn.

2.7 Impact van de geplande bodemingrepen op het potentieel aanwezig
archeologisch bodemarchief
Binnen het volledig plangebied wordt het potentieel aanwezig archeologisch bodemarchief bedreigd
omdat geplande bodemingrepen dieper zullen ingrijpen dan het ingeschat relevant archeologisch
niveau (vanaf ca. 30cm –Mv). Daarom moeten de geplande werken over het volledig plangebied als
potentieel bedreigend beschouwd worden voor het aanwezig archeologisch bodemarchief.

2.8 Besluit
Op basis van het uitgevoerd bureauonderzoek en de visuele terreininspectie kunnen we niet
besluiten dat archeologische sites afwezig zijn binnen het plangebied.
De kans op aanwezigheid van steentijd-artefactensites valt niet uit te sluiten omwille van de
topografische ligging van het plangebied t.o.v. de Kleine Beek, maar de kans op goed bewaarde
steentijd-artefactensites is laag. De kans op aanwezigheid van sporensites en sites met vaste

31

Archeologienota Lebbeke Poststraat

bureauonderzoek 2019C327

structuren (metselwerk) vanaf de metaaltijden is laag maar eveneens niet uit te sluiten. Ondanks de
mogelijke impact van historische bodemverstoringen op deze sites, blijft de kans op
kennisvermeerdering m.b.t. dergelijke sites bestaan. Het aanzetniveau van het archeologsich
bodemarchief kan zich vanaf de onderzijde van de teellaag bevinden (dus vanaf ca. 30cm –Mv).
Daarom moet momenteel binnen het volledig plangebied het archeologisch bodemarchief als
bedreigd beschouwd worden. Om uitspraken te kunnen doen over de aan- of afwezigheid en de
bewaringstoestand van het archeologische bodemarchief én een impactanalyse te kunnen uitvoeren
van de geplande bodemingrepen op dit bodemarchief is inzicht vereist in de bewaringstoestand van
de bodemontwikkeling binnen het plangebied.
Daarom is verder vooronderzoek vereist over het volledig plangebied om een antwoord te kunnen
bieden op de doelstellingen van een archeologisch vooronderzoek (zie 1.3.1).

2.9 Samenvatting
Naar aanleiding van de nieuwbouw van 3 appartementsgebouwen met gemeenschappelijke
ondergrondse parking aan de Poststraat in Lebbeke is de initiatiefnemer in het kader van het Decreet
betreffende het Onroerend Erfgoed van 12 juli 2013 verplicht een bekrachtigde archeologienota bij
deze vergunningsaanvraag te voegen.
Een archeologienota is het resultaat van een archeologisch vooronderzoek dat minstens bestaat uit
een bureauonderzoek, waarvan dit rapport het resultaat is. Tijdens het bureauonderzoek wordt op
basis van online beschikbare informatiebronnen en vakliteratuur, een analyse van cartografische
bronnen en een visuele terreininspectie, het archeologisch potentieel en waarde van het plangebied
ingeschat en de wijze waarop met dit archeologisch potentieel moet omgegaan worden met de
bouwwerken.
Het uitgevoerde bureauonderzoek en terreininspectie tonen aan dat archeologische sites niet
kunnen uitgesloten worden binnen het plangebied. Binnen het volledig projectgebied bedreigen
deze werken mogelijk aanwezige archeologische sites. Verder vooronderzoek is dus nodig om een
antwoord te kunnen bieden op de doelstellingen van een archeologisch vooronderzoek (zie 1.3.1. Dit
vervolgvooronderzoek zal pas uitgevoerd worden na ontvangst van de bouwvergunning.
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3.2 Websites
https://geo.onroerenderfgoed.be
https://inventaris.onroerenderfgoed.be
https://onderzoeksbalans.onroerenderfgoed.be/archeologie
https://www.cartesius.be
http://www.geopunt.be
https://www.milieuinfo.be
http://www.wikipedia.be

4 Bijlagen
4.1 Plannenlijst
Projectcode: 2017J228
Plannenlijst
plantype & onderwerp plan
nummer
PLAN 1 Topografische kaart van België (2017) met projectie van het
plangebied
PLAN 2 Kadasterplan met projectie van het plangebied
PLAN 3 Bodemgebruikskaart (2001) met projectie van het plangebied
PLAN 4 Tertiair geologische kaart met projectie van het plangebied
PLAN 5 Quartair geologische kaart en Hydrologische kaart met projectie van
het plangebied
PLAN 6 Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen (terreinmodel) en Hydrologische
kaart met projectie van het plangebied
PLAN 7 Noordwest-zuidoost geöriënteerde terreindoorsnede van het
plangebied
PLAN 8 Zuidwest-noordoost geöriënteerde terreindoorsnede van het
plangebied
PLAN 9 Bodemkaart van België & VHA met projectie van het plangebied
PLAN 10 Bodemerosiekaart (2017) & VHA met projectie van het plangebied
PLAN 11 Kaart van Villaret (1748) met projectie van het plangebied
PLAN 12 Kaart van Ferraris (1771-1778) met projectie van het plangebied
PLAN 13 Atlas der Buurtwegen (1841) met projectie van het plangebied
PLAN 14 Kaart van Vander Maelen (1846-1854) met projectie van het
plangebied
PLAN 15 Kaart van Popp (1842-1879) met projectie van het plangebied
PLAN 16 Topografische kaart van België (1860-1873) met projectie van het
plangebied
PLAN 17 Topografische kaart van België (1881-1904) met projectie van het
plangebied
PLAN 18 Topografische kaart van België (1883-1939) met projectie van het
plangebied
PLAN 19 Topografische kaart van België (1952-1969) met projectie van het
plangebied
PLAN 20 Topografische kaart van België (1961-1989) met projectie van het
plangebied
PLAN 21 Kleinschalige luchtfoto van 1971 (zomer) met projectie van het
plangebied
PLAN 22 Kleinschalige luchtfoto van 1979-1990 (zomer) met projectie van het
plangebied
PLAN 23 Middenschalige luchtfoto van 2000-2003 (winter) met projectie van
het plangebied
PLAN 24 Archeologische vindplaatsen in de omgeving van het plangebied

schaal vervaardiging datum

metadata

zie plan

digitaal

zie plan www.ngi.be

zie plan
zie plan
zie plan
zie plan

digitaal
digitaal
digitaal
digitaal

zie plan
zie plan
zie plan
zie plan

zie plan

digitaal

zie plan www.geopunt.be

zie plan

digitaal

zie plan www.geopunt.be

zie plan

digitaal

zie plan www.geopunt.be

zie plan
zie plan
zie plan
zie plan
zie plan
zie plan

digitaal
digitaal
digitaal
digitaal
digitaal
digitaal

zie plan
zie plan
zie plan
zie plan
zie plan
zie plan

zie plan
zie plan

digitaal
digitaal

zie plan www.geopunt.be
zie plan www.geopunt.be

zie plan

digitaal

zie plan www.geopunt.be

zie plan

digitaal

zie plan www.geopunt.be

zie plan

digitaal

zie plan www.geopunt.be

zie plan

digitaal

zie plan www.cartesius.be

zie plan

digitaal

zie plan www.geopunt.be

zie plan

digitaal

zie plan www.geopunt.be

zie plan

digitaal

zie plan www.geopunt.be

zie plan

digitaal

PLAN 25 Grootschalige luchtfoto van 2013-2015 (winter) met projectie van het zie plan
plangebied
PLAN 26 Afbakening van het plangebied (rode lijn), de historisch verstoorde zie plan
zone (rode arcering) en oriëntatie van de proefsleuven (blauwe
lijnen).

digitaal

zie plan www.geo.onroerenderfgoed.be;
www.geopunt.be
zie plan www.geopunt.be

digitaal

zie plan www.geopunt.be
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4.2 Fotolijst
Projectcode:
Fotolijst
fotonummer
Foto 1
Foto 2
Foto 3
Foto 4

2017J228
type foto
vervaardiging datum
Hoekpand Oudebaan 6, met woning en aansluitend bijgebouwen
digitaal
30/10/2017
Het plangebied vanuit het zuidoosten. De straat links is de Oudebaan. Het
digitaal
30/10/2017
terrein is grotendeels begroeid met pioniersvegetatie
Het plangebied vanuit het zuidwesten. De straat links is de Poststraat.
digitaal
4/01/2018
Rechts bevindt zich het hoekhuis Oudebaan 6
digitaal
30/10/2017
Verspreid over het terrein staan nog bouwvallen van bijgebouwen en
serres
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5 Plannen vergunningsaanvraag
5.1 Inplantingsplan bestaande toestand en afbraak
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5.2 Inplantingsplan nieuwe toestand
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5.3 Terreinprofielen ZZ en YY, bestaande en nieuwe toestand
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6 Figuren archeologienota (hogere resolutie)
Archeologische periode
steentijd
CAI ID

deelgemeente

plaatsnaam

36146

Lebbeke Rossevaalstraat I

37034

Lebbeke Gursten Velt

z.n.
30611

Lebbeke Blijstraat
(VTN-OV19)
Lebbeke
Lebbeke Aalstersestraat (VTNOV20)
Lebbeke Lebbeke
Lebbeke Du Bois kasteel

31584

Lebbeke O.L.V.-Kerk

31386

Lebbeke Hof te Cantele

31896

Lebbeke Kouterbaan I

30614

Lebbeke Hof te Zeebroeck

31894

Lebbeke Hof ter Macharis

31897

Lebbeke Lebbeke 2

1241

Lebbeke

31389

Lebbeke

30612

Lebbeke

1242

Lebbeke

1046
1047

Lebbeke

159268 Lebbeke
159273 Lebbeke

metaaltijden

Romeinse tijd

middeleeuwen

paleol.
mesol.
neol.
bronstijd
ijzertijd
vroege me volle me
1.300.000 9.500 - 4.000 9.500 - 4.000 2.000 - 800
57 v. Chr. - 406
800 - 57 v.Chr.
V - IX
X - XII
12.000 jaar
jaar geleden jaar geleden
v.Chr.
na Chr.
geleden
circulaire structuur

nieuwe tijd
late me
XIII - XV

XVI

XVII

strijdhamer
nederzettingssporen
nederzettingssporen
landindeling
kasteel
kerk
site met
walgracht
site met
walgracht
site met
walgracht
site met
walgracht
site met
walgracht

Korenwindmolen +
korenrosmolen
Bakkersmolen
Kasteel De Naeyer Hof ter Hulst
Olieslagmolen
Terbrugge
Romestraat I
Wallekensdreef I

molen
molen
site met
walgracht
molen
site met walgracht
site met walgracht

159266 Lebbeke Kleine Snijdersstraat II

site met walgracht

159275
159264
159267
159271
159263

Lebbeke
Lebbeke
Lebbeke
Lebbeke
Lebbeke

Eeksken I
Kleine Snijdersstraat I
Aalstersestraat 2
Hof ter Gaet
Haagstraat 30

site met walgracht
site met walgracht
site met walgracht
site met walgracht
site met walgracht

31895

Lebbeke Hoeve "de Tervuurde"

site met walgracht

31177

Lebbeke Lebbeke 1

muntschat
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