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DEEL 1: VERSLAG VAN RESULTATEN

Abstract

Aan de Robert De Preesterstraat in Oudenaarde wenst de initiatiefnemer een terrein van
6353m² te ontwikkelen waarbij de bouw van negentien eengezinswoningen gepland zijn. Deze
werken kunnen een verstoring en vernietiging van een mogelijk archeologisch bodemarchief
met zich mee brengen. De voorgaande studie van de beschikbare geografische gegevens,
historische kaarten, luchtfoto’s, toponiemen en archeologische vindplaatsen wijzen op een hoog
archeologisch potentieel. Bijgevolg wordt verder archeologisch onderzoek in uitgesteld traject
geadviseerd in de vorm van een landschappelijk booronderzoek en een proefsleuvenonderzoek.

HOOFDSTUK 1: BUREAUONDERZOEK

1. Beschrijvend gedeelte
1.1. Administratieve gegevens

Projectcode proefsleuven:		
2019G161
Sitecode: 			OUD-PRE-19
Nummer van het wettelijk depot of het buitenlandse equivalent hiervan: Niet van toepassing
Erkende archeoloog: 		
De Logi & Hoorne bvba
				OE/ERK/Archeoloog/2015/00052
Locatie projectgebied: 		
				
Bounding box (Lambert 72):
				

Projectgebied in Nederename (Oudenaarde), omsloten
door Robert De Preesterstraat en Smalle Los.
punt 1: min. X: 98814,8; max. Y: 173081,1
punt 2: max. X: 98938,7; min. Y: 172976,5

Kadaster: 			
Oppervlakte plangebied: 		
Oppervlakte percelen: 		

Oudenaarde, Afdeling 3, Sectie A: 623w, 624b, 624c
6353m²
6353m²

Termijn bureauonderzoek:		

11 juli t.e.m. 16 juli 2019

Betrokken actoren en specialisten:
				
				
Wetenschappelijke advisering:

Frederik De Kreyger (erkend archeoloog, veldwerkleider);
Sebastiaan Genbrugge (assistent-aardkundige);
Adelheid De Logi (redactie, bedrijfsleider)
niet van toepassing

Kadasterkaart: 			
Topografische kaart: 		

figuur 1
figuur 2
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Figuur 1: Kadasterkaart met aanduiding van het projectgebied (© Geopunt)

Figuur 2: Topografische kaart met aanduiding van het projectgebied (© Geopunt)

Oudenaarde Robert De Preesterstraat

7

1.2. Onderzoekskader

1.2.1. Geplande werken en bodemingrepen

De initiatiefnemer wenst een terrein van 6353m² aan de Robert de Preesterstraat in
Nederename te ontwikkelen. Het betreft kadastraal de percelen 623w en 624b en 624c van
sectie A, afdeling 3 in Oudenaarde. De aanvraag voor de omgevingsvergunning omvat een
herverkaveling van de gronden tot negentien aparte loten met een oppervlakte tussen 107m²
en 402m². De loten worden in vijf blokken verdeeld die rondom een kleine parktuin worden
ingericht. Om toegang tot alle loten te voorzien wordt een nieuwe verbindingsweg aangelegd,
alsook achttien parkeerplaatsen. Daarenboven worden nog verschillende wandelpaden
tussen de huizen en de parktuin aangelegd.
Op basis van de gekende ingrepen mag een grote verstoring van het bodemarchief verwacht
worden. Hierbij rekening houdend met nog extra verstoringen veroorzaakt door de aanleg van
allerhande nutsvoorzieningen en bijkomende verstoringen binnen de individuele kavels, lijkt
een volledige verstoring van het plangebied aannemelijk.

1.2.2. Criteria voor opmaken archeologienota

De initiatiefnemer wenst een terrein van 6353m² groot aan de Robert De Preesterstraat in
Oudenaarde te verkavelen. Hiervoor dient hij een omgevingsvergunning voor het verkavelen van
gronden 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. Volgens artikel 5.4.2. van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 moet
bij de vergunningsaanvraag een archeologienota waarvan akte is genomen gevoegd worden.

1.3. Onderzoeksopdracht
1.3.1. Vraagstelling

Dit bureauonderzoek heeft als doel het archeologisch potentieel van het projectgebied van
6353m² groot langs de Robert De Preesterstraat in Oudenaarde 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.
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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.
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.
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. In het kader van de veiligheid werden de
KLIP-plannen aangevraagd om zicht te krijgen op de aanwezige kabel- en nutsvoorzieningen
binnen het plangebied. Alle digitale — en waar mogelijk ook analoge — onderzoeksdocumenten
zijn binnen een GIS-omgeving geïntegreerd, vergeleken en bestudeerd.
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. Frederik
De Kreyger bundelde alle data in GIS en vatte de gegevens samen in deze archeologienota.

10DL&H-archeologienota

Figuur 4: Recente orthofoto met aanduiding van het projectgebied (© Geopunt)

Figuur 5: Detail van de orthofoto met aanduiding van het projectgebied (© Geopunt)
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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 heeft een trapezoïdale vorm en is gelegen aan de zuidelijke kant van de
Robert De Preesterstraat in het dorp Nederename, deelgemeente van de stad Oudenaarde
en ligt binnen een niet verstedelijkt gebied, zo’n 600m ten oosten van van de dorpskern en
de kerk van Nederename. De zuidwestelijke zijde van het projectgebied wordt begrensd door
een wandelpad genaamd Smalle Los. Het centrum van de stad Oudenaarde ligt op 3,2km in
zuidwestelijke richting. Het projectgebied bevindt zich binnen het stroomgebied van de Schelde,
die op 990m in westelijke richting stroomt. Voor het rechttrekken van deze stroom omstreeks
het einde van de 19de eeuw en begin van de 20ste eeuw, kende het tracé van de Schelde een
sterk meanderend patroon. Alle aanwezige waterlopen rondom het projectgebied behoren toe
aan dit stroomgebied. De Riedekensbeek, met N-Z-oriëntatie, mondt uit in de Schelde en ligt op
608m in zuidwestelijke richting. Op 1,3km in zuidelijke richting kent deze beek een afsplitsing
die de Middelgracht vormt. Deze gracht kent verschillende uitlopers waardoor de Middelgracht
als een U-vorm rondom het projectgebied loopt. In noordelijke richting ligt deze gracht op 200m
van het projectgebied, in oostelijke richting 195m en in zuidelijke richting 390m.

2.2.1.2. Geologie

Het projectgebied is gelegen in een zuidelijke uitloper 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).
Het projectgebied behoort toe aan het Lid van Moen of Lid van Roubaix, binnen de Formatie
van Kortrijk. Deze formatie dagzoomt in het noorden van Henegouwen, het zuiden van West- en
Oost-Vlaanderen en in Waals-Brabant. De formatie bestaat uit de mariene afgezette kleilagen
uit het Ypresiaan (Vroeg-Eoceen, circa 52 miljoen jaar geleden). De Formatie van Kortrijk
bestaat uit grijze klei tot siltige sedimenten. Naar het oosten toe, in Brabant en de Kempen is
deze formatie eerder zandig. In het westen bestaat deze formatie uit een circa 125m dik pakket,
dat naar het oosten geleidelijk aan dunner wordt. Het Lid van Moen bestaat uit een heterogene
siltige tot zandige mariene afzetting. Aan de top van deze afzetting bevinden zich zandige tot
siltige lagen met een wisselende dikte (Steurbaut 2015: 128).
Op de quartairgeologische kaart staat het projectgebied gekarteerd als een Type 3. Dit type
omvat vroeg-pleniglaciaal fluvioperiglaciaal sediment waarop mogelijk midden- of laatpleniglaciale eolische sedimenten werden afgezet. Deze midden- en laat-pleniglaciale eolische
afzettingen zijn echter niet noodzakelijk (nog) aanwezig. Tenslotte worden deze sedimenten
afgedekt door fluviatiele afzettingen uit het Weichseliaan.

12DL&H-archeologienota

Figuur 6: Tertiair geologische kaart met aanduiding van het projectgebied (© Geopunt)

Figuur 7: Quartair geologische kaart met aanduiding van het projectgebied (© Geopunt)
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Figuur 8: Bodemtypekaart met aanduiding van het projectgebied (© Geopunt)

2.2.1.3. Aardkunde

Op de bodemkaart staat het projectgebied aangeduid onder twee verschillende bodemtypes.
Het noordwestelijke gedeelte is gekarteerd als een matig natte zandleembodem met
sterk gevlekte, verbrokkelde textuur B-horizont (Ldc). Het gaat hierbij om een grijsbruine,
podzolachtige bodem met een humeuze bovenlaag, bovenop een meestal bleekbruine horizont.
De interne waterhuishouding bij deze bodems is drassig tijdens de winterperiode en blijft lang
nat en koud in het voorjaar. Tijdens de zomermaanden drogen deze bodems daarentegen
snel uit (Louis & Sanders 1986: 67-68). Volgens de World Reference Base-classificatie (WRB)
gaat het hierbij om een zogenaamde Eutric Gleyic Retisol (Loamic). Dit impliceert een (zand)
leembodem met een hoge basenverzadiging en een kleiaanrijkingshorizont binnen de eerste
meter onder het maaiveld. Bovendien bevindt er zich een oxido-reductie kleurenpatroon
door een permanente grondwatertafel (Dondeyne et al. 2015).
Het zuidoostelijke gedeelte van het projectgebied bestaat uit een matig droge lichte
zandleembodem met sterk gevlekte en verbrokkelde textuur B-horizont (Pcc). Het gaat
hierbij om een sterk gedegradeerde grijsbruine podzolachtige bodem waarbij op een
diepte tussen 0,60m en 0,90m roestverschijnselen beginnen. Deze bodems kennen een
goede waterhuishouding tijdens de winterperiode en zijn soms iets te droog tijdens de
zomermaanden (Louis & Sanders 1986: 76). Volgens de World Reference Base-classificatie
(WRB) gaat het hierbij om een zogenaamde Eutric Retisol (Loamic). Dit impliceert eveneens
een (zand)leembodem met een hoge basenverzadiging en een kleiaanrijkingshorizont binnen
de eerste meter onder het maaiveld (Dondeyne et al. 2015).

2.2.1.4. Topografie

Op het digitaal hoogtemodel kan de landschappelijke situatie van het projectgebied duidelijk
afgelezen worden. De stad Oudenaarde is gelegen in een zuidelijke uitloper van de Vlaamse
Vallei. De historische stadskern van Oudenaarde bevindt zich op de linkeroever van de Schelde,
binnen de alluviale vlakte van de Schelde. Ten zuidoosten van het projectgebied situeert zich
een verhevenheid in het landschap. Binnen het projectgebied zelf bevinden er zich geen
grachten of waterlopen.
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Figuur 9: Digitaal hoogtemodel met aanduiding van het projectgebied en de omliggende waterlopen (© Geopunt)

Figuur 10: Detail van het digitaal hoogtemodel met aanduiding van het projectgebied en de hoogteprofielen (© Geopunt)
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2.2.1.5. Bodemgebruik

Op de bodemgebruikskaart staat het noordwestelijk deel van het terrein gekarteerd als gras en
struiken, het zuidoostelijk deel als akker. Op de meest recente orthofoto (2015) blijkt dat beide
delen in gebruik zijn als akker, wat ook tijdens de terreininspectie is vastgesteld (zie supra).

2.2.1.6. Synthese

Het projectgebied is gelegen binnen een zuidelijke uitloper van de Vlaamse Vallei, in het
noordelijke gedeelte van het heuvellandschap van het Schelde – Denderinterfluvium.
De landschappelijke locatie aan de rand van het alluviale landschap was vermoedelijk
zeer aantrekkelijk voor menselijke occupatie, wat bevestigd wordt door het hoge aantal
archeologische vaststellingen uit de steentijd tot en met de middeleeuwse periode in de
onmiddellijke nabijheid van het projectgebied.

2.2.2. 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.

2.2.2.1. Historisch kader

De verklaring van het toponiem Nederename hangt samen met de plaatsnamen Ename
en Eine. Ename is een afgeleide van Eine, wat teruggaat op het Voorgermaanse Agina, wat
gewoon water betekent (Debrabandere et al. 2010: 73-74) De eerste vermeldingen van Eine
zijn te situeren in 1089 als Einis, wat evolueert in 1161 naar Eyna (Debrabandere et al. 2010:
73). Eine, samen met het achervoegsel -ham, wat bocht betekent, vormt de betekenis bocht
in de waterloop Eine, oftewel de betekenis van Ename. De eerste vermelding van Ename is
echter ouder dan Eine. Omstreeks 941 wordt Ehinham voor het eerst beschreven, wat in 1183
resulteert in Eyham en in 1187 Enam wordt (Debrabandere et al. 2010: 78).
Nederename vormde oorspronkelijk het domein waar de villa van Ehinham was gelegen. Tot
het grondgebied behoorde zowel het huidige Nederename en Ename. De moederkerk van
het domein Ehinham, de Sint-Vedastuskerk of Sint-Vaastkerk in Nederename, vormde het
oorspronkelijke centrum van dit gebied (Vandeputte 2008: 327). Omstreeks 925 behoorde
dit domein toe tot het Duitse rijk en vormde het gebied een belangrijke plaats aangezien
het aan de Schelde lag die de grens en het conflictgebied was tussen Frankrijk en het Duitse
rijk. Om deze grens te beschermen richtte de Duitse keizer Otto II drie markgraafschappen
op: Antwerpen, Valenciennes en Ename. Omstreeks 974 werd het castrum en de portus in
Ename gebouwd, ten zuiden gelegen van de bestaande Sint-Vedastuskerk in het huidige
Nederename. Vanuit deze moederkerk werden in het huidige Ename de Sint-Salvatorskerk,
Figuur 11: Hoogteprofiel 1 van het digitaal hoogtemodel (© Geopunt)
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ter hoogte van de abdij, en de Sint-Laurentiuskerk, meer naar het oosten gelegen, opgericht.
Door de machtsverschuiving binnen het grondgebied van Ehinham werd het gebied rondom
het castrum en de abdij als Opper-Ename of Iham Superior omschreven. Dit had tot gevolg
dat Nederename als de Inferiori Eiham door het leven ging (Agentschap Onroerend
Erfgoed 2019). In 1033 wordt de burcht van Ename ingenomen door Boudewijn V, graaf van
Vlaanderen zodat de mark Ename, waaronder ook het huidige Nederename, bij Vlaanderen
wordt gevoegd in 1047. Door de machtsverschuiving verdween het castrum en de portus in
Ename waardoor Oudenaarde de commerciële rol van het gebied op zich nam. Het religieuze
karakter van het gebied bleef door de aanwezigheid van de Sint-Salvatorsabdij echter bestaan
en groeide doorheen de eeuwen verder uit. In 1795 werd de abdij afgeschaft en grotendeels
gesloopt (Agentschap Onroerend Erfgoed 2019).
Het toponiem Bellebroek hangt samen met de ontstaansgeschiedenis van de gelijknamige
hoeve in de buurt. In een verkoopakte uit 1651 staat de hoeve omschreven als ’t goet ten Bellen
Broucke en was eigendom van de heer Bellen Broucke. Door het lange bestaan van deze hoeve
werden de gebieden rondom de hoeve gedurende de eeuwen heen ook Bellebroek genoemd
(Agentschap Onroerend Erfgoed 2019). De toponiemen Puithoek en Lange put verwijzen
naar de put die ten noorden van het projectgebied lag maarr vandaag de dag is gedempt.
Het plangebied kan op verschillende historische kaarten herkend worden. Op de Ferrariskaart
uit 1777 valt het projectgebied volledig binnen een grote zone dat als akkerland wordt gebruikt.
Ten zuiden loopt een weg, genaamd Grand Calvaire die de voorloper lijkt te zijn van de huidige
N46 of Nederenamestraat. In noordelijke richting houden twee parallelle bomenrijen een NOZW-orientatie aan die duidelijk het huidige tracé van de Robert De Preesterstraat aannemen.
In westelijke richting is de dorpskern van Nedereenaeme te zien, gelegen aan de oude loop van
de Schelde. Ten noordoosten, op ongeveer 200m van het projectgebied, ligt de boerderij van
Bellebroeck en op 390m afstand in zuidwestelijke richting ligt de stenen Moulin d’Eenaeme. Het
bos van Ename, dat op deze historische kaart veel groter is dan wat vandaag de dag is bewaard
gebleven, ligt op een kleine 200m in zuidoostelijke richting van het plangebied. Van de vandaag
aanwezige waterlopen rondom het projectgebied lijkt enkel een deel van de Riedekensbeek al
te bestaan (www.geopunt.be 2019).
Op de Atlas der Buurtwegen uit 1840 is al grotendeels sprake van de huidige situatie. Het
projectgebied komt min of meer overeen met de perceelnummers 54 en 55. Ten noorden is de
voorloper van de Robert De Preesterstraat zichtbaar en in het zuiden loopt reeds de Smalle los.
Ook de N46 staat aangeduid als de Route d’Audenaerde à Alost. Ten noorden van het projectgebied
is op deze kaart een soort vijver te herkennen, die niet op de Ferrariskaart zichtbaar was. Net ten
noordoosten van het projectgebied staat Puythoek geschreven (www.geopunt.be 2019).
De inplanting van de wegen en de perceelindeling op de Poppkaart uit 1842-1879 komen bijna
volledig overeen met de Atlas der Buurtwegen. Het projectgebied valt nu binnen de percelen
623 en 624, de huidige hoofdnummers van de percelen binnen het plangebied. De ‘vijver’
ten noorden van het projectgebied staat beschreven als Lange put. Het toponiem Puit hoek is
ook op deze kaart aanwezig. Het bos van Ename staat op deze kaart aangeduid als Koninklijk
Bos van Eename. De studie van de topografische kaart Vandermaelen uit 1846-1854 levert
geen aanvullende informatie op over de historiek en toponymie van het projectgebied en zijn
omgeving (www.geopunt.be 2019).
Aan de hand van de bekeken luchtfoto’s kan besloten worden dat het projectgebied gedurende
de afgelopen 45 jaar nauwelijks wijzigingen heeft ondergaan. Op de orthofoto uit 1971 lijkt
het volledige plangebied in gebruik als akkerland, waarbij wel een andere gebruikname te zien
is tussen de percelen 623w en 624a. De luchtfoto’s uit 1990, 2002 en 2009 geven dezelfde
informatie. Pas op de luchtfoto uit 2015 kan in de noordoostelijke hoek van het projectgebied
de kleine kapel herkend worden (www.geopunt.be 2019).
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Figuur 12: Ferrariskaart uit 1777 met aanduiding van het plangebied (© Geopunt)

Figuur 13: Detailbeeld van de Ferrariskaart uit 1777 (© Geopunt)
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Figuur 14: Atlas der Buurtwegen uit 1840 met aanduiding van het plangebied (© Geopunt)

Figuur 15: Detailbeeld van de Atlas der Buurtwegen uit 1840 (© Geopunt)
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Figuur 16: Poppkaart uit 1842-1879 met aanduiding van het plangebied (© Geopunt)

Figuur 17: Detailbeeld van de Poppkaart uit 1842-1879 met aanduiding van het plangebied (© Geopunt)
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Figuur 18: Topografische kaart van Vandermaelen uit 1846-1854 met aanduiding van het projectgebied (© Geopunt)

Figuur 19: Detailbeeld van de topografische kaart van Vandermaelen uit 1846-1854 (© Geopunt)
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Figuur 20: Orthofoto uit 1971 met aanduiding van het plangebied (© Geopunt)

Figuur 21: Orthofoto uit 2002 met aanduiding van het plangebied (© Geopunt)
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Figuur 22: Orthofoto uit 2009 met aanduiding van het plangebied (© Geopunt)

Figuur 22: Orthofoto uit 2018 met aanduiding van het plangebied (© Geopunt)
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2.2.2.2. 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.
Aangrenzend aan het projectgebied in noordelijke richting bevindt zich een archeologische
vindplaats, waarin meerdere archeologische vaststellingen zijn gebeurd. Aan Den Bulck
in Nederename, op 375m in noordwestelijke richting van het projectgebied, zijn tijdens
verschillende prospecties lithisch materiaal uit de steentijd, waaronder eenentwintig silexen
en één schrabber, en aardewerk uit zowel de Romeinse periode als de late middeleeuwen
ingezameld (Centrale Archeologische Inventaris, inventarisnummer 508241). Op 134m
in oostelijke richting zijn in dezelfde straat nog vier silexvondsten en laatmiddeleeuws
aardewerk ingezameld (Centrale Archeologische Inventaris, inventarisnummer 508240).
Aan het Hof te Bellebroek in Nederename, gelegen op 500m in noordoostelijke richting van
het projectgebied, kan een site met walgracht worden aangeduid (Centrale Archeologische
Inventaris, inventarisnummer 503504). Net ten oosten van de site met walgracht, gelegen
aan de Schatakker in Nederename, zijn tijdens een veldprospectie dertien silexen ingezameld
(Centrale Archeologische Inventaris, inventarisnummer 508239). Op 1,1km in noordelijke
richting van het projectgebied, zijn aan de Rijtstraat in Welden (Oudenaarde) een kleine
concentratie dakpanfragmenten ingezameld, te dateren in de Romeinse periode (Centrale
Archeologische Inventaris, inventarisnummer 500222). Nog in Welden aan de Stede, 1km
in noordoostelijke richting van het projectgebied, zijn drie silexen en een fragment van een
gepolijste bijl uit de steentijd en twee fragmenten middeleeuws grijs aardewerk ingezameld
(Centrale Archeologische Inventaris, inventarisnummer 508278). Aan de Monseigneur
Lambrechtstraat in Welden, net ten oosten van laastgenoemde CAI-nummer, zijn tijdens een
veldprospectie drie silexen uit de steentijd, een Romeins tegulafragment, zes fragmenten
middeleeuws grijs aardewerk en een grote hoeveelheid steengoed ingezameld (Centrale
Archeologische Inventaris, inventarisnummer 508277). In de zelfde straat, 250m verder in
noordoostelijke richting, zijn tijdens een werfbegeleiding meerdere vondsten verzameld,
waaronder negen silexen, een fragment van een gepolijste bijl en een geretoucheerde afslag
uit de steentijd, twee fragmenten Romeins aardewerk, aardewerk en glas uit de vroege
middeleeuwen en laatmiddeleeuws schervenmateriaal. Vervolgens kon nog een Romeins
brandrestengraf herkend worden en de sporen van een gracht, mogelijk behorend tot een
site met walgracht (Centrale Archeologische Inventaris, inventarisnummer 508269). Op
het einde van de straat, in noordwestelijke richting, zijn in 1984 tijdens een veldprospectie
neolithisch materiaal en Romeins aardewerk ingezameld (Centrale Archeologische Inventaris,
inventarisnummer 500375). Ten oosten van de kruising van Monseigneur Lambrechtstraat
met de Rothstraat, op 1,8km in noordoostelijke richting van het projectgebied, zijn achttien
silexen, twee schrabbers en een geretoucheerde afslag uit de steentijd, alsook laatmiddeleeuws
aardewerk ingezameld (Centrale Archeologische Inventaris, inventarisnummer 508272).
Aansluitend in noordoostelijke richting van dit terrein, aan Wulf te Welden, zijn een gepolijste
silexbijl uit het neolithicum en een bronzen gelijkarmige fibula met Romeinse datering gevonden
(Centrale Archeologische Inventaris, inventarisnummer 500354; Rogge 1979: 8). Nog iets
verderop in noordoostelijke richting, zijn vijftien silexen, één schrabber, één fragment van een
gepolijste bijl, twee fragmenten van een geretoucheerde kling, één geretoucheerde afslag en
één boor uit de steentijd ingezameld. Tijdens deze prospectie zijn ook dertien scherven uit
de late middeleeuwen opgemerkt (Centrale Archeologische Inventaris, inventarisnummer
508247). Aan de Kouterstraat in Welden, op 1,9km in noordoostelijke richting van het
projectgebied, is naar aanleiding van een werfcontrole een opgraving van één brandrestengraf
uitgevoerd. Tijdens de werfcontrole zijn wel negenentwintig silexen, een fragment van een
gepolijste bijl en twee mijnsilexen uit de steentijd verzameld, naast een kleine hoeveelheid
Romeins aardewerk en een kraaltje in blauwe glaspasta, en vijfenzestig scherven uit de late
middeleeuwen (Centrale Archeologische Inventaris, inventarisnummer 508066; Rogge
& De Mulder 1993: 188; Bauters 1997: 148-149). Aan de Corpusstraat in Welden, op 1,2km
in noordoostelijke richting, van het projectgebied, is tijdens een veldprospectie een grote
hoeveelheid laatmiddeleeuws aardewerk verzameld (Centrale Archeologische Inventaris,
inventarisnummer 508282). Zo’n 200m verderop in oostelijke richting, aan het Maentjes
Veld in Welden, is een gevleugelde pijlpunt uit het laat-neolithicum ingezameld (Centrale
Archeologische Inventaris, inventarisnummer 500374).
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Net ten zuiden zijn aan de Hoge berg in Welden drieëntwintig silexvondsten, vier schrabbers,
één geretoucheerde kling en één geretoucheerde afslag uit de steentijd en een halve glazen
kraal en een bodem in Romeins aardewerk gevonden (Centrale Archeologische Inventaris,
inventarisnummer 508251).
Verder zijn in Welden nog enkele archeologische attestaties gedaan die niet binnen de archeologisch
afgebakende zone vallen. Op 1,9km in noordoostelijke richting van het projectgebied, ten westen
van de Ronsen Heerweg, zijn enkele scherven in prehistorische techniek gevonden waarvan de
datering onbekend is (Centrale Archeologische Inventaris, inventarisnummer 508065).
Aan de Kleine Schatakker in Nederename, op 668m in noordoostelijke richting van het
projectgebied, zijn tijdens een veldprospectie acht silexen en één schrabber uit de steentijd
en drie fragmenten laatmiddeleeuws aardewerk ingezameld (Centrale Archeologische
Inventaris, inventarisnummer 508237). Ten zuiden zijn op het aangrenzende perceel
zes silexen, twee schrabbers en een fragment van een gepolijste bijl gevonden (Centrale
Archeologische Inventaris, inventarisnummer 508236).
In zuidelijke richting, op 840m van het projectgebied, zijn aan Brandbrugge in Mater
(Oudenaarde) vier silexen en één geretoucheerde afslag uit de steentijd ingezameld (Centrale
Archeologische Inventaris, inventarisnummer 508287).
Op 126m in zuidelijke richting van het projectgebied zijn in het verleden aan het Koninklijk
woud van Ename verschillende archeologische vondsten ingezameld. Onder meer veertien
silexfragmenten, twe schrabbers, een fragment van een gepolijste bijl en een geretoucheerde
afslag uit de steentijd zijn tijdens verschillende prospecties gevonden. Voor de Romeinse
periode zijn twee losse scherven ingezameld en voor de late middeleeuwen gaat het om dertien
fragmenten steengoed (Centrale Archeologische Inventaris, inventarisnummer 508238).
Ter hoogte van het Prewette Veld in Ename, op 867m ten zuiden van het projectgebied, zijn
tijdens een veldprospectie drie silexen, één schrabber, één geretoucheerde kling en één
geretoucheerde afslag gevonden, naast enkele scherven uit de late middeleeuwen (Centrale
Archeologische Inventaris, inventarisnummer 508232).
Figuur 24: Aanduiding van de archeologische vindplaatsen rondom het plangebied (© Geopunt)
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Figuur 25: Digitaal hoogtemodel met aanduiding van de sites uit de steentijd rondom het plangebied (© Geopunt)

Figuur 26: Digitaal hoogtemodel met aanduiding van de sites uit de Romeinse periode rondom het plangebied (© Geopunt)
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Figuur 27: Digitaal hoogtemodel met aanduiding van de middeleeuwse attestaties rondom het plangebied (© Geopunt)

Figuur 28: Digitaal hoogtemodel met aanduiding van de attestaties uit de nieuwe tijd rondom het plangebied (© Geopunt)
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Nog in Ename, aan de Natusdreef op 1,1km afstand in zuidelijke richting, zijn twee verbrande
silexen, één schrabber, twee klingen, één geretoucheerde microafslag en vijf gewone
silexen uit de steentijd, twee scherven middeleeuwse aardewerk en een mogelijk Romeins
tegulafragment gevonden (Centrale Archeologische Inventaris, inventarisnummer
508228). Op 1,2km in zuidwestelijke richting van het projectgebied ligt de archeologische site
van de Sint-Salvatorsabdij van Ename. In eerste instantie bevond zich op deze terreinen een
castrum dat omstreeks eind 10de – begin 11de eeuw werd opgericht. Vanaf 1063 wordt ook de
abdijsite opgericht. Van het castrum is niets meer bewaard gebleven, van de abdijsite zijn de
funderingen nog in situ te bewonderen in het archeologisch park (Centrale Archeologische
Inventarisnummers 501031, 159089, 208680 & 156426; Callebaut 1992: 36-40).
Aan de Abdijstraat 25-27 in Ename, op 1,2km in zuidwestelijke richting van het projectgebied, zijn
tijdens een werfcontrole verschillende sporen uit de volle en late middeleeuwen aangetroffen.
De meerderheid van de sporen bestaat uit oude perceelgreppels, afvalkuilen, extractiekuilen
en enkele bakstenen muurresten (Centrale Archeologische Inventaris, inventarisnummer
156428; Ameels et al. 2012: 4-7). Tijdens een andere werfcontrole zijn ter hoogte van
huisnummer 14 een aantal kuilen en paalsporen opgemerkt. Aan de hand van het aardewerk
dat uit de kuilen kwam, kon het geheel tussen de 11de en 12de eeuw worden gedateerd (Centrale
Archeologische Inventaris, inventarisnummer 152214; Ameels & De Groote 2003: 9). Op 1,3
km in zuidelijke richting van het projectgebied, zijn in het Enamebos een vijfhonderdtal laatneolithische vondsten aangetroffen (Centraal Archeologische Inventarisnummer 500366; De
Meyer 2011). Aan de Katteberg, gelegen aan de rand van het bos, zijn tijdens verschillende
veldprospecties twintig silexen, zestien afslagen, één fragment van een gepolijste bijl en een
kling in mijnsilex uit de steentijd, een aantal Romeinse scherven en aardewerk uit de vroege
middeleeuwen aangetroffen (Centrale Archeologische Inventarisnummers 508223, 508225,
508226 & 508227). Aan de Paardemarktstraat in Ename, op 1,3km in zuidwestelijke richting van
het projectgebied staat de Sint-Laurentiuskerk. Deze basilicale, Ottoonse kerk in Maaslandse
bouwstijl is waarschijnlijk omstreeks de 11de eeuw gebouwd en staat gekend om zijn nog goed
bewaarde muurschilderingen. Rondom de kerk zijn enkele Romeinse afbakeningsgreppels
aangetroffen, alsook meerdere vlakgraven uit de middeleeuwen (Centrale Archeologische
Inventaris, inventarisnummer 503485; Callebaut 1992: 435-470). Ten noordoosten van
de kerk staat het huis Beernaert, waarvan de oorspronkelijke bebouwing teruggaat tot de
12de eeuw. Tijdens een opgraving aan dit huis zijn verschillende scherven, beenderresten en
grachten uit de volle en late middeleeuwen gevonden (Centrale Archeologische Inventaris,
inventarisnummer 508008; De Groote 2008). Tijdens een werfcontrole is aan de SintLaurentiusstraat een middeleeuwse kuil opgemerkt (Centrale Archeologische Inventaris,
inventarisnummer 156429). Bij een andere werfcontrole aan de Zwijndries in Ename, op 1,6km
ten zuidwesten van het projectgebied, is ook een middeleeuwse kuil gevonden (Centrale
Archeologische Inventaris, inventarisnummer 156430). Aan de Wallestraat in Ename, op
1,4km ten zuidwesten van het projectgebied, zijn tijdens veldprospecties meerdere vondsten
uit het laat-neolithicum, Romeinse periode, vroege en late middeleeuwen gedaan (Centrale
Archeologische Inventaris, inventarisnummer 508229). Op 1,6km in zuidwestelijke richting
van het projectgebied, zijn aan Riedekens in Ename tijdens een veldprospectie meerdere
silexvondsten en scherven uit de late middeleeuwen ingezameld (Centrale Archeologische
Inventaris, inventarisnummer 508234). Ter hoogte van Daerd in Ename, gelegen op 1,8km in
zuidwestelijke richting van het projectgebied, zijn tijdens een veldprospectie twee lithische
afslagen gevonden (Centrale Archeologische Inventaris, inventarisnummer 508230).
Op 1,9km in zuidwestelijke richting van het projectgebied, is voor de aanleg van de Ename
Sas aan de Schelde een werfcontrole uitgevoerd waarbij lithisch materiaal, aardewerk en
organisch materiaal uit het neolithicum zijn gevonden (Centrale Archeologische Inventaris,
inventarisnummer 500373; Ameels 2003: 61-65).
In het dorp Eine (Stad Oudenaarde) zijn aan de Fabrieksstraat de restanten van de Burcht van
de Heren van Eine opgegraven. Deze site, gelegen op 1,3km ten westen van het projectgebied,
omvatte een opperhof en neerhof waarop nog steeds een kerk met kerkhof staat. Het opperhof
zelf is niet meer zichtbaar.

28DL&H-archeologienota

Aan de hand van het aangetroffen aardewerk lijkt de site omstreeks de 14de eeuw opgericht
(Centrale Archeologische Inventaris, inventarisnummer 501321; Callebaut 1980: 36-37).
Net ten westen van de burcht, aan het Eineplein, zijn tijdens een proefsleuvenonderzoek enkele
muurresten gevonden die een postmiddeleeuws karakter hadden (Centrale Archeologische
Inventaris, inventarisnummer 162334; Vander Ginst & Smeets 2012). Aan de Kannunikenstraat
in Eine, op 1,4km ten westen van het projectgebied, is tijdens graafwerken een gepolijste
vuurstenen bijl gevonden, daterend uit het neolithicum (Centrale Archeologische Inventaris,
inventarisnummer 503481; Pieters 1990: 137-139). Op dit plein staat de Sint-Eligiuskerk die
oorspronkelijk in de 12de eeuw in romaanse stijl werd gebouwd en waarvan nog een crypte
met fresco’s bewaard is gebleven. Vanaf de 14de eeuw wordt de kerk naar gotische normen
herbouwd (Centrale Archeologische Inventaris, inventarisnummer 503483; Mertens 1970:
91-92). Op 1,8km in noordwestelijke richting van het projectgebied, is ter hoogte van de
Heurnestraat in Eine een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek leverde enkele
losse steentijdvondsten op, alsook bewoningssporen uit het neolithicum. Vervolgens zijn nog
een grafheuvel en bewoningssporen uit de metaaltijden en enkele loden kogels uit de 18de
eeuw gevonden (Centrale Archeologische Inventaris, inventarisnummer 211292; De Logi et
al., 2015; De Vriendt 2015). De aansluitende opgraving leverde de verwachte resultaten op:
enkele neolithische hoofd- en bijgebouwen werden opgegraven, alsook nederzettingssporen
en funeraire structuren uit de metaaltijden (persoonlijke mededeling Peter Hazen). De
aangrenzende percelen in het noorden van dit projectgebied zijn in de loop van 2008
onderworpen aan een proefsleuvenonderzoek. Hierbij zijn enkel wat parallelle greppels met
handgevormd aardewerk en een gracht gevonden (Centrale Archeologische Inventaris,
inventarisnummer 150454; Taelman & Urmel 2008).
Ongeveer 1,5km ten zuidoosten van het projectgebied is ter hoogte van Oosse in Mater een
zilveren munt uit de 13de eeuw gevonden. Deze munt is geslagen daar de Engelse koning
Henry III (Centrale Archeologische Inventaris, inventarisnummer 161377). 200m verderop
in zuidoostelijke richting is aan de Boskant in Mater een munt van Titus Flavius Vespasianus
en een grote hoeveelheid dakpanfragmenten gevonden (Centrale Archeologische Inventaris,
inventarisnummer 500224).
Aan de Sterrestraat in Heurne, op 2km in noordwestelijke richting van het projectgebied, is een
circulaire structuur opgemerkt die op de Schelde aansluit en een doorsnede van 250m heeft
(Centrale Archeologische Inventaris, inventarisnummer 507149; De Meulemeester 1984).
Op 3km in zuidwestelijke richting van het projectgebied ligt nog een archeologisch afgebakende
zone, namelijk de historische stadskern van de stad Oudenaarde.

2.2.3. Datering en interpretatie van het onderzochte gebied

Het projectgebied is gelegen binnen een zuidelijke uitloper van de Vlaamse Vallei. De
landschappelijke locatie aan de rand van een alluviale landschap lijkt zeer aantrekkelijk voor
menselijke occupatie. In totaal zijn er dertig plaatsen rondom het projectgebied gekend waar
steentijdvondsten zijn vastgesteld, voornamelijk neolithische vondsten. De meerderheid ligt ten
oosten van de Schelde tussen 9,8m en 14,4m TAW op rand van de Scheldevallei, waar ook het
projectgebied zich in bevindt (zie supra). Voor de Romeinse periode zijn vijftien vindplaatsen
gekend waarvan de landschappelijke ligging grotendeels overeenkomt met de plaatsen waar
de steentijd objecten zijn vastgesteld. De middeleeuwse periode is in de omgeving met
tweeëndertig locaties ook goed vertegenwoordigd. Het overgrote deel van de archeologische
vaststellingen is echter bepaald aan de hand van veldkarteringen. Deze techniek kan een beeld
weergeven over wat mogelijk in de ondergrond aanwezig zit maar biedt geen uitsluitsel over
de aard, uitgestrektheid, bewaringstoestand of de chronologische complexiteit van de site.
Desalniettemin mag geconcludeerd worden dat de omgeving rondom het plangebied een hoog
archeologisch potentieel heeft.

2.2.4. Verwachting ten aanzien van archeologisch erfgoed

Aan de hand van historisch onderzoek en beschikbaar kaartmateriaal kan met vrij grote
zekerheid geconcludeerd worden dat vanaf de tweede helft van de 18de eeuw geen bewoning
binnen het plangebied aanwezig was. Dankzij de vele attestaties in de ruime omgeving kan het
archeologisch potentieel van het plangebied als hoog omschreven worden. Een groot deel van
deze vindplaatsen zijn wel slechts aan de hand van veldprospecties gekend, waardoor geen
kennis over hun bewaringsgraad bestaat.
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Figuur 29: Digitaal hoogtemodel met aanduiding van de vindplaatsen zonder specifieke datering rondom het plangebied (© Geopunt)

Figuur 30: Digitaal hoogtemodel met aanduiding van de soort onderzoeken rondom het plangebied (© Geopunt)

30DL&H-archeologienota

2.2.5. 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 landschappelijke locatie van het terrein binnen een zuidelijke uitloper van de Vlaamse Vallei is
archeologisch veelbelovend te noemen. Door de aanwezigheid van een oude, meanderende arm
van de Bovenschelde en de nabijheid van de landschappelijke verhevenheid ten zuidoosten van
het projectgebied moet deze locatie altijd een zekere aantrekkingskracht hebben uitgeoefend op
de mens. Hierdoor is er sprake van een hoog archeologisch potentieel voor het projectgebied.
- Welke evolutie kende het landgebruik en welke invloed heeft dit gebruik op de bewaring van
het potentieel aanwezige archeologisch erfgoed?
Vanaf ten minste het midden van de 18de eeuw is het projectgebied in gebruik als weide- en
akkerland. Vanaf deze periode werden geen indicaties gevonden van enige bebouwing binnen
de grenzen van het projectgebied. Hierdoor is de negatieve impact op het eventueel aanwezige
bodemarchief vermoedelijk beperkt gebleven. Vanaf het begin van de 21ste eeuw wordt een
klein deel van de noordoostelijke hoek van het projectgebied ingenomen door een kapel.
- 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
hoog archeologisch potentieel van het projectgebied.
- Welke impact hebben de geplande werken op het archeologisch bodemarchief?
Het projectgebied is 6353m² groot en de geplande werken vormen een reële bedreiging
tegenover het potentieel aanwezige bodemarchief over het volledige projectgebied.
- Wat is het wetenschappelijk kennispotentieel van een eventueel aanwezige archeologische site
op lokaal, regionaal en op Vlaams niveau?
Indien er zich binnen het plangebied een archeologische site zou bevinden, zou dit een
wetenschappelijk kennispotentieel in zich dragen, op lokaal vlak en mogelijk ook op regionaal
of supraregionaal niveau.

2.2.6. 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 met zekerheid informatie te verkrijgen
over de aan- of afwezigheid van een archeologische site binnen het plangebied en een aangepast
programma van maatregelen op te stellen, zijn bijkomende fasen van vooronderzoek nodig.
Een veldkartering is voor dit projectgebied niet aangewezen. Deze techniek zou een indicatie
kunnen geven van welke resten mogelijk in de bodem bewaard zijn, wat praktisch uitvoerbaar
is op het terrein aangezien de bodem in gebruik is als akkerland en niet bebouwd en verhard
is. Een methode als veldkartering geeft echter nooit met zekerheid uitsluitsel over de aan- of
afwezigheid, en vooral bewaring van een archeologische site. Met een veldkartering kunnen
slechts aanwijzingen afgeleid worden voor de aanwezigheid van een archeologische site. Dit
biedt geen uitsluitsel over de aard, uitgestrektheid, bewaringstoestand of de chronologische
complexiteit van de site.
Hetzelfde geldt voor geofysisch onderzoek, dat met name nuttig is om grootschalige en
voornamelijk lineaire sporen te herkennen. Methodes zoals veldkartering en geofysische
onderzoek laten niet toe met zekerheid uitspraken te doen over de datering van de mogelijk
aanwezige sporen en in te schatten wat de bewaringsgraad van de site is.
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Figuur 31: Synthesekaart (© Geopunt)

Een landschappelijk booronderzoek is aangewezen. Op basis van het bureauonderzoek is
het potentieel aan steentijdsites binnen het plangebied zeker aanwezig. Het doel van dit
landschappelijke booronderzoek is om te bepalen of er bodems voorkomen waar in situ
steentijdsites bewaard kunnen zijn en deze zones af te bakenen. Afhankelijk van de resultaten kan
vervolgens een verkennend en eventueel ook een waarderend booronderzoek worden uitgevoerd.
Met deze methode kunnen ook verstoorde of opgehoogde zones gedetecteerd worden.
Op de zones waar het booronderzoek een negatief resultaat heeft, wordt een
proefsleuvenonderzoek aanbevolen. Met een proefsleuvenonderzoek wordt een beperkt
— maar statistisch representatief — deel van het terrein onderzocht op indicaties voor de
aanwezigheid van archeologische sites. Op basis hiervan moet het mogelijk zijn uitspraken te
doen over het archeologisch potentieel van het totale terrein. Bovendien wordt bij dergelijk
onderzoek ook informatie ingewonnen over de lokale bodemopbouw, eventuele ongekarteerde
verstoringen in de bodem, en de spreiding, datering, bewaringsgraad en aard van eventuele
archeologische sites op het plangebied. Deze informatie is nodig om enerzijds te bepalen of
een archeologische opgraving van (een deel van) het plangebied noodzakelijk is en om een
gepast programma van maatregelen op te stellen voor een eventuele archeologische opgraving.
De methode biedt een groot potentieel aan kenniswinst en laat toe om met een klein team te
werken. Hierdoor wordt met een draagbare financiële last een maximaal resultaat bekomen.
Zowel op financieel als wetenschappelijk vlak is een proefsleuvenonderzoek een logisch
onderbouwde keuze. Vooronderzoek door middel van proefsleuven is een efficiënte methode
om terreinen te onderzoeken waar geen complexe verticale stratigrafie wordt verwacht, zoals
dat hier het geval is.
De verdere fasen van geadviseerd onderzoek, zonder en met ingreep in de bodem, zullen worden
uitgevoerd in uitgesteld traject. Een deel van de gronden zijn met opschortende voorwaarden
aangekocht, waardoor ze pas eigendom worden wanneer de omgevingsvergunning verleend
wordt. Dit houdt in dat de opdrachtgever pas juridisch eigenaar van alle gronden wordt wanneer
de omgevingsvergunning wordt verleend. Hierdoor is het juridisch onmogelijk al enig terreinwerk
(vooronderzoek zonder of met ingreep in de bodem) uit te voeren. Het is in die mate economisch
evenmin interessant de kosten van terreinwerk te dragen in het kader van een ontwikkeling
waarvan men niet zeker is dat die zal vergund — en daadwerkelijk zal gerealiseerd — worden.
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Indien de ontwikkeling uiteindelijk niet zou vergund en uitgevoerd worden, is er geen sprake
meer van een bedreiging van het eventueel archeologisch erfgoed in de bodem. Het is voor het
bodemarchief daarenboven beter zo lang mogelijk ongestoord te blijven. Terreinwerk met ingreep
in de bodem heeft immers ook een verstorende impact op het bodemarchief.

2.2.7. Samenvatting onderzoek

De initiatiefnemer wenst aan de Robert De Preesterstraat in Nederename, Oudenaarde een
omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden in te dienen, bestaande uit negentien
nieuwe bouwloten. Voor deze aanvraag dient de initiatiefnemer een archeologienota op te maken.
Rondom het projectgebied zijn in het verleden meerdere archeologische vaststellingen gebeurd.
Hieruit kan besloten worden dat het projectgebied binnen een archeologisch interessante zone
ligt. Het grote aantal materiaalvondsten doet een sterke occupatie van deze regio vermoeden
vanaf de steentijd tot en met de middeleeuwse periode. Aan de hand van het beschikbaar
historisch kaartmateriaal lijkt het projectgebied vanaf de 18de eeuw tot heden in gebruik als
grasland of braakliggend gebied. Gedurende deze periode zijn geen sporen van bebouwing te
herkennen binnen het projectgebied. Door het archeologisch interessante karakter van het
projectgebied wordt een vervolgonderzoek zonder ingreep in de bodem in de vorm van een
landschappelijk booronderzoek en een onderzoek met ingreep in de bodem in de vorm van een
proefsleuvenonderzoek aanbevolen binnen het plangebied.
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