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Tabel 1. Overzicht van de verschillende (pre)historische perioden.
Periode
Nieuwste tijd:
Nieuwe tijd:
Middeleeuwen:
Late Middeleeuwen
Volle Middeleeuwen
Vroege Middeleeuwen C / Karolingische periode
Vroege Middeleeuwen B / Merovingische periode
Vroege Middeleeuwen A / Frankische periode
Romeinse tijd:
IJzertijd:
Late IJzertijd
Midden-IJzertijd
Vroege IJzertijd
Bronstijd:
Neolithicum (Jonge Steentijd):
Finaal-Neolithicum
Laat-Neolithicum
Midden-Neolithicum
Vroeg-Neolithicum
Mesolithicum (Midden-Steentijd):
Paleolithicum (Oude Steentijd):
Bron: Onderzoeksbalans Vlaanderen
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Tijd in jaren
19e E - heden
16e E - 18e E na Chr.
5e E - 15e E na Chr.
13e E - 15e E na Chr.
10e E - 12e E na Chr.
8e E - 9e E na Chr.
6e E - 8e E na Chr.
5e E na Chr.
57 voor Chr. - 402 na Chr.
800 - 57 voor Chr.
250 - 57 voor Chr.
475/450 - 250 voor Chr.
800 - 475/450 voor Chr.
2100/2000 - 800 voor Chr.
5300 - 2000 voor Chr.
3000 - 2000 voor Chr.
3500 - 3000 voor Chr.
4500 - 3500 voor Chr.
5300 - 4800 voor Chr.
ca. 9500 - 4000 voor Chr.
tot 10 000 voor Chr.
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Verslag van resultaten van het bureauonderzoek

1.1

Beschrijvend gedeelte

In opdracht heeft het Vlaams Erfgoed Centrum in maart 2019 een archeologienota opgesteld naar de
archeologische waarde van de locatie Portaal Moeistraat in Sint-Martens-Latem (afb. 1 en 2). De
archeologienota bestaat uit een bureauonderzoek en is uitgevoerd naar aanleiding van de voorgenomen
aanleg van het parkbos.

Afb. 1.

Locatiekaart van het plangebied.
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Afb. 2.
Aanduiding van het uit te voeren archeologisch onderzoek op het plan van de bestaande
toestand op het terrein.
1.1.1

Administratieve gegevens

Uitgevoerde fasen binnen archeologienota:
Aanleiding:
Locatie:
Plaats:
Gemeente:
Provincie:
Kadastrale gegevens:

Diepte bodemverstoring
Oppervlakte plangebied
Oppervlakte bodemingrepen
Coördinaten (bounding box;
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Bureauonderzoek
Aanleg van het parkbos
Portaal Moeistraat
Sint-Martens-Latem
Sint-Martens-Latem
Oost-Vlaanderen
Gemeente Sint-Martens-Latem, Afdeling 1, Sectie B,
Perceelnummers: 956A, 952A, 951A, 953, 950, 949, 960,
962A, 961A (deels), 1017(deels).
Gemeente Sint-Martens-Latem, Afdeling 1, Sectie B.
200 cm –mv
59060m2 / 5ha
59060m2
Lambertcoördinaten 98.614 / 188.574
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(EPSG:31370)
Projectcode
VEC-projectcode:
Auteur:
Autorisatie:

1

Begindatum onderzoek:
Einddatum onderzoek:
Beheer en plaats documentatie:

Relevante thesaurustermen:

1.1.2

98.790 / 188.720
98.966 / 188.866
2019C106 (bureauonderzoek)
5010118 (bureauonderzoek)
X. Alma (OE/ERK/Archeoloog/2016/00094)
T. Van Mierlo (veldwerkleider)
X. Alma (OE/ERK/Archeoloog/2016/00094)
28 maart 2019
Mei 2019
Vlaams Erfgoed Centrum
Liesdonk 5
2440 Geel
Steentijd, Neolithicum, Romeinse tijd, stad,
bureauonderzoek.
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/thesaurus

wegen,

Archeologische voorkennis

Er is geen archeologische voorkennis voor het plangebied.
1.1.3

Huidig gebruik

Het plangebied is onbebouwd en gelegen aan een weg, de Moeistraat. Het plangebied kan verder
opgedeeld worden in twee zones. De noordelijke zone is voornamelijk in gebruik als bosgebied terwijl de
overige zone in gebruik is als grasland. Binnen het plangebied is eveneens nog een gracht gelegen.
In de omgeving kan vastgesteld worden dat ten westen van het plangebied bebouwing aanwezig is. Dit is in
tegenstelling tot de oostelijke zone waar voornamelijk graszone te situeren is. Ook wordt de oostelijke zone
omsloten door een smalle weg (Afb. 3). Op basis van de gekende gegevens kunnen in het onderzoeksgebied
nog geen verstoorde zones vastgesteld worden.

1

Xander Alma is een werknemer bij ADC ArcheoProjecten BV. ADC ArcheoProjecten voert onderzoek in onderaanneming uit voor het
Vlaams Erfgoed Centrum.
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Afb. 3.

8

Het plangebied op de recente luchtfoto.
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1.1.4

Beschrijving van de geplande werken

Binnen het plangebied zal een parkbos gerealiseerd worden. Voor dit parkbos zullen verschillende ingrepen
in de bodem plaatsvinden. De ingrepen zullen elk apart besproken worden.

Afb. 4.

Overzicht van de geplande werkzaamheden.

1.
Bosgebied
Het bestaande bos zal behouden blijven. Verder zal er in het oostelijke gedeelte van het plangebied een
nieuw bos op natuurlijke wijze tot ontwikkeling worden gebracht over een oppervlakte van 2580m². Deze
zone (blauw op afb. 5) zal opgehoogd worden met grond afkomstig van het uitgraven van de poelen. Het
talud zal direct op het maaiveld aangebracht worden zonder voorafgaande ontzoding of afgraving van de
teelaarde. De ontwikkeling van het nieuwe bos zal dus niet gepaard gaan met bodemingrepen.
In het westelijk deel van het plangebied zullen fruitbomen aangeplant worden. Aangezien deze bomen
minder gemakkelijk aanslaan gaat op deze plaats een standplaatsverbetering uitgevoerd worden. Dit houdt
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in dat er ter hoogte van iedere toekomstige fruitboom (circa 28 – afb. 4) een put van 1,5 op 1,5m groot en
0,75m
m diep gegraven zal worden. Deze put zal vervolgens gevuld worden met de helft van de uitgegraven
bodem en voor de helft een bodemverbeteringsmiddel.
bodemverbeteringsmiddel

Afb. 5.

Detail van het nieuwe bosgebied (blauw) en palenpad (rood).

2.
Wegenis
Doorheen het plangebied zal een wegenis (in de vorm van voetpaden) aangelegd worden. De wegenis
(630m²),, gelegen voornamelijk in het westelijke gedeelte van het plangebied, zal opgebouwd worden uit
porfiersteenslag en heeft een breedte van 1,50m. De koffer voor de porfierpaden
porfierpaden zal 20cm diep vanaf het
ontworpen maaiveld zijn. Er zal ook een plankenpad
plankenpad (65m lang) in het oostelijke gedeelte van het
plangebied (Afb. 5) aangelegd
elegd worden. Dit plankenpad
plankenpad zal gelegen zijn over de nattere delen en de
oostelijke poel. De palen voor
or het plankenpad gaan ongeveer 1.5m diep gefundeerd worden vanaf het
ontworpen maaiveld.
3.
Poelen
Er zullen twee poelen aangelegd worden binnen het parkbos. De westelijke poel (485m², Afb. 6) zal een
maximale diepte van 150cm –mv krijgen terwijl
terw de oostelijke poel (2864m², Afb. 5) een maximale diepte van
200cm –mv zal krijgen.. De westelijke poel zal verbonden worden met de reeds aanwezige gracht die een
diepte heeft van circa 100cm –mv.
mv. De oostelijke poel zal eveneens een veedrinkplek voorzien.
voorzien
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Afb. 6.

Detail van de tweede poel en aanduiding van de speelheuvel (blauw).
(blauw)

4.
Plaatselijke ingrepen
Er zal eveneens een speelheuvel (1335m²) gecreëerd worden (Afb. 6).. Deze zal een hoogte hebben van circa
300cm. Er zal geen afgraving gebeuren voor de ophoging,, zo zal er geen teelaarde worden afgegraven en zal
tevens geen zoden verwijderd worden.
worden Verder zal over het parkbos op verschillende plaatsen banken en
tafels geplaatst worden. Deze kunnen bereikt worden door paden in het grasland. De graspaden
gras
worden
licht verhoogd (maximaal 10cm) aangelegd. Dit wordt bekomen door het spreiden van teelaarde afkomstig
van de koffering van de porfierpaden. De banken en tafels worden maximaal 60cm diep gefundeerd. Verder
zal over het parkbos op verschillende plaatsen heestermassief en bomen aangepland worden. Deze zullen
plaatselijk een minimale verstoring veroorzaken.
Er zal niet geëgaliseerd of afgegraven worden. Verspreid over het terrein zullen verschillende
hoogstambomen zoals eik en linde geplant worden. Deze bomen worden met kluit geleverd en gaan een
standaard plantput van circa 1m² groot krijgen die ongeveer 50cm diep zal zijn.
De consequentie van de voorgenomen ingreep kan zijn dat eventuele aanwezige waardevolle
archeologische resten in de ondergrond
ondergro worden aangetast.
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1.1.5

Juridisch kader

Artikel 5.4.1. (01/04/2019 - )
Voorafgaand aan het aanvragen van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen moet
een archeologienota zoals vermeld in artikel 5.4.8 en artikel 5.4.12 opgesteld en gemeld worden in volgende
situaties:
1° aanvragen met betrekking tot percelen die gelegen zijn in een voorlopig of definitief beschermde
archeologische site;
2° aanvragen waarbij de totale oppervlakte van de vergunningsplichtige ingreep in de bodem 100 m² of
meer beslaat en de totale oppervlakte van de kadastrale percelen waarop de vergunning betrekking heeft
300 m² of meer bedraagt en waarbij de betrokken percelen geheel of gedeeltelijk gelegen zijn in
archeologische zones, opgenomen in de vastgestelde inventaris van archeologische zones;
3° aanvragen waarbij de totale oppervlakte van de vergunningsplichtige ingreep in de bodem 1000 m² of
meer beslaat en de totale oppervlakte van de kadastrale percelen waarop de vergunning betrekking heeft
3000 m² of meer bedraagt en waarbij de percelen volledig gelegen zijn buiten archeologische zones,
opgenomen in de vastgestelde inventaris van archeologische zones.
Voor de toepassing van dit artikel op terreinen zonder kadastraal nummer geldt de totale oppervlakte van de
hele werf van het te vergunnen werk.
De aanvrager van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen wordt van die
verplichting vrijgesteld:
1° indien de aanvraag volledig betrekking heeft op een gebied waar geen archeologisch erfgoed te
verwachten valt, zoals vastgesteld door de Vlaamse Regering;
2° indien de aanvraag betrekking heeft op werkzaamheden aan bestaande lijninfrastructuur en haar
aanhorigheden binnen een archeologische zone, opgenomen in de vastgestelde inventaris van
archeologische zones, waarbij de oppervlakte van de vergunningsplichtige ingreep in de bodem buiten het
gabarit van de bestaande lijninfrastructuur en haar aanhorigheden minder dan 100 m² beslaat;
3° indien de aanvraag betrekking heeft op werkzaamheden aan bestaande lijninfrastructuur en haar
aanhorigheden buiten een archeologische zone, opgenomen in de vastgestelde inventaris van archeologische
zones en buiten een voorlopig of definitief beschermde archeologische site, waarbij de oppervlakte van de
vergunningsplichtige ingreep in de bodem buiten het gabarit van de bestaande lijninfrastructuur en haar
aanhorigheden minder dan 1000 m² beslaat, wanneer de lijninfrastructuur waarvoor de
omgevingsvergunning wordt aangevraagd meer dan 1000 meter bedraagt;
4° indien de aanvrager een natuurlijke persoon of privaatrechtelijke rechtspersoon is, de totale oppervlakte
van de vergunningsplichtige ingreep in de bodem minder dan 5000 m² beslaat, en de betrokken percelen
volledig gelegen zijn buiten woongebied of recreatiegebied en buiten archeologische zones opgenomen in de
vastgestelde inventaris van archeologische zones en buiten beschermde archeologische sites;
5° indien de handelingen louter betrekking hebben op verbouwingswerken of vernieuwbouw, zonder
bijkomende vergunningsplichtige ingreep in de bodem;
6° indien de handelingen louter betrekking hebben op de regularisatie van vergunningsplichtige projecten,
overeenkomstig artikel 81 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en alle
vergunningsplichtige ingrepen in de bodem al zijn uitgevoerd;
7° indien de stedenbouwkundige aanvraag kadert in verbeterd bodembeheer en uitsluitend betrekking heeft
op een reliëfwijziging in agrarisch gebied, niet gelegen in een archeologische zone zoals opgenomen in de
vastgestelde inventaris van archeologische zones of een voorlopig of definitief beschermde archeologische
site, als gevolg van een afgraving van teelaarde tot 40 cm en de latere toevoeging met dezelfde teelaarde.
8° indien de aanvraag betrekking heeft op werkzaamheden binnen het gabarit van bestaande
lijninfrastructuur en haar aanhorigheden;
9° indien de aanvraag geheel betrekking heeft op percelen binnen het grondgebied van een erkende
onroerenderfgoedgemeente waarvoor de gemeenteraad in een gemeentelijk reglement een vrijstelling heeft
voorzien en de aanvraag geen betrekking heeft op beschermde goederen of op percelen die geheel of
gedeeltelijk gelegen zijn in een archeologische zone, opgenomen in de vastgestelde inventaris van
archeologische zones. De vrijstellingen in het gemeentelijk reglement zijn gebaseerd op onderzoek naar de
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archeologische situatie in de betrokken gemeente door een erkende archeoloog in dienst van de erkende
onroerenderfgoedgemeente en hebben betrekking op percelen met een oppervlakte van 5000 m² of minder.
De Vlaamse Regering kan de nadere regels voor deze vrijstellingen bepalen.
De aanvrager van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen kan een archeologienota
waarvan al akte is genomen indienen als de aanvraag betrekking heeft op hetzelfde perceel of dezelfde
percelen en als de ingreep in de bodem van de te vergunnen werken overeenkomt met de ingreep in de
bodem van de vergunningsplichtige werkzaamheden die in de archeologienota waarvan akte is genomen zijn
omschreven. Als er in de archeologienota een archeologische opgraving werd opgelegd, moet deze zijn
uitgevoerd en moet daarover een archeologierapport aan het agentschap zijn bezorgd. In het geval dat er
gebruik is gemaakt van onderafdeling 7 van deze afdeling, moet de nota waarvan akte is genomen zijn
uitgevoerd. Als er in de nota een archeologische opgraving wordt opgelegd, moet daarover een
archeologierapport aan het agentschap zijn bezorgd.
De archeologienota werd vervaardigd naar aanleiding van een aanvraag voor een stedenbouwkundige
vergunning. De verplichting tot de opmaak van een archeologienota wordt gekoppeld aan
oppervlaktecriteria. Vanwege de ligging van het plangebied geheel in nog niet vastgestelde zone, buiten een
woongebied/recreatiegebied en het gegeven dat de opdrachtgever wel publieksrechtelijk is, geldt een
verplichting voor het opstellen van een archeologienota bij bodemingrepen groter dan of gelijk aan 1000
2
2
m , waarbij het perceeloppervlak groter of gelijk aan 3000m .
2

Aangezien de geplande ingrepen in het te ontwikkelen gebied in totaal een oppervlakte van 59060 m
2
beslaan (binnen een totaal perceelsoppervlak van 59060m ) en daarmee de maximale onderzoeksgrenzen
2
worden overschreden, dient de initiatiefnemer een bekrachtigde archeologienota te laten opmaken.

Het vaststellen van de archeologische waarde van een plangebied dient te gebeuren op grond van de Code
van Goede Praktijk voor de uitvoering van en rapportering over archeologisch vooronderzoek en
archeologische opgravingen en het gebruik van metaaldetector (versie 2.0). Het doel van de Code is om als
een minimale standaard te dienen voor de kwaliteit van archeologisch onderzoek en het gebruik van
3
metaaldetectoren in Vlaanderen.
De eventuele vondsten en bijhorende documentatie die tijdens het archeologisch onderzoek worden
verzameld, zullen voorlopig worden bewaard bij Vlaams Erfgoed Centrum bvba. Na afronding van het totale
onderzoek zullen de vondsten en data worden overgedragen.
1.1.6

Doelstelling en vraagstelling

Voor het bureauonderzoek zijn de volgende onderzoeksvragen opgesteld:
Zijn mogelijk archeologische waarden in het plangebied aanwezig, en zo ja, wat is de specifieke
archeologische verwachting?
Worden mogelijk archeologische resten bedreigd door de geplande werkzaamheden?
Is het plangebied voldoende onderzocht en zo nee, welke vorm van nader archeologisch onderzoek kan
worden geadviseerd?
Het bureauonderzoek vormt binnen de archeologienota de eerste stap in het vaststellen van de
archeologische waarde van het gebied. Het doel van het bureauonderzoek is het aan de hand van
schriftelijke bronnen verwerven van informatie over bekende en/of verwachte archeologische waarden in

2
3

https://geo.onroerenderfgoed.be
Agentschap Onroerend Erfgoed, 2016
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het plangebied, om daarmee te komen tot een gespecificeerde archeologische verwachting. Daarbij worden
onder andere de Centrale Archeologische Inventaris (CAI), relevante historische kaarten en
informatiebronnen omtrent de ondergrond gebruikt.
De beschrijving van de historische, archeologische en aardwetenschappelijke informatie is gebaseerd op het
volgende bronmateriaal:
Aardkundige gegevens:
•
Tertiaire kaart
•
Quartairgeologische kaart 1:50.000
•
Geomorfologische kaart
•
Bodemkaart 1:50.000
•
Bodemgebruikskaart
•
Bodembedekkingskaart
•
Erosiekaart
•
Hoogteverloopkaarten
•
Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen
•
Profielbeschrijvingen opgesteld bij opmaak van de bodemkaart
Archeologische gegevens:
•
Centrale Archeologische Inventaris (CAI)
Historische gegevens:
•
Kadasterplan
•
Fricx kaarten uit 1712
•
Ferraris kaarten uit 1771-1778
•
Atlas der buurtwegen 1840-1850
•
Vandermaelenkaart 1846-1854
•
Topografische Militaire Kaart 1850-1864
•
Topografische kaart
•
Luchtfoto’s 1979-2012
•
Orthofoto’s
•
Archeologische luchtfoto’s
Externe partijen:
•
Input Onroerend Erfgoed
•
Regio-experts
•
Literatuur
•
Gemeente
•
Amateurarcheologen en heemkundekringen
•
Iconografische bronnen
•
Toponymie
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1.2

Assessmentrapport

1.2.1

Beschrijving van de aardwetenschappelijke waarden

Het onderzoeksgebied kenmerkt zich aardwetenschappelijk als volgt:
Bron

Informatie

Tertiaire kaart4

Formatie van Tielt – Lid van Kortemark

Quartairgeologische kaart 1:50.000 (afb. 7)5

Profieltype 3:
Eolische afzettingen (zand tot silt) van het Weichseliaan (LaatPleistoceen), mogelijk Vroeg-Holoceen; zand tot zandleem in
het noordelijke en centrale gedeelte van Vlaanderen; silt
(loess) in het zuidelijke gedeelte van Vlaanderen (ELPw) en/of
Hellingsafzettingen van het Quartair (HQ) zijn mogelijk
afwezig.
Fluviatiele afzettingen van het Weichseliaan (LaatPleistoceen) (FLPw)
Profieltype 3a:
Fluviatiele afzettingen (organochemisch en perimarien
incluis), afzettingen van het Holoceen en mogelijk
Tardiglaciaal (Laat-Weichseliaan) (FH).
Eolische afzettingen (zand tot silt) van het Weichseliaan (LaatPleistoceen), mogelijk Vroeg-Holoceen; zand tot zandleem in
het noordelijke en centrale gedeelte van Vlaanderen; silt
(loess) in het zuidelijke gedeelte van Vlaanderen (ELPw) en/of
Hellingsafzettingen van het Quartair (HQ) zijn mogelijk
afwezig.
Fluviatiele afzettingen van het Weichseliaan (LaatPleistoceen) (FLPw). Deze karteereenheid ontbreekt mogelijk
in sommige delen van de beekvalleien buiten de Vlaamse
Vallei en haar uitlopers.

Geomorfologie6

Vlaamse Laagvlakte

Bodemkaart 1:50.000 7

Sdb
horizont
Pep
Lfp
Pdp
Pdb
horizont
Lep

Matig natte lemig zandbodem met structuur B
Natte licht zandleembodem zonder profiel
Zeer natte zandleembodem zonder profiel
Matig natte licht zandleembodem zonder profiel
Matig natte licht zandleembodem met structuur B
Natte zandleembodem zonder profiel

Reeds verrichte boringen8

De geologische boringen geven geen extra informatie

Hoogtekaart9

6 tot 7,4m TAW

Bodemerosie

10

Bodemgebruikskaart

zeer weinig erosiegevoelig
11

Weiland, loofbos en akkerland

4

http://www.geopunt.be/kaart.
http://www.geopunt.be/kaart.
6
http://www.geopunt.be/kaart.
7
http://www.geopunt.be/kaart.
8
http://www.geopunt.be/kaart.
9
http://www.geopunt.be/kaart.
10
http://www.geopunt.be/kaart.
11
http://www.geopunt.be/kaart.
5
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Informatie

Bron
Bodembedekkingskaart

12

Gras, struiken, akker, bomen, water

Geologisch gezien bevindt het plangebied zich in de Vlaamse Vallei. Deze Vlaamse Vallei
erodeerde zich sinds het droogvallen van Noord-België aan het eind van het Tertiair, rond 2,58
miljoen jaar geleden, een weg door de marien afgezette tertiaire substraten. Dit gebeurde als
gevolg van de quartaire klimaatschommelingen in verschillende fasen van erosie en sedimentatie
waarbij Vroeg- en Midden-Pleistocene interfluviale en dalwand-terrassen werden gevormd.
De diepste uitsnijdingen werden bereikt gedurende het begin van het Eemiaan (130.000 tot
115.000 jaar geleden) toen de zee de reeds in het Saaliaan (370.000 tot 130.000 jaar geleden)
diep uitgeschuurde Vlaamse Vallei binnendrong. Zo ontstond de Golf van Gent, een groot
estuarium waarin de aanwezige Quartaire afzettingen door de intense getijdenstromingen
grotendeels werden opgeruimd en de Vlaamse Vallei zich plaatselijk nog dieper in de Tertiaire
13
substraten kon insnijden.
Ter hoogte van het plangebied werd zo het Lid van Kortemark aangesneden. Het Lid van
Kortemark behoort tot de Formatie van Tielt en bestaat grijze tot groengrijze klei tot silt dat
14
werd afgezet in het vroeg-eoceen (56 tot 47,8 miljoen jaar geleden).
De tertiaire afzettingen bevinden zich op een diepte tussen 19m en 24m onder het maaiveld
(-10m tot -15m TAW).

12
13
14

16

http://www.geopunt.be/kaart.
Borremans 2015, 211-221.
Steurbaut 2015, 130.
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Afb. 7.

Locatiekaart van het plangebied op de Tertiaire kaart.

Na de erosieve fase van het Vroeg-Eemiaan volgde een afzettingsfase waarbij een
glimmerhoudende, sterk kalkhoudende zware leem bezonk in grote overstromingsvlakten
rond meanderende geulen in de diepere delen van de Vlaamse Vallei. Deze afzetting staat
15
bekend als de Formatie van Oostwinkel en rust meestal rechtstreeks op het tertiaire substraat.
Gedurende het Vroeg-Weichseliaan daalde de zeespiegel en heerste een koud klimaat zonder
permafrost waardoor de rivieren zich opnieuw diep in de Vlaamse vallei uitschuurden waarbij
de oudere sedimenten deels werden opgeruimd. Nadien werd de Vlaamse Vallei in verschillende
fasen vooral opgevuld met fluvioperiglaciale pakketten.
Een van de laatste grote opvullingsfasen vond plaats in het Vroeg-Pleniglaciaal (74.000 tot
55.000 jaar geleden), toen vlechtende rivieren door permafrost nauwelijks konden insnijden
maar wel grote hoeveelheden sediment afzetten dat door gebrek aan vegetatie massaal
met het smeltwater meekwam. Deze fluvioperiglaciale afzettingen bestaan voornamelijk
16
uit geërodeerd Tertiair materiaal en behoren tot het Lid van Oostakker en het Lid van Ede.

15

Borremans 2015, 216.

17
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In de zeer koude periode van het Laat-Pleniglaciaal (29.000 tot 13.000 jaar geleden) was de
rivierwerking en vegetatie zeer beperkt waardoor transversaal op de overheersende noord- tot
noordwestelijke winden dekzandruggen ontstonden in de laag gelegen en met zand opgevulde
Vlaamse Vallei. Onder andere de dekzandrug tussen Maldegem en Stekene werd in deze periode
gevormd. Deze dekzandrug damde de Vlaamse Vallei af waardoor het afvoersysteem niet meer
in noordelijke richting naar de Vallei van Oostende afwaterde maar oostelijk moest afbuigen om
via het doorbraakdal van Hoboken de Beneden-Schelde te bereiken.
Tijdens het Laat-Glaciaal (13.000 tot 10.000 jaar geleden) verbeterde het klimaat, op enkele
koude fasen na, waarbij de permafrost verdween terwijl de zeespiegel nog relatief laag lag.
Hierdoor ontstonden meanderende rivieren die zich verticaal insneden en valleien vormden.
Het oppervlak van de Weichseliaanafzettingen werd hierbij tot laagterras in reliëf gesteld. Deze
paleovalleien werden opgevuld met alluviale afzettingen en zijn vandaag niet meer zichtbaar in
17
het landschap.
Op de quartairgeologische kaart staat het plangebied gekarteerd als Vroeg-Pleniglaciaal
fluvioperiglaciaal sediment waarop mogelijk een Midden- of Laat-Pleniglaciale eolische
sedimenten werden afgezet (type 3). Deze Midden- en Laat-Pleniglaciale eolische afzettingen
zijn niet noodzakelijk (nog) aanwezig. Ten zuiden van het plangebied bevindt zich de Holocene
alluviale vlakte van de Rosdam (type 3a).

16
17

18

Borremans 2015, 216-217.
Borremans 2015, 219.
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Afb. 8.

Locatiekaart van het plangebied op de Quartairgeologische kaart.

Binnen het plangebied kunnen verschillende bodemtypes teruggevonden worden namelijk, Sdb, matig natte
lemig zandbodem met structuur B horizont, Pep, natte licht zandleembodem zonder profiel, Lfp, zeer natte
zandleembodem zonder profiel, Pdp, matig natte licht zandleembodem zonder profiel, Pdb, matig natte
licht zandleembodem met structuur B horizont en Lep, natte zandleembodem zonder profiel.
De bodemtypes geven aan dat er voornamelijk een zandleembodem teruggevonden kan worden binnen het
plangebied. Enkel de westelijke zone wordt gekarteerd als een zandbodem. Verder is ook te zien dat de
meeste bodems, uitgezonderd van Sdb en Pdb, gekenmerkt worden als zonder profiel. De overige twee
bodems bevatten een structuur B horizont. Deze laatst zijn dan ook voornamelijk gelegen aan de westelijke
en zuidelijke uiteinden van het plangebied.

19
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Afb. 9.

Het plangebied op de bodemkaart.

Op basis van het DTM kan vastgesteld worden dat het plangebied een eerder vlak verloop kent. Verder zijn
in de profielen duidelijk de grachten terug te zien. Deze grachten hebben gemiddeld een diepte van circa
50cm. Op basis van de profielen kan duidelijk gezien worden dat de zones aan de straten hoger gelegen zijn
dan de oostelijke delen van het plangebied. Dit hoogteverschil bedraagt circa 60cm.
Het tweede DTM toont aan dat het plangebied in een vallei gelegen is. De vallei heeft zeker een doorsnede
van 1km. In het noordwesten is een plateau te situeren. Het heeft een hoogteverschil van circa 14m. Verder
is het zuidelijke gedeelte voornamelijk laag gelegen.

20
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Afb. 10.

Het plangebied op het Digitaal Terreinmodel Vlaanderen (DTM), inclusief profiel hoogteverloop.

21
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Afb. 11.

22

Het plangebied op het Digitaal Terreinmodel Vlaanderen (DTM).
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1.2.2

Beschrijving van bekende archeologische waarden

Voor het onderzoeksgebied zijn in de Centrale Archeologische Inventaris (CAI) van Onroerend Erfgoed de
volgende archeologische waarden en ondergrondse bouwhistorische waarden vastgesteld (afb. 12):

Omschrijving

Datering

Uitsnede uit de Centraal Archeologische Inventaris van het onderzoeksgebied.
Afstand t.o.v.
plangebied

CAI nummer

Afb. 12.

30772
Circa
1000m

18de eeuw

30764

Circa
380m

Post-Middeleeuws

Aardewerk – rood aardewerk (119), steengoed (20), geel aardewerk (3),
Steingut (13), pijpefragmentjes (11)

30775

Circa
650m

Neolithicum

Lithisch materiaal – gepolijste stenen bijl

31515

Circa
1400m

17de eeuw

Lusthof

Circa
1900m

Vroege
Middeleeuwen
Late Middeleeuwen

Abdijhoeve

31516
32180

Circa

Romeinse Tijd

Aardewerk – Gallo-Romeins aardewerk en enkele tegulae en imbrices

30759

Hoeve
Aardewerk – rood
pijpekopfragment (1)

aardewerk

(17),

geel

aardewerk

(1)

en

Hoeve

23
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1380m

Late Bronstijd
Mesolithicum

Aardewerk – aardewerk en houtskoolbrokjes
Lithisch materiaal – silex-artefacten

32607

Circa
1630m

Romeinse Tijd

Vlakgrad – oude vondst, crematieresten, wapens

32614

Circa
970m

Late Middeleeuwen

Site met walgracht

Circa
970m

Neolithicum

Lithisch materiaal – bewerkt fragmenten vuursteen, enkele schilfers
zandsteen, potscherf waarvan de klei grof gemengd is met steengruis
Aardewerk – 20-tal fragmenten aardewerk

32917

IJzertijd
Kalenderbergcultuur
Circa
1110m

32925

Volle
Middeleeuwen
Romeinse Tijd
Late Middeleeuwen

Aardewerk – randscherf van een kruikamfoor, gevonden middenin de
Laat-Middeleeuwse schervenconcentratie
Aardewerk – grijs aardewerk (75), vroeg steengoed (3), groep Laat-of
Postmiddeleeuws aardewerk (52)

32927

Circa
80m

Late Middeleeuwen

Site met walgracht

154999

Circa
870m

Steentijd

Lithisch materiaal –
geretoucheerde kling

155000

Circa
640m

16de eeuw

Poel

155002

Circa
1300m

16de eeuw

Poel

155004

Circa
1060m

Steentijd

Lithisch materiaal - afslagstukje

155007

Circa
620m

Steentijd

Lithisch materiaal – afslagstukje

155009

Circa
560m

Steentijd

Lithisch materiaal – groot afslagstuk dat later als kern werd gebruikt

155010

Circa
1090m

Steentijd

Lithisch materiaal – piramidale kern

155011

Circa
270m

Steentijd

Lithisch materiaal – geretoucheerde kling met afgestompte boord

155012

Circa
480m

Steentijd

Lithisch materiaal – klingfragment

155013

Circa
390m

Steentijd

Lithisch materiaal – geretoucheerde kling

155014

Circa
860m

Steentijd

Lithisch materiaal – afslag met piramidale vorm

155015

Circa
630m

Steentijd

Lithisch materiaal – eindschrabber op kling

155016

Circa
1130m

Steentijd

Lithisch materiaal – afslagstukje met duidelijke retouches

157155

Circa
1040m

Neolithicum

Lithisch materiaal – gepolijste bijl

Circa
1090m

Midden-Romeinse
Tijd

Vlakgraf – vijf brandrestengraven in het vooronderzoek. In het
opgravingsonderzoek werden 12 houtskoolrijke kuilen vastgesteld
waarvan 8 vermoedelijk brandrestengraven zijn.
Nederzetting – vier paalsporen vormen een gebouwplattegrond en enkele
losse paalsporen, enkele greppels
Postmiddeleeuwse greppels die dienst deden als erfafbakening
Ploegsporen
Nederzetting – paalsporen waarin huisplattegronden herkend kunnen
worden.

159820
Nieuwe Tijd
Midden-Romeinse
Tijd

24

Aardewerk – scherven

afslagstukje

of

afgebroken

uiteinde

van
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207078

Circa
1410m

Merovingische
periode
Late Middeleeuwen
Nieuwste Tijd

Waterput en kuil met Merovingisch aardewerk

Midden-Romeinse
Tijd
Late Middeleeuwen
17de eeuw

Ploeg/looplaag met tal van Romeinse archaeologica

Ondiepe kuil
Rechthoekige lange ondiepe kuilen

Grachten en greppels, kuilen en paalsporen, waterkuil of waterput
Diverse greppel- en grachtfragmenten

In de omgeving van het onderzoeksgebied zijn op basis van de CAI meerdere archeologische meldingen
bekend. Deze archeologische meldingen dateren vanaf de Steentijd tot de Nieuwste Tijd.
De Steentijd vondsten zijn voornamelijk teruggevonden door middel van veldprospectie (154999, 155004,
155007, 155009, 155010, 155011, 155012, 155013, 155014, 155015, 155016, 157155). Verder onderzoek is
hier niet uitgevoerd. Deze vondsten zijn allen gelegen op een gelijkaardige landschappelijke ligging als het
plangebied.
Meldingen 30775, 32180, 32607, 32917, 159820en 207078 betreffen archeologische resten daterend vanaf
het Neolithicum. De meeste meldingen zijn op verre afstand van het plangebied (meer dan 1000m) gelegen.
Enkel melding 30775 en 32917 zijn binnen 1km gelegen van het plangebied. Melding 30775 is een
toevalsvondst waarna er een prospectie uitgevoerd werd. Verder onderzoek is hier niet uitgevoerd. Bij de
prospectie is een gepolijste stenen bijl uit het Neolithicum teruggevonden. Melding 32917 vermeldt lithisch
materiaal uit het Neolithicum en aardewerk uit de IJzertijd wat teruggevonden is bij de controle van werken
tijdens het aanleggen van een weg. Ook hier is geen verder onderzoek uitgevoerd.
De archeologische resten daterend vanaf de Middeleeuwen tot de Nieuwste Tijd melden voornamelijk
bouwhistorische elementen in de omgeving. De belangrijkste melding daterend uit deze periode is 32927.
Deze meldt een site met walgracht op circa 80m van het plangebied. Deze site met walgracht heeft een
enkelvoudig grondplan. Het is een rechthoekige woonzone die omgeven wordt door één enkel walgracht.
De woonzone is niet opgehoogd. De walgracht is momenteel bewaard als een lineaire depressie in het
landschap met enkele inhammen in de woonzone. Bij de veldprospectie uit 1981 is baksteengrijs en 1
potscherf teruggevonden. Verder onderzoek is er niet uitgevoerd. Een tweede melding 30764 is op korte
afstand gelegen van het plangebied. Deze melding geeft een hoeve aan die teruggevonden is op basis van
veldprospectie. Deze veldprospectie bracht verschillende soorten Post-Middeleeuws aardewerk aan het
licht.
Op basis van deze gegevens kan vastgesteld worden dat het gebied zeer aantrekkelijk was voor bewoning
vanaf de Steentijd. Op basis van deze gegevens in vergelijking met deze op het DTM kan vastgesteld worden
dat de Steentijdvondsten zich op een gelijkaardige hoogte bevinden als het plangebied. De archeologische
resten daterend vanaf het Neolithicum kunnen voornamelijk teruggevonden worden op de hogere plaatsen
in het landschap.
1.2.3

Beschrijving van de historische situatie, mogelijke verstoringen en bouwhistorische waarden

Historische situatie
Het plangebied is gelegen in Sint-Martens-Latem. Deze gemeente is gelegen aan de rechteroever van de
Leie. Er zijn talrijke archeologische vondsten teruggevonden op de Pleistocene zandrug van Brakel. Deze
archeologische vondsten bestaan uit scherven daterend uit de La Tene periode en ander materiaal uit de
Gallo-Romeinse periode die wijzen op vroege bewoning.

25
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De wijk Brakel werd voor het eerst vermeld in de annalen van de Sint-Pietersabdij in 736 en van Lathem in
de
823-824. Vanaf de 16 eeuw kreeg dit de naam Sint-Martens-Latem. Dit ressorteerde onder de kasselrij van
de Oudburg en omvatte vier belangrijke heerlijkheden namelijk de heerlijkheden van de Gentse abdijen van
Sint-Baafs en Sint-Pieters, de heerlijkheid van Nevele en de grafelijke heerlijkheid van ’s Graven Hazele. De
heerlijkheid van Sint-Baafs is gelegen in het centrum van de huidige gemeente. De heerlijkheid van SintPieters met de heerlijkheid Overmeers lagen ten zuidoosten van de gemeente. De heerlijkheid van Nevele
18
strekte zich uit ten noordwesten van de gemeente.
Bouwhistorische schets
Er zijn geen bouwhistorische elementen die extra kennis geven.

18

26
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Historische kaarten
De historische situatie is op verschillende kaarten als volgt:
Bron

Jaartal

Historische situatie

Ferraris kaarten19

1771-1778

Atlas der buurtwegen20

Ca. 1840-1850

Vandermaelen kaarten21

1846-1854

Poppkaarten
Topografische kaart22

Na 1842
1873

Topografische kaart23

1904

Topografische kaart24

1939

Luchtfoto25

1971

Luchtfoto26

1979-1990

Luchtfoto27

2013-2015

Hieruit blijkt dat het plangebied onbebouwd is en voornamelijk in gebruik is
als grasland. Enkel de zones aan de buitenzijde van het plangebied zijn in
gebruik als akkerland. De percelen worden omsloten door een bomenrij.
Binnen het plangebied zijn verschillende grachten te situeren.
Hierop valt af te lezen dat het plangebied onbebouwd is en gelegen over
meerdere percelen. Het gebruik van deze percelen kan niet volledig
vastgesteld worden maar met alle waarschijnlijkheid zijn deze in gebruik
door grasland of bosgebied.
Op deze kaart is te zien dat het oostelijke gedeelte van het plangebied in
gebruik is als heide en het overige gedeelte in gebruik als akkerland. Dit is
verschillend met de Ferrariskaart waar nog bosgebied op te situeren is.
Deze kaart toont geen verschil met bovenstaande kaarten.
De topografische kaart van 1873 is te zien dat het plangebied onbebouwd
is. Het centrale gedeelte wordt aangeduid als grasland. De overige percelen
zijn eerder in gebruik als akkerland. Doorheen het plangebied is een beek te
situeren.
De topografische kaart van 1904 toont weinig tot geen verschil met
bovenstaande kaart.
De topografische kaart van 1939 toont een verschil met bovenstaande
kaarten.
De luchtfoto van 1971 toont dat het plangebied onbebouwd is. Het
plangebied is in gebruik door akkerland, grasland en bosgebied. De
perceelgrenzen zijn duidelijk te zien.
De luchtfoto van 1979-1990 toont dat het plangebied onbebouwd is en
voornamelijk in gebruik door grasland. Enkel de noordelijke percelen zijn in
gebruik door bosgebied. Ook hier zijn de percelen duidelijk te zien.
De luchtfoto van 2013-2015 toont dat de beboste zone toegenomen is.
Verder is de oostelijke zone in gebruik als grasland en de westelijke zone
door akkerland. De percelen zijn in duidelijk omsloten door grachten. In het
oosten is eveneens een pad te situeren.

19

Ferraris 1771-1778.
onbekend 1840-1850.
21
Vandermaelen 1846-1854.
22
http://www.cartesius.be
23
http://www.cartesius.be
24
http://www.cartesius.be
25
http://www.geopunt.be/kaart.
26
http://www.geopunt.be/kaart.
27
http://www.geopunt.be/kaart.
20
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De Ferrariskaarten (Carte de Ferraris) zijn een verzameling van 275 gedetailleerde topografische kaarten van
de Oostenrijkse Nederlanden. Zij kwamen tussen 1771 en 1778 tot stand onder leiding van Joseph de
Ferraris, generaal bij de Oostenrijkse artillerie, veldmaarschalk in de Oostenrijkse Nederlanden. Het is de
28
eerste systematische en grootschalige kartering, zowel in “België” als in heel West-Europa. Hieruit blijkt
dat het plangebied onbebouwd is en voornamelijk in gebruik is als grasland. Enkel de zones aan de
buitenzijde van het plangebied zijn in gebruik als akkerland. De percelen worden omsloten door een
bomenrij. Binnen het plangebied zijn verschillende grachten te situeren. Ten noorden van het plangebied is
een beek te situeren. Ten westen van het plangebied is de Moeistraat gelegen. Aan deze straat zijn
verschillende kleine alleenstaande gebouwen te zien. Verder is in de omgeving geen bebouwing te situeren.

Afb. 13.

28

28

Het plangebied op de Ferraris kaart.

Http://nl.wikipedia.org/wiki/Ferrariskaarten.
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Circa 60 jaar later werd de Atlas der Buurtwegen uitgegeven (afb. 14). Dit is een verzameling van boeken
met overzichts- en detailplannen, daterend van rond 1840. Hierop valt af te lezen dat het plangebied
onbebouwd is en gelegen over meerdere percelen. Het gebruik van deze percelen kan niet volledig
vastgesteld worden maar met alle waarschijnlijkheid zijn deze in gebruik door grasland of bosgebied. In het
noorden van het plangebied is een beek te situeren en ten westen van het plangebied is de Moeistraat
gelegen. Aan deze straat is een perceel bebouwd. Verder is de gehele omgeving onbebouwd.

Afb. 14.

Het plangebied op de Atlas der Buurtwegen.
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Een zestal jaar later zijn de Vandermaelenkaarten samengesteld. Dit is een verzameling historische kaarten
gemaakt door Philippe Vandermaelen (1795-1869). Zijn "Carte topographique de la Belgique" is gemaakt
tussen 1846 en 1854 op 250 folio's op schaal 1: 20.000. Op deze kaart is te zien dat het oostelijke gedeelte
van het plangebied in gebruik is als heide en het overige gedeelte in gebruik als akkerland. Dit is verschillend
met de Ferrariskaart waar nog bosgebied op te situeren is. In het oostelijke gedeelte is een weg te zien.
Verder is de omgeving onveranderd.

Afb. 15.

30

Het plangebied op de Vandermaelenkaarten.
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Met de Popp-kaarten wordt de verzameling van kadasterkaarten bedoeld die in de 19de eeuw uitgegeven
werd door de Brugse drukker-uitgever Philippe Chrétien Popp (1805-1879). Deze kaarten waren een
gecommercialiseerde versie van het toenmalig kadaster van België en bevatten vele gegevens over gronden
en percelen. Nadat Philippe Vandermaelen al in 1836 toelating had gekregen om de kadastergegevens te
gebruiken en in kaart te brengen, kreeg ook Popp deze toelating in 1842. Door het overlijden van Popp werd
zijn ‘Atlas cadastral parcellaire de la Belgique’ niet afgemaakt. Deze kaart toont geen verschil met
bovenstaande kaarten.

Afb. 16.

Het plangebied op de Popp-kaarten.
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De topografische kaart van 1873 is te zien dat het plangebied onbebouwd is. Het centrale gedeelte wordt
aangeduid als grasland. De overige percelen zijn eerder in gebruik als akkerland. Doorheen het plangebied is
een beek te situeren. Ook ten noorden van het plangebied is een beek, Leebeek, gelegen. De omgeving is
weinig bebouwd. Verder is het plangebied eerder vlak.

Afb. 17.

32

Het plangebied op de topografische kaart uit 1873.
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De topografische kaart van 1904 toont weinig tot geen verschil met bovenstaande kaart. De omgeving kent
wel meer bebouwing. Het plangebied is nog steeds in gebruik door grasland en akkerland.

Afb. 18.

Het plangebied op de topografische kaart uit 1904.
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De topografische kaart van 1939 toont een verschil met bovenstaande kaarten. Binnen het plangebied zijn
kleine waterwegen zichtbaar. Het plangebied is nog steeds onbebouwd en in gebruik door bosgebied,
grasland en akkerland. Verder is zowel in het noorden als het zuiden een beek gelegen. De omgeving kent
meer bebouwing.

Afb. 19.

34

Het plangebied op de topografische kaart uit 1939.
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De luchtfoto van 1971 toont dat het plangebied onbebouwd is. Het plangebied is in gebruik door akkerland,
grasland en bosgebied. De perceelgrenzen zijn duidelijk te zien. Verder is de omgeving rondom het
plangebied dun bebouwd.

Afb. 20.

Het plangebied op de luchtfoto uit 1971.
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De luchtfoto van 1979-1990 toont dat het plangebied onbebouwd is en voornamelijk in gebruik door
grasland. Enkel de noordelijke percelen zijn in gebruik door bosgebied. Ook hier zijn de percelen duidelijk te
zien. In de omgeving is meer bebouwing te situeren.

Afb. 21.

36

Het plangebied op de luchtfoto uit 1979-1990.
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De luchtfoto van 2013-2015 toont dat de beboste zone toegenomen is. Verder is de oostelijke zone in
gebruik als grasland en de westelijke zone door akkerland. De percelen zijn in duidelijk omsloten door
grachten. In het oosten is eveneens een pad te situeren. In de omgeving is de bebouwing toegenomen.

Afb. 22.
1.2.4

Het plangebied op de luchtfoto uit 2013-2015.
Synthese

Het plangebied is momenteel onbebouwd en bestaat uit verschillende percelen. Het zuidelijke gedeelte is in
gebruik als grasland terwijl het noordelijke gedeelte in gebruik is als bosgebied. Doorheen het plangebied
zijn verschillende grachten te situeren. Er kunnen geen duidelijke verstoringen binnen het plangebied
vastgesteld worden.
Binnen het plangebied zal een parkbos gerealiseerd worden. Het bestaande bos zal behouden blijven. In het
oosten van het plangebied wordt een nieuw bos voorzien (2580m²), dat op natuurlijke wijze tot
ontwikkeling zal gebracht worden. Dit gebied zal wel opgehoogd worden, maar deze ophoging zal niet
voorafgegaan worden door afgravingen (geen afgraving teelaarde of zoden). In het westen van het
plangebied zullen 28 fruitbomen aangeplant worden. Voor elke boom zal er een put van 2,25m² en 75cm
diep gemaakt worden. Dit betekent dat in deze zone een oppervlakte van 63m² aan putten uitgegraven zal
worden. Verder zullen twee poelen (2864 en 485m², tezamen 3349m²) aangelegd worden met een
maximale verstoring van 200cm –mv. Doorheen het bos zal een wegenis van 1,50m breedte aangelegd
worden. De wegenis zal een diepteverstoring van20cm –mv veroorzaken. Ook een plankenpad wordt
aangelegd op de nattere terreindelen. Deze zal een lokale verstoring van 1,50m –mv veroorzaken door het
inslaan van houten palen. Er zal ook een speelheuvel gecreëerd worden met een maximale hoogte van
300cm. Deze zal opgeworpen worden vanaf het maaiveld en er zal geen afgraving plaatsvinden voorafgaand
aan de ophoging (geen verwijdering van teelaarde of zoden). Als laatste zullen er op verschillende plaatsen
banken en tafels geplaatst worden. Deze zullen plaatselijk een verstoring van 60cm –mv veroorzaken.
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Op basis van de aardkundige gegevens kan vastgesteld worden dat het plangebied gelegen is in een vallei.
Dit wordt bevestigd door DTM, bodemkaart en Quartairgeologische kaart. De Quartairgeologische kaart
toont dat het plangebied Holocene fluviatiele afzettingen bevat. De bodemkaart toont dat het plangebied
een natte bodem zonder profiel bevat. Op basis van deze gegevens kan geconcludeerd worden dat deze
plaats ongunstig is voor bewoningssporen omwille van de natte eigenschappen. Archeologische resten
daterend uit de Steentijd hebben wel een kans om voor te komen.
De archeologische gegevens in de omgeving tonen dat er vele archeologische resten in de omgeving terug te
vinden zijn. Op een gelijkaardige landschapspositie zijn archeologische resten daterend uit de Steentijd
teruggevonden. De meldingen geven voornamelijk lithische artefacten aan die voorkomen uit een
veldprospectie. De archeologische resten daterend vanaf de IJzertijd kunnen voornamelijk teruggevonden
worden op de hogere posities in het landschap. De archeologische resten daterend vanaf de Middeleeuwen
kunnen dan weer over het gehele gebied teruggevonden worden zowel laag en nat als hoog en droog. Op
basis van deze gegevens kan dus vastgesteld worden dat er binnen het plangebied een archeologische
verwachting is voor resten daterend vanaf het Laat-Paleolithicum. Er is wel een verhoogde verwachting op
Steentijd en Late Middeleeuwen op basis van de archeologische vondsten in de omgeving.
de

Historisch kaartmateriaal toont aan dat het plangebied onbebouwd is geweest vanaf de 18 eeuw. Het
plangebied is dan ook voornamelijk in gebruik geweest als bosgebied of grasland. Op basis van deze
de
gegevens is de kans op archeologische resten daterend vanaf de 18 eeuw laag.
1.2.5

Potentieel tot kennisvermeerdering, verwachting en conclusie

De voor het bureauonderzoek opgestelde onderzoeksvraag “Zijn mogelijk archeologische waarden in het
plangebied aanwezig, en zo ja, wat is de specifieke archeologische verwachting?” kan als volgt worden
beantwoord:
De gegevens in de archeologienota tonen aan dat het gebied een ongunstige positie heeft voor
bewoningssporen. Vanwege de natte omgeving kunnen bewoningssporen minder snel verwacht worden.
Echter kunnen ze niet uitgesloten worden. De middeleeuwse walgrachtsite aan het plangebied is hier een
voorbeeld van. Archeologische resten daterend van het Laat-Paleolithicum tot Neolithicum hebben een
eerder hogere kans op voorkomen. Dit wordt eveneens aangetoond door de CAI-meldingen die op een
gelijkaardige landschapspositie gelegen zijn als het plangebied.
de

Archeologische resten daterend vanaf de 18 eeuw hebben een zeer lage kans om voor te komen binnen
het plangebied. Het historisch kaartmateriaal toont namelijk aan dat er geen resten te situeren zijn binnen
het plangebied.
De beantwoording van de volgende onderzoeksvraag “Worden mogelijk archeologische resten bedreigd
door de geplande werkzaamheden?” is als volgt:
Binnen het plangebied zal een parkbos gerealiseerd worden. Het bestaande bos zal behouden blijven.
De geplande werken in het plangebied hebben een divers karakter, waarbij de impact van de werken ook
variabel is. Een deel van de werken vindt oppervlakkig plaats, heeft een beperkte omvang of zijn smal en
lang. In het westen van het plangebied zullen fruitbomen aangeplant worden. Ter hoogte van elke
fruitboom zal een put van 2,25m² en 0,75cm diepte uitgegraven worden. Het gaat om circa 28 fruitbomen
met een tussenafstand van meer dan 10m, zodat er een oppervlakte van ongeveer 63m², verdeeld over
circa 28 putten, uitgegraven zal worden. Gezien de kleine oppervlakte van de ingrepen en de verspreiding
van de putten, zou verder onderzoek enkel een beperkte en versnipperde kenniswinst opleveren. Omwille
hiervan wordt geen verder onderzoek geadviseerd in deze zone. De aanleg van wegen en plankenpaden,
evenals de plaatsing van banken en tafels leidt slechts tot oppervlakkige verstoringen in de vorm van smalle
lange tracés of tot zeer lokale diepere verstoringen. De impact van deze werken is daarmee eveneens zeer
beperkt. Omdat deze werken (aanplant fruitbomen, aanleg wegen en plankenpaden, plaatsing banken en
tafels) weinig impact op het bodemarchief zullen hebben, kunnen deze worden vrijgesteld van de noodzaak
tot archeologisch vervolgonderzoek.
Er zal een nieuw bosgebied (2580m²) voorzien worden in het oosten van het plangebied. Dit nieuwe bos zal
zich op een natuurlijke manier ontwikkelen, zodat er geen aanplanting van bomen zal gebeuren. Dit gebied
zal echter wel opgehoogd worden, maar deze ophoging zal niet voorafgegaan worden door een afgraving.
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De ophoging vindt vanaf het huidige maaiveld plaats zonder afgraven van de teelaarde en/of zoden. De
ophoging leidt daarmee niet to bijkomende verstoring van de bodem.
De aanleg van de twee poelen zal eveneens een zekere impact hebben. Beide poelen tezamen hebben een
oppervlakte van 3349m², verdeeld over 2864m² en 485m². Gezien het dieptebereik van de aanleg van de
poelen (200cm –mv) kunnen archeologische resten verstoord worden. Derhalve is voor deze zones nodig
om archeologisch vervolgonderzoek nodig om te bepalen of er sprake is van de aanwezigheid van
archeologische sites en of deze daadwerkelijk bedreigd worden door de geplande werken.
Tot slot er een speelheuvel aangelegd worden. Hiervoor zal een ophoging plaatsvinden vanaf het maaiveld.
Ook hierbij zal de aanleg van de speelheuvel niet vooraf gegaan worden door afgravingen van de teelaarde
of zoden. De ophoging vindt direct vanaf het maaiveld plaats. De ophoging is 300cm hoog en zal een
oppervlakte hebben van 1335m². Omdat er enkel een ophoging zal gebeuren en geen afgraving en omdat
de ophoging eerder beperkt is, zal de impact op eventuele archeologische resten beperkt zijn. Hierdoor kan
deze zone vrijgesteld worden van de noodzaak tot archeologische vervolgonderzoek, mits er mitigerende
maatregelen genomen worden om indirecte bodemverstoring te voorkomen. Deze mitigerende
voorwaarden zijn ook van toepassing op de zone van het nieuwe bos en de aanleg van de fruitbomen. Deze
mitigerende maatregelen worden toegelicht in de randvoorwaarden van het Programma van Maatregelen.
De beantwoording van de laatste onderzoeksvraag: “Is het plangebied voldoende onderzocht en zo nee,
welke vorm van nader archeologisch onderzoek kan worden geadviseerd?” is als volgt:
Het plangebied is nog onvoldoende onderzocht. Het plangebied bevat een gunstige locatie voor
archeologische resten daterend vanaf de Steentijd. Vanwege de nattere omgeving kunnen
bewoningssporen minder snel verwacht worden. Echter de walgrachtsite aan het plangebied bewijst
hiervoor het tegendeel. De kans kan hierdoor zeker niet afgeschreven worden. Omwille van de kans op
archeologische resten daterend vanaf het Laat-Paleolithicum wordt er vervolgonderzoek geadviseerd. Dit
vervolgonderzoek bestaat uit een landschappelijk bodemonderzoek om de kans op archeologische resten te
bepalen, de intactheid van de bodem en de bepaling van de bodems binnen het plangebied. Dit
vervolgonderzoek zal enkel moeten gebeuren ter hoogte van de poelen. De overige geplande
werkzaamheden zullen weinig of geen impact veroorzaken of zijn slechts zeer beperkt in oppervlakte.
Verder zal er voor de kleine poel enkel vervolgonderzoek naar Steentijdsites moeten uitgevoerd worden. De
2
oppervlakte van 485 m is voor eventuele resten van sporensites te klein waardoor er slechts zeer
fragmentarische kennis uit gehaald kan worden. Om deze zone verder te onderzoeken aan de hand van een
proefsleuvenonderzoek is kosten-baten niet interessant.
Samengevat betekent dit dat vervolgonderzoek zich kan beperken tot beide locaties waar poelen
gerealiseerd zullen worden. Vanwege de beperkte omvang van de kleinste poel (485 m2) kan het onderzoek
aldaar zich enkel toespitsen op vondstensites uit de Steentijd. Voor de andere poel (2864 m2) geldt dat
vervolgonderzoek zich zowel op vondstensites uit de Steentijd als op sporensites vanaf het Neolithicum
dient te richten. Verder mag er geen afgraving gebeuren binnen de zone voor de speelheuvel.
1.2.6

Samenvatting

De gegevens in de archeologienota tonen aan dat het gebied een ongunstige positie heeft voor
bewoningssporen. Vanwege de natte omgeving kunnen bewoningssporen minder snel verwacht worden.
Echter kunnen ze niet uitgesloten worden. De walgrachtsite aan het plangebied is hier een voorbeeld van.
Archeologische resten daterend van het Laat-Paleolithicum tot Neolithicum hebben een eerder hogere kans
de
op voorkomen. Archeologische resten daterend vanaf de 18 eeuw hebben een zeer lage kans om voor te
komen binnen het plangebied. Het historisch kaartmateriaal toont namelijk aan dat er geen resten te
situeren zijn binnen het plangebied.
Binnen het plangebied zal een parkbos gerealiseerd worden. Het bestaande bos zal behouden blijven. Er zal
wel een nieuw bosgebied aangepland worden. De geplande werken in het plangebied hebben een divers
karakter, waarbij de impact van de werken ook variabel is. Een deel van de werken vindt oppervlakkig
plaats, heeft een beperkte omvang of zijn smal en lang. En de plaatsing van de speelheuvel is enkel een
ophoging die zal gebeuren en geen afgraving en omdat de ophoging eerder beperkt is zal de impact op
eventuele archeologische resten beperkt zijn. Hierdoor kunnen deze zones vrijgesteld worden van de
noodzaak tot archeologische vervolgonderzoek. Tot slot zal de aanleg van de twee poelen de grootste
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2

impact hebben. Beide poelen tezamen hebben een oppervlakte van 3349 m , verdeeld over 2864m² en
485m². Gezien het dieptebereik van de aanleg van de poelen (200cm –mv) kunnen archeologische resten
verstoord worden. Derhalve is voor deze zones nodig om archeologisch vervolgonderzoek nodig om te
bepalen of er sprake is van de aanwezigheid van archeologische sites en of deze daadwerkelijk bedreigd
worden door de geplande werken.
Het plangebied is nog onvoldoende onderzocht. Het plangebied bevat een gunstige locatie voor
archeologische resten daterend vanaf de Steentijd. Vanwege de nattere omgeving kunnen
bewoningssporen minder snel verwacht worden, maar zijn deze zeker ook niet uitgesloten. Omwille van de
kans op archeologische resten daterend vanaf het Laat-Paleolithicum wordt er vervolgonderzoek
geadviseerd. Vervolgonderzoek kan zich beperken tot beide locaties waar poelen gerealiseerd zullen
worden en de plaatsing van het bos. Vanwege de beperkte omvang van de kleinste poel (485 m2) kan het
onderzoek aldaar zich enkel toespitsen op vondstensites uit de Steentijd. Voor de andere poel (2864 m2) en
het nieuwe bos geldt dat vervolgonderzoek zich zowel op vondstensites uit de Steentijd als op sporensites
vanaf het Neolithicum dient te richten.
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