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1 Programma van maatregelen
1.1 Administratieve gegevens
Tabel 1: Administratieve gegevens: De administratieve gegevens identificeren de actoren die betrokken zijn bij het
vooronderzoek en de locatie van het vooronderzoek.

a) De naam en het adres of
maatschappelijke zetel van de
initiatiefnemer

Jeroen en Anneleen Klasseslager
Hoogstraat 5
8460 Oudenburg

b) Het erkenningsnummer van de erkende
archeoloog

Ruben Willaert, OE/ERK/Archeoloog/2015/00069

c) De naam en het adres of
maatschappelijke zetel van de erkende
archeoloog

Ruben Willaert BVBA
Ten Briele 14 bus 15
8200 Brugge

d) De locatie van het vooronderzoek met
vermelding van:

Provincie

West-Vlaanderen

Gemeente

Oudenburg

Deelgemeente

/

Postcode

8460

Adres

Hoogstraat 5-11
8460 Oudenburg

Toponiem

Hoogstraat 5-11

Bounding box
(Lambertcoördinaten)

Xmin = 54679
Ymin = 208928
Xmax = 54792
Ymax = 209007

e) Het kadasterperceel met vermelding
van gemeente, afdeling, sectie,
perceelsnummer of -nummers en kaartje

Oudenburg, Afdeling 1, Sectie B, nr’s 722n,
725r
Figuur 1
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Figuur 1: Projectgebied weergegeven op de GRB-basiskaart (Bron: Geopunt).
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1.2 Synthese
De opdrachtgever plant de uitbreiding van een bestaande slagerij aan de Hoogstraat te
Oudenburg. Het terrein is ter hoogte van de geplande werken gedeeltelijk bebouwd en verhard.
De gecombineerde oppervlakte van de geplande ingrepen bedraagt 815 m². De maximale diepte
van de ingrepen bedraagt ca. 135cm onder het huidige maaiveld.
Landschappelijk gezien is Oudenburg gelegen op een noordwest-zuidoost gerichte aftakking
van de grote dekzandrug die loopt van Gistel tot Stekene en het landschap domineert. Deze
aftakking vormt als het ware een hoger gelegen schiereiland binnen de lager gelegen kustvlakte.
De Quartairgeologische kaart geeft ter hoogte van het onderzoeksgebied een profielopbouw
weer van eolische afzettingen van het laat-Pleistoceen tot vroeg-Holoceen die rusten op
getijdenafzettingen van het midden- tot laat-Pleistoceen. Ten zuiden van het onderzoeksgebied
loopt de Stedebeek. Dit is een restant van de 12e-eeuwse stadsgracht. De bodemkaart geeft aan
dat de bodem ter hoogte van het onderzoeksgebied is opgebouwd uit overdekte Pleistocene
gronden.Het landschappelijk kader moet aantrekkingskracht hebben gehad op gemeenschappen
jager-verzamelaars in de regio.
Cartografische bronnen situeren het onderzoeksgebied in het zuiden van de historische
stadskern van Oudenburg. De zone van de Hoogstraat maakte vroeger deel uit van de Romeinse
civiele nederzetting rondom het castellum. Op de Deventerkaart is duidelijk bebouwing
weergegeven langsheen de straatzijde. Ook op de Ferrariskaart is aangegeven dat het terrein
eind de 18e eeuw bebouwd is aan de straatzijde, het zuiden van het onderzoeksgebied is in
gebruik als tuinzone. De 19e-eeuwse bronnen tonen weinig verandering inzake het landgebruik.
Enkel op de Atlas der Buurtwegen worden centraal in het onderzoeksgebied twee bouwvolumes
afgebeeld. Op de orthofotosequentie is te zien dat de oorspronkelijke bebouwing in het
noordelijk deel van het plangebied in 2003 werd gesloopt om plaats te maken voor een ruimere
nieuwbouw.
Op het onderzoeksgebied is reeds archeologisch onderzoek uitgevoerd. In 2003 werden naar
aanleiding van een sloop en gepland nieuwbouwproject een archeologisch noodonderzoek
uitgevoerd (CAI 76706). Aangezien het terrein gelegen is net ten zuiden van het Romeinse
castellum van Oudenburg werd de trefkans als zeer hoog ingeschat. Uit de waarnemingen van
het onderzoek blijkt dat het terrein in grote mate is opgehoogd door middeleeuwse pakketten.
Het Pleistoceen zand werd pas op een diepte van gemiddeld 2 m onder het huidige maaiveld
aangetroffen. Hierop had zich een Romeinse horizont ontwikkeld die op bepaalde plaatsen was
afgedekt met een ophogingspakket dat ook gedateerd werd in de Romeinse periode. In deze
afgedekte horizont werden verschillende kuilen, paalkuilen en (stand)greppels herkend. Het
pakket dat rust bovenop deze Romeins gedateerde horizonten kan opgesplitst worden in twee
fases. Enerzijds wordt het Romeinse niveau afgedekt door een 12e-13e-eeuws pakket. Op deze
horizont rust een ophogingslaag die wordt gedateerd in de 15e eeuw.
Ten zuiden van dit onderzoeksgebied aan de Hoogstraat, aan de overzijde van de Stedebeek
werden bij onderzoek in de jaren ’90 door Yann Hollevoet de restanten van een grafveld
aangesneden die gedateerd werden in de 2e-3e eeuw1. Bij een daaropvolgende opgraving (CAI
151061) werden resten uit de ijzertijd, Romeinse periode, vroege- en late middeleeuwen
onderzocht. Het mag duidelijk zijn dat de Oudenburgse ondergrond enorm rijk is aan Romeins
erfgoed.

1

Vanhoutte S., 2004., pp.2019-228
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Concreet wijzen het landschappelijk kader en de gekende waarden op een trefkans inzake
archeologisch erfgoed. Op basis van het reeds uitgevoerde onderzoek op het onderzoeksgebied
in het verleden kan geconcludeerd worden de geplande werken niet interfereren met het
bodemarchief. Er kan ter hoogte van het onderzoeksgebied aldus uitgegaan worden van een insitu bewaring.

1.3 Gemotiveerd advies
Met betrekking tot de geplande werken aan de Hoogstraat te Oudenburg worden geen verdere
onderzoeksdaden aanbevolen. Binnen de grenzen van het onderzoeksgebied werd reeds
archeologisch onderzoek uitgevoerd. Hierbij werd vastgesteld dat het terrein gedurende de late
middeleeuwen is opgehoogd. Deze ophoging is ca. 2m dik en bestaat uit verschillende
chronologisch te onderscheiden pakketten die bovenop het Romeinse leefniveau zijn
opgeworpen. Indien de aanlegdiepte van de geplande werken wordt afgetoetst aan de dikte van
dit ophogingspakket kan geconcludeerd worden dat de geplande werken niet interfereren met
het archeologisch relevante niveau. Bijgevolg kan ter hoogte van het onderzoeksgebied
uitgegaan worden van een in-situ bewaring van eventueel aanwezig erfgoed. Bijkomend
archeologisch onderzoek is aldus weinig zinvol.
Uiteraard dient de uitvoerde van de werken zich bewust te zijn van de archeologische
meldingsplicht, conform artikel 5.1.4 van het huidige decreet betreffende het onroerend
erfgoed.

1.4 Conclusie
De opdrachtgever plant de realisatie van het een nieuwbouwproject aan de Hoogstraat te
Oudenburg. In het verleden werd reeds archeologisch onderzoek uitgevoerd op het terrein. Op
basis van de waarnemingen van dit oudere onderzoek kan geconcludeerd worden dat de
geplande werken niet interfereren met het archeologisch relevant niveau. Hierdoor zijn
eventueel aanwezige resten niet bedreigd en kan uitgegaan worden van een in-situ bewaring.
Bijkomend onderzoek is niet zinvol.
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