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2020E78
Christof Vanhoutte
OE/ERK/Archeoloog/2016/00110
Oudenaarde, Reytstraat (zie plan - bijlage)
X: 99381, Y: 174323
X: 99434, Y: 174281
Oudenaarde, Afdeling 10, Sectie H, 146C0 (zie plan in bijlage )
zie plan - bijlage
13/07/2020
13/07/2020
Nieuwste tijd, proefsleuvenonderzoek
Christof Vanhoutte (erkend archeoloog), Lisa Weyts (veldwerkleider), Jana
Bas (archeoloog –assistent), Mathieu De Cock (contactpersoon
initiatiefnemer)
/
info@monument.be; T: +32 51 31 60 80

© Monument Vandekerckhove nv, Oostrozebekestraat 54, 8770 Ingelmunster. Figuren: Monument
Vandekerckhove nv, tenzij anders vermeld. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag
worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of
op welke wijze ook, zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de uitgever.
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1. Inleiding
De nota kadert in het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013. Naar aanleiding van een
geplande verkaveling van gronden te Oudenaarde Reytstraat waarbij de totale oppervlakte
van de ingreep in de bodem 100m² of meer beslaat en de totale oppervlakte van de
kadastrale percelen waarop de aanvraag betrekking heeft 300m² of meer bedraagt, dient de
initiatiefnemer een archeologienota toe te voegen aan de vergunningsaanvraag. De
archeologienota dient opgemaakt te worden onder supervisie van een erkend archeoloog. In
het kader van deze archeologienota werd een bureauonderzoek uitgevoerd die terug te
vinden is als bekrachtigde archeologienota (ID 10988)1. Aangezien het bureauonderzoek de
aan- of afwezigheid van een archeologische site niet kon staven, werd verder archeologisch
vooronderzoek met ingreep in de bodem geadviseerd in de vorm van landschappelijke
boringen, een proefsleuvenonderzoek en aansluitend een verkennend booronderzoek.

Figuur 1: Sporenplan geprojecteerd op het GRB.

1

BOECKSTEYNS A., VERMEERSCH J., 2019. Raadpleegbaar op:
https://loket.onroerenderfgoed.be/archeologie/notas/archeologienotas/10988
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2. Gemotiveerd advies
2.1. Volledigheid van het vooronderzoek
Het uitgevoerde proefsleuvenonderzoek werd volledig uitgevoerd volgens het programma
van maatregelen van het bureauonderzoek.

2.2. Aanwezigheid van een archeologische site
Uit het proefsleuvenonderzoek (zie verslag van resultaten proefsleuvenonderzoek) bleek dat
er zich op het onderzochte deel van het plangebied geen archeologische site bevond.
Tijdens het proefsleuvenonderzoek konden slechts een beperkt aantal grondsporen
geregistreerd worden. Het ontbreken van duidelijke nederzettingssporen en slechts enkele
(recente) sporen (kuilen), doen vermoeden dat het plangebied zich de afgelopen eeuwen
binnen een cultuurlandschap bevond. Vanaf de Nieuwe – nieuwste Tijd blijkt het terrein
bebouwd gezien de aanwezigheid van (sub)recente sporen.
Op basis van de gezette profielen tijdens het proefsleuvenonderzoek bleek, gezien de
aanwezigheid van een begraven bodem, de kans op de aanwezigheid van een steentijdsite
niet uit te sluiten. Het hierna uitgevoerde verkennend booronderzoek leverde echter geen
enkele indicatie op voor de potentiële aanwezigheid van een steentijdsite binnen het
plangebied.

2.3. Waardering van de archeologische site
Het proefsleuvenonderzoek, alsook het verkennende booronderzoek die hierna werd
uitgevoerd teneinde het steentijdpotentieel te kunnen uitsluiten, toonde aan dat zich geen
archeologische site bevindt binnen het plangebied.

2.4. Impactbepaling
De werken zullen de bodem danig verstoren. Aangezien er geen archeologische site
aanwezig is, heeft dit geen impact op het archeologisch erfgoed.

2.5. Bepaling van de maatregelen
Als gevolg van de afwezigheid van een archeologische site dient dus geen programma van
maatregelen voor verder archeologisch onderzoek opgesteld te worden. Wel wordt gewezen
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op de wettelijke verplichting om bij aantreffen van archeologisch sporen/vondsten tijdens
werken, dit te melden aan Onroerend Erfgoed2.

2.6. Deponering
Het archeologisch ensemble zal gedurende en na het afronden van het onderzoek bewaard
worden bij Monument Vandekerckhove nv, Oostrozebekestraat 54, 8770 Ingelmunster. Na
afronding en oplevering van de rapportage wordt het ensemble bewaard bij de bouwheer.
Bewaring gebeurt conform de bepalingen in de Code Van Goede Praktijk (hoofdstuk 30.2).

2

Zie artikel 5.1.4. van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en artikel 5.1. van het
Onroerenderfgoedbesluit.

