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Deel 1: Bureauonderzoek
1 Beschrijvend gedeelte
1.1

Administratieve gegevens

Projectcode
Erkend archeoloog

Locatie

Kadastrale gegevens
Bounding Box
Oppervlakte projectgebied
(binnen archeologische zone)
Begindatum bureauonderzoek
Einddatum bureauonderzoek
Relevante termen1

Bebouwde zones:

1

https://thesaurus.onroerenderfgoed.be

2020L81 (bureauonderzoek)
Terra Engineering & Consultancy nv
(OE/ERK/Archeoloog/2020/00014)
Ward Decramer (OE/ERK/Archeoloog/2019/00023)
Anne De Loof
(OE/ERK/Archeoloog/2018/00203)
Provincie: Oost-Vlaanderen
Gemeente: Assenede
Deelgemeente: Oosteeklo
Adres: Slijpstraat
Assenede, afdeling 2 (Oosteeklo), sectie C, percelen
0073/00C002, 0073/00Y000 en 0073/00T000. (fig. 1.3)
Punt 1: X = 102236, y = 208948
Punt 2: X = 102500, y = 209053
12 124 m2
08-12-2020
10-12-2020
Oost-Vlaanderen; Oosteeklo, dorpscentrum, natte
zandgronden, bureauonderzoek, proefsleuvenonderzoek,
grachten.
Het projectgebied is volledig onbebouwd.

verslagnummer
aantal blz.
blz. nummer

Fig. 1.1: Topografische kaart (2017) met situering van het projectgebied (© NGI).

Fig. 1.2: Archeoregio’s van Vlaanderen met situering van het projectgebied2.

2

https://onderzoeksbalans.onroerenderfgoed.be/onderzoekbalans/archeologie
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Fig. 1.3: Kadasterplan met situering van het projectgebied (© AGIV).

1.2

Archeologische voorkennis

N.v.t.

1.3
1.3.1

Onderzoeksopdracht
Algemeen

Het archeologisch vooronderzoek beoogt vast te stellen of er een archeologische site aanwezig is op een
terrein, wat de karakteristieken en de bewaringstoestand van deze site zijn, wat haar relatie is met het
landschap, welke waarde ze heeft, en hoe ermee moet omgegaan worden in het kader van
bodemingrepen.
De Code van Goede Praktijk draagt een aantal mogelijke fasen aan, opgedeeld in prospectie zonder
ingreep in de bodem (bureaustudie, landschappelijk bodemonderzoek, geofysisch onderzoek,
veldkartering) en prospectie met ingreep in de bodem (verkennend archeologisch booronderzoek,
waarderend archeologisch booronderzoek, proefsleuven en proefputten, proefputten in functie van
steentijd artefactensites). Na voltooiing van elke fase in het vooronderzoek wordt afgewogen of verder
vooronderzoek noodzakelijk is en wat de aard van dat vooronderzoek is. Na iedere fase in het
vooronderzoek volgt verder vooronderzoek, zonder ingreep in de bodem of met ingreep in de bodem,
indien op basis van de reeds uitgevoerde fase(s) van het vooronderzoek onvoldoende informatie
gegenereerd is om:
de hoogstwaarschijnlijke afwezigheid van een archeologische site afdoende te staven.
een gemotiveerde uitspraak te doen over het al dan niet moeten nemen van maatregelen.
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een plan van aanpak voor een archeologische opgraving op te maken.
een plan van aanpak voor een behoud in situ op te maken.

De keuze van de methode voor verder vooronderzoek wordt gebaseerd op de volgende vier criteria,
aangezien het doel van een archeologisch vooronderzoek is om met een minimum aan destructie van het
archeologisch erfgoed bovenstaande informatie te kunnen leveren:
Is het mogelijk deze methode toe te passen op dit terrein?
Is het nuttig deze methode toe te passen op dit terrein?
Is het overdreven schadelijk voor het bodemarchief deze methode toe te passen op dit terrein?
Is het noodzakelijk deze methode toe te passen op dit terrein (kosten-batenanalyse)?
1.3.2
-

Vraagstelling

Kan de hoogstwaarschijnlijke afwezigheid van een archeologische site afdoende gestaafd worden?
Zijn er archeologische of historische gegevens bekend over de site?
Zijn er indicaties voor bodemverstoringen die het bodemarchief kunnen vernietigd of omwoeld
hebben?
Zijn er landschappelijke factoren die invloed kunnen (gehad) hebben op de gaafheid van het
bodemarchief, c.q. archeologische sporen?
Wat is de impact van de geplande werken op het bodemarchief?
Zijn er archeologisch relevante sites aanwezig?
Wat is het wetenschappelijk potentieel van de aanwezige sites?
Kunnen er maatregelen worden voorgesteld voor een eventueel behoud in situ van een aanwezige
archeologische site te verwezenlijken? Hoe kunnen deze maatregelen afgedwongen en gecontroleerd
worden?
1.3.3

Voorwaarden opstellen archeologienota

Bij het aanvragen van een omgevingsvergunning of een verkavelingsvergunning kan het zijn dat het
toevoegen van een archeologienota aan de aanvraag verplicht wordt gesteld. De archeologienota wordt
geschreven door een erkend archeoloog en bevat de resultaten van een archeologisch vooronderzoek en
een advies voor vrijgave of eventueel vervolgonderzoek.
Het toevoegen van een archeologienota aan een aanvraag voor een verkavelingsvergunning is afhankelijk
van een aantal criteria:
De totale oppervlakte van de percelen.
De oppervlakte van de geplande bodemingrepen.
De ruimtelijke bestemming van het terrein.
De ligging van het terrein binnen of buiten een archeologische zone of buiten een archeologisch site
volgens de CAI (Centraal Inventaris, Onroerend Erfgoed).
In dit geval ligt het terrein buiten een gebied geen archeologie (GGA. buiten een vastgestelde
archeologische zone en buiten een beschermde archeologische site. Gelet op de totale oppervlakte van
de te verkavelen percelen meer dan 3 000 m² bedraagt, is een archeologienota verplicht bij te voegen in
de aanvraag (fig. 1.4).
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Fig. 1.4: Criteria bij omgevingsvergunning voor het verkavelen van de gronden (© www.onroerenderfgoed.be)

1.3.4

Randvoorwaarden

Er kan momenteel enkel vooronderzoek zonder ingreep in de bodem worden uitgevoerd.
De opdrachtgever heeft hierbij na overleg besloten om alle archeologische vooronderzoeken in een
uitgesteld traject te laten uitvoeren indien archeologisch vooronderzoek nodig zou zijn. Hij vraagt uitstel
van veldwerk omdat hij pas definitief wenst te investeren in het project na de termijn van indiening van
bezwaarschriften tijdens het openbaar onderzoek en de bindende adviezen van alle betrokken instanties
om te voorkomen dat plannen dienen gewijzigd te worden.
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Beschrijving van de geplande werken
Huidige situatie

Het projectgebied (fig. 1.5) is volledig onbebouwd. Het onderzoeksterrein is aan drie zijden (centraal-zuid,
noord en oost) omgeven door waterlopen en langs deze drie grenzen staan bomenrijen.

Fig. 1.5: Meest recente luchtfoto (2020) met situering van het projectgebied (© AGIV).

1.4.2

Geplande werken3

De
geplande
werken
omvatten
een
verkavelingsproject
in
kader
van
een
verkavelingsvergunningsaanvraag ter realisatie van 33 open-, halfopen- en geslotenwoningen op
evenveel kavels. Dit woningbouwproject kadert in een grotere woonuitbreidingsontwikkeling, waarvoor
ten oosten van het projectgebied momenteel een Ruimtelijk Structuurplan in opmaak is bij de lokale
overheid.
De woningen zullen zonder kelder vorstvrij gefundeerd worden tot een diepte van ca. 80 cm-mv. De
wegenis wordt centraal overheen het terrein ingepland die een westelijke verbinding voorziet met de
Oosteeklo Dorp (straat). Ter hoogte van de wegenis worden de nodige nutsleidingen ingewerkt. Voor een
dergelijke wegkoffer wordt doorgaans rekening gehouden met een minimale verstoringsdiepte van 2 mmv. Langsheen deze wegenis worden ook parkeerplaatsen en wandelpaden aangelegd. Het oostelijke
wegenisgedeelte op het inplantingsplan met een fiets- en voetpad in noordelijke richting ter verbinding
met de noordelijk gelegen Slijpstraat, behoren niet tot de huidige verkavelingsaanvraag en vallen
zodoende buiten het projectgebied.

3

Voor originele bouwplannen, zie bijlagen.
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De projectzone omvat een zeer natte omgeving. De aanwezige watervoerende perceelsgrachten
(waterlopen) zullen afhankelijk van het definitieve ontwerp mogelijk ingekapseld worden. Het al dan niet
inkapselen van deze waterlopen zal geen invloed hebben op het verkavelingsplan en de toekomstige
loten.
Op basis van de omschrijving van de geplande werken dient rekening gehouden te worden met een totale
verstoring van het bodemarchief binnen de contouren van het projectgebied.

Fig. 1.6: Inplantingsplan (© initiatiefnemer).
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Werkwijze

Met dit bureauonderzoek, paragraaf deel 1 van deze archeologienota, willen we inzicht krijgen in de
huidige archeologische, historische en landschappelijke kennis van het onderzoeksgebied en de
omgeving. Dat inzicht wordt verder getoetst aan de geplande ingrepen in de bodem. Het doel is te bepalen
in hoeverre verder archeologisch onderzoek aangewezen is om zo te komen tot een programma van
maatregelen teneinde de archeologische waarde en mogelijke kennisvermeerdering op archeologisch
vlak voor de site en de omgeving van het projectgebied te kunnen inschatten. Om een antwoord te
formuleren op de gestelde onderzoeksvragen werden diverse bronnen geraadpleegd welke opgenomen
staan in paragraaf 3. Bibliografie.
In het bureauonderzoek werden alle nodige gegevens verzameld en besproken om te komen tot een
gefundeerde uitspraak betreffende de archeologische verwachtingen in het betrokken projectgebied.
De juiste afbakening van het projectgebied werd aangereikt door de opdrachtgever. Om een inzicht te
krijgen in de archeologische kennis betreffende het gebied werd de Centraal Archeologische inventaris
geraadpleegd (https://cai.onroerenderfgoed.be en https://geo.onroerenderfgoed.be). Wat betreft de
landschappelijke ligging, de tertiairgeologische en quartairgeologische gegevens en de geomorfologie
werd gebruik gemaakt van de websites www.geopunt.be en https://dov.vlaanderen.be.
Via https://geopunt.be werden de historische kaarten geraadpleegd (Ferrariskaart, Vandermaelenkaart,
Atlas van Buurtwegen, Popp-kaart), evenals luchtfoto’s van het projectgebied van het jaar 1971 tot en
met het jaar 2020; enkel de betekenisvolle foto’s werden in deze studie opgenomen. Via
https://cartesius.be werden de historische topografische kaarten geconsulteerd. Het kadasterplan werd
opgevraagd
via
de
publieke
cadgis
viewer
van
de
federale
overheid
(https://ccff02.minfin.fgov.be/cadgisweb/?local=nl_BE).
In eerste instantie werden zoveel mogelijk cartografische en bibliografische gegevens betreffende het
projectgebied bekeken, samen met het opvragen van zoveel mogelijk gegevens bij de
projectontwikkelaars. Daarna hebben we getracht deze gegevens zo overzichtelijk mogelijk weer te geven
door middel van tekst en kaarten die als bijlagen bij dit rapport zijn toegevoegd.
Alle nodige informatie werd verzameld via het internet en bibliografische bronnen. De bouwplannen voor
een bouwvergunning werden aangereikt door het architectenbureau en door de opdrachtgever. De
kaarten die als bijlagen zijn toegevoegd, zijn gemaakt of bewerkt met de software QGIS 3.14.
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2 Assessmentrapport
2.1

Landschappelijke ligging

Deze paragraaf overloopt beknopt de landschappelijke context van het projectgebied. De aandacht wordt
voornamelijk gevestigd op de aardkundige en hydrografische situering, de fysisch geografische context,
de bodemtypologie en de algemene topografie.
Het plangebied situeert zich in de Zandstreek op de noordelijke flank van de Laat-Pleistocene dekzandrug
Maldegem-Stekenen die zich gevormd heeft op fluviatiele en estuariene afzettingen uit de oudere
Vlaamse Vallei. Ten noorden van het projectgebied is de overgang naar het Meetjesland gesitueerd in de
polders. Deze overgangszone verloopt zeer gradueel, terwijl de zuidelijke flank van de dekzandrug aan de
loefzijde steiler verloopt. De dorpskern ontwikkelde zich op een hogere en drogere locatie op deze
dekzandrug. De landschappelijke kenmerken van het noordelijke gelegen polderlandschap werd bepaald
door de Westerschelde waarvan zijarmen tot aan Asseneden en Boekhoute kwamen. Intensieve
landwinning vanaf de middeleeuwen deden het polderlandschap inpolderen/verlandden waardoor de
geulen, onder invloed van estuarine getijdewerking met bijhorende slikken, schorren en kreken,
uiteindelijk tot kreken veranderden.
Het projectgebied situeert zich ten noordoosten van de dorpskern in een zeer nat agrarisch landschap. De
dorpskern zelf situeert zich in een hoger en droger gelegen landschap. Dit dient evenwel genuanceerd te
worden vermits de hoogteverschillen in het landschap zeer miniem zijn. De algemene topografie in de
omgeving kan omschreven worden als vlak met een hoogteligging die varieert rond 8 m TAW. De gronden
ter hoogte van het projectgebied zijn thans in gebruik als akkergronden, omgeven door diep uitgegraven
(perceels)grachten waar verschillende van watervoerend blijken te zijn waardoor ze opgenomen zijn als
waterloop. Op basis hiervan kan geconcludeerd worden dat de gekarteerde waterlopen recente tot zeer
recente watervoerende grachten omvat. Dit zijn bijgevolg geen natuurlijke waterlopen met een
ontwikkelde rivier- of beekbedding. Enkele landbouwpercelen uit de omgeving tonen op het digitaal
hoogtemodel allures van zwak ontwikkelde bolle akkers.
De lokale topografie van het terrein wordt ook als vlak omschreven. Uit de terreinprofielen zijn geen
topografische anomalieën af te leiden die zouden wijzen op eerder uitgevoerde grondwerken of
dergelijke.
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Fig. 1.7: Digitaal hoogtemodel (DHM II) met situering van het projectgebied (© AGIV).

Fig. 1.8: Gedetailleerd digitaal hoogtemodel (DHM II) met situering van het projectgebied en
terreinprofiel 1 (NW-ZO) en 2 (ZW-NO) (© AGIV).
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Fig. 1.9: Terreinprofiel 1 (NW-ZO) en 2 (ZW-NO).

De databank van de DOV werden geraadpleegd voor de tertiair- en quartairgeologische gegevens. Hieruit
blijkt het volgende:
Volgens de tertiairgeologische kaart (fig. 1.10).wordt ter hoogte van het projectgebied de Formatie van
Maldegem – Lid van Zomergem uit het Eoceen gekarteerd. Deze bestaat uit grijsblauwe klei en bevinden
zich volgens de gegevens van de DOV op een diepte van ca. 25 m-mv.
De quartairgeologische kaart (fig. 1.11).karteert ter hoogte van het projectgebied quartairafzettingen van
type 13. Deze bestaan uit getijdeafzettingen (mariene en estuariene) uit het Eem, afgedekt door fluviatiele
afzettingen uit het Weichseliaan. Deze behoren tot de Formatie van Rozebeke, Kruishoutem… die
tenslotte afgedekt zijn door eolische dekzanden uit het Weichseliaan. Deze quartaire sequentie toont aan
dat het projectgebied ter hoogte van de Vlaamse Vallei gesitueerd is, dewelke uitgesneden werd tijdens
de glacialen waarna ze terug opgevuld werd tijdens interglaciale periodes. Hierdoor werd het Pleistocene
rivierdal volledig terug opgevuld met alluvium en estuariene sedimenten die lokaal variëren tussen 20 en
35 m. Deze bestaan uit een mengeling van grove zanden met grind. De quartairprofieltypenkaart (fig.
1.12) karteert dit als type DF2E dekzandfacies uit het Laat-Weichseliaan op fluvioperiglaciale facies uit het
Vroeg- en Midden-Weichseliaan. Deze dekken de onderliggende zandige mariene uit het Eem af. 4
Deze dekzandfacies vormen geomorfologisch de dekzandrug Maldegem-Stekene. De vorming van deze
west-oost georiënteerde rug is vermoedelijk gestart in het Laat-Pleniglaciaal door een droger wordende
klimatologische omstandigheden. Hierdoor nam de fluviatiele activiteit af, met een toename van eolische
activiteiten. Hierdoor ontstond deflatie van lokale periglaciale afzettingen uit het Midden-Pleniglaciaal in
de Vlaamse Vallei.5 De loefzijde van de fossiele dekzandrug omvat de zuidelijke steilere flank, waarlangs
tot op heden verschillende paleovennen- en paleomeren werden vastgesteld. Voor wat betreft het
potentieel van steentijd artefactensites uit het finaalpaleolithicum en mesolithicum, dient met verhoogde
aandacht deze zuidelijke flank benaderd te worden.6 Enerzijds omwille van het aanwezigheidspotentieel
omwille van de alluviuale en lacustriene contexten aan de loefzijde van de heuvel, alsook de lokaal zeer
4

De Moor & van de Velde 1995.
Heyse 1979, geciteerd in Crombé et al. 2012, 716-717.
6
Crombé et al. 2012, 724.
5
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gunstige bewaringscondities door alluviale conservatie en afdekkingen. Gezien de situering van het
projectgebied op de noordelijke flank van de dekzandrug, ver verwijderd van Pleistocene of VroegHolocene rivierbeddingen, wordt een lage steentijdverwachting opgesteld. De aardkundige
eigenschappen van de gekende high density artefactensites in zeer goed geconserveerde contexten7,
stemmen niet overeen met de situering van het projectgebied.
Volgens de bodemkaart (fig. 1.13) wordt de Zdb-bodemserie gekarteerd ter hoogte van het
projectgebied. Dit zijn matig natte zandgronden met een structuur B-horizont. Een
proefsleuvenonderzoek ten noorden van het projectgebied 8 ter hoogte van Zcg-gronden toonde aan dat
er voornamelijk gronden zonder profielontwikkeling aanwezig zijn met lokaal een restant bewaarde Birhorizont.

Fig. 1.10: Tertiairgeologische kaart met situering van het projectgebied (© DOV).

7
8

Crombé et al. 2012.
Bracke et al. 2020.
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Fig. 1.11: Quartairgeologische kaart met situering van het projectgebied (© DOV).
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DF2E

Fig. 1.12: Quartairprofieltypenkaart met situering van het projectgebied (© DOV).

Fig. 1.13: Bodemkaart met situering van het projectgebied (© DOV).
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Historische beschrijving van het onderzoeksgebied

In deze paragraaf wordt een historische beschrijving opgenomen van het project- en projectgebied, met
in een tweede paragraaf illustraties van relevante historische kaarten, plannen en eventueel iconografisch
materiaal.
2.2.1

Historiografische bronnen

Het projectgebied bevindt zich zo’n 300m ten zuiden van de dorpskern van Oosteeklo. De gemeente is
een deelgemeente van Assenede, waarvan de kern zich ten noordoosten bevindt.
Er is weinig info voorhanden over de geschiedenis van het dorp.
Het was een zelfstandige gemeente tot eind 1976. De herkomst van de naam Oosteeklo ligt in Eeklo. Deze
naam kan gesplitst worden in twee delen: eke en lo. Het eerste deel verwijst naar de eik, terwijl lo een
bosje van verspreide begroeiing van struiken en bomen aanduidt. De naam Eeklo verwijst dus naar een
bosje van verspreide eikenbomen, of een bosje dat gekenmerkt werd door een opvallende eik. Gelegen
langs de weg boven op de zandrug die de streek doorkruist van west naar oost, vormde dit een duidelijk
herkenningspunt voor de reizigers. Zo werd de benaming eke-lo een plaatsaanduiding. Dit Eeklo lag ten
oosten van een stad die ook Eeklo heette. Daarom werd het bij wijze van onderscheid al snel Oosteeklo
genoemd9.
Algemeen kan gesteld worden dat de ontwikkeling van Oosteeklo nauw samenhangt met de inplanting
van een cisterciënzerinnenabdij in de 12de eeuw op gronden ten zuidoosten van de huidige dorpskern.
De abdij werd gesticht door vrouwelijke religieuzen, behorende tot de orde der cisterciënzers
(bernardinessen) uit Eeklo.
Omtrent het stichtingsjaar van de abdij bestaat evenwel geen eensgezindheid: Miraeus maakt melding
van de oudst gekende documenten van de abdij die reeds in de 12de eeuw zou hebben bestaan. In 1164
reeds werd haar door Filip, graaf van Vlaanderen, kwijtschelding van tol verleend, hetgeen in 1187 door
graaf Boudewijn werd bekrachtigd. De abdij kocht van gravin Johanna van Constantinopel 40 bunder (53
hectare) woeste grond (heide en bos) in het zuiden van het ambacht Boekhoute. Aanvankelijk moest door
de kloosterlingen een cijns van 5 ponden voor deze gronden worden betaald, maar de gravin schold hun
die kwijt in 1228. Andere bronnen vermelden dat het klooster na 1232, vermoedelijk in 1249, werd
overgebracht naar de heide in Oosteeklo, waar de religieuzen van de cisterciënzerorde een belangrijke rol
speelden in de ontginning van de heidegronden.
In het begin van de 16de eeuw hadden oorlogen, belastingen, verlies van landerijen door watervloeden,
verlies van inkomsten door het onvermogen van verarmde pachters om hun rechten en pachten te
betalen, de abdij aanzienlijk verarmd. Dientengevolge werden de kloosterbroeders gedwongen uit te gaan
bedelen, terwijl de zuster genoodzaakt werden zich aan het weefgetouw te zetten. In 1510 werden
nieuwe heiden ontgonnen om uit deze armoedige toestand te geraken.
Ten tijde van de godsdiensttroebelen werd in 1577 het grootste deel van de abdij door calvinistische
opstandelingen verwoest en werden de zusters verdreven. Na het herstel van het gezag van de Spaanse
bezetting verenigden en vestigden de zusters zicht te Gent.
Na de gebeurtenissen in 1577 viel aan een terugkeer naar Oosteeklo immers niet meer te denken, gezien
de grondige verwoesting van de abdij. Wel werden de restanten gebruikt om een viertal hoeven te
bouwen rond de plaats waar zich vroeger de abdij bevond. Thans staat slechts één gebouw van de
9

https://nl.wikipedia.org/wiki/Oosteeklo
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voormalige abdij nog overeind: het betreft het gastenkwartier, een bakstenen tweelaagse constructie, te
dateren in de 16de eeuw. Het oude gastenkwartier met verblijf voor de nonnen bleef in gebruik als woning
bij een landbouwbedrijf. Na de verkoop in 1998 werd het pand gerestaureerd10.

2.2.2

Historische cartografie

Volgens de historische cartografie uit de 18de en de 19de eeuw (Ferrariskaarten, Atlas der Buurtwegen,
Poppkaart en Vandermaelenkaart), uit de historische topografische kaarten en uit de luchtfoto’s blijkt dat
het gebied altijd onbebouwd is gebleven. Op alle geraadpleegde kaarten komt het hoofdwegennet – de
Oosteeklo-Dorp en de Ertveldsteenweg - overeen met het huidige. De Doorsteek ten zuiden en de
Slijpstraat en de Eikelstraat net ten noorden van het projectgebied zijn in het laatste kwart van de 20ste
eeuw te dateren.
Uit de Ferrariskaarten11 kunnen we afleiden dat het hele projectgebied als veld gekarteerd is en zijn er
soms rijen van boomgaarden/hagen te zien (fig. 1.14). De Oosteklosebeek-Moerbeek loopt ca 200 m ten
oosten van het onderzoeksgebied. Een nat gebied is ca. 200 m ten zuiden gekarteerd, onmiddellijk ten
noorden van de Convent d’Oostecloo. Ten noorden van het projectgebied – langs de hoofdwegen – ligt
het dorp.
Op de 19de -eeuwse Atlas der Buurtwegen12 en Poppkaart13 blijft het projectgebied onbebouwd en zijn er
geen aangrenzende waterlopen gekarteerd. Langs de noordelijke grens is er smalle strook/onverharde
weg te zien (fig. 1.15 1.16). Ca. 80-100 m ten noorden van ons terrein liggen enkele gebouwen. Op de
Vandermaelenkaart14 is de georeferentie niet 100 % nauwkeurig en zien we in het onderzoeksgebied een
weg (noordwesten – zuidoosten) die op de topografische kaarten uit 1873 en 1904 niet gekarteerd is (fig.
1.17). Op de plaats van dit tracé tonen de topografische kaarten twee onverharde wegen aan,
onmiddellijk ten zuiden en ten noorden van het projectgebied. Langs deze kanten lopen
grachten/waterlopen, die deel uitmaken van een drainagesysteem van de hele streek tussen de
Oosteeklo-dorp en het voormalige klooster( fig. 1.18 en fig. 1.19).

10

Agentschap
Onroerend
Erfgoed
2020:
Abdij
zusters
bernardinessen:
gastenkwartier
[online]
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/76346 (Geraadpleegd op 08-12-2020)
11
De Ferrariskaarten (Carte de Ferraris) zijn een verzameling van 275 uiterst 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 eerste systematische en
grootschalige kartering, zowel in “België” als in heel West-Europa.
12
De Atlassen der Buurtwegen werden opgemaakt in uitvoering de van wet van 10 april 1841. De wetgever wilde in 1841
ondubbelzinnig aanduiden welke kleine wegen een openbaar karakter hadden. Bedoeling was dus een inventarisatie te
maken van alle "openbare" wegen en "private wegen met openbare erfdienstbaarheid". De atlas maakt een onderscheid
in buurtwegen en voetwegen (sentiers). Voetwegen zijn smalle wegen (soms maar 1 meter breed) en de bedding behoort
gewoonlijk toe aan de aangelanden. In de periode 1843-1845 werden voor alle gemeenten leggers, openbare registers,
van de buurtwegen opgemaakt. Deze zijn de geschiedenis ingegaan als Atlassen der Buurtwegen. Per toenmalige
gemeente werd een atlas opgemaakt, met uitzondering van een aantal stadskernen.
13

Tussen 1842 en 1879 begon Philippe-Christian POPP (1805-1879) met het ambitieuze project waarvoor Philippe
Vandermaelen het initiatief had genomen en dat erin bestond om de kadasterplannen te tekenen van alle Belgische
gemeenten die hij wenste te vulgariser, mettre à la portée de tout le monde et de toutes les bourses (vulgariseren en voor
iedereen voor een bescheiden prijs beschikbaar te maken). Zijn dood in 1879 onderbrak de totstandkoming van zijn Atlas
cadastral parcellaire de la Belgique.
14
De Vandermaelen kaarten zijn een verzameling van historische kaarten van België, gemaakt door Philippe
Vandermaelen (1795-1869).
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Fig. 1.14: Ferrariskaart (ca. 1775) met situering van het projectgebied (© AGIV).

Fig. 1.15: Atlas der Buurtwegen (ca. 1840) met situering van het projectgebied (© AGIV).
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Fig. 1.16: Poppkaart (1842-1879) met situering van het projectgebied (© AGIV).

Fig. 1.17: Vandermaelenkaart (1846-1854) met situering van het projectgebied (© AGIV).
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Fig. 1.18: Topografische kaart (1873) met situering van het projectgebied (© Cartesius).

Fig. 1.19: Topografische kaart (1904) met situering van het projectgebied (© Cartesius).
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Uit de topografische kaarten uit 1939 en 1969 kunnen we afleiden dat er geen grote veranderingen in het
projectgebied geweest zijn (fig. 1.20-1.21). Langs de noordelijke zijde van het projectgebied loopt in 1939
één waterloop, terwijl er in 1969 nog twee andere kleine aftakkingen gekarteerd zijn.

Fig. 1.20: Topografische kaart (1939) met situering van het projectgebied (© Cartesius).

De ontwikkeling langs de Oosteeklo-dorp en de Slijpstraat verandert snel in het derde en vierde kwart
van de 20ste eeuw, door het bouwen van de woningen langs de wegen (fig. 1.21, topografische kaart uit
1969 en fig. 1.22 luchtfoto uit 1971) . Sinds de topografische kaart uit 1981 en de luchtfoto uit 1979-1990
ligt in het westelijke gedeelte van het projectgebied een pand dat aanwezig zal blijven tot de luchtfoto uit
2008-2011 (fig. 1.23 – 1.26) Sinds de luchtfoto uit 2012 blijkt dat dit gebouw gesloopt werd (fig. 1.27). In
dit gedeelte van het onderzoeksgebied blijft een mogelijke verstoring zichtbaar op de luchtfoto’s uit 2014
en 2015 (fig. 1.28-1.29), toen deze zone als werfzone werd gebruikt om de woningen ten westen van het
projectgebied te bouwen. In de laatste vijf jaren zijn er geen andere veranderingen aan te tonen via de
luchtfoto’s; uit de werfzone blijft een smalle stook/ verharding zichtbaar langs de centraal-westelijke
grens van het projectgebied (fig. 1.30-1.32).

verslagnummer
aantal blz.
blz. nummer

Fig. 1.21: Topografische kaart (1969) met situering van het projectgebied (© Cartesius).

Fig. 1.22: Luchtfoto (1971) met situering van het projectgebied (© AGIV).
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Fig. 1.23: Luchtfoto (1979-1990) met situering van het projectgebied (© AGIV).

Fig. 1.24: Topografische kaart (1981) met situering van het projectgebied (© Cartesius).
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Fig. 1.25: Luchtfoto (2000-2003) met situering van het projectgebied (© AGIV).

Fig. 1.26: Luchtfoto (2008-2011) met situering van het projectgebied (© AGIV).
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Fig. 1.27: Luchtfoto (2012) met situering van het projectgebied (© AGIV).

Fig. 1.28: Luchtfoto (2014) met situering van het projectgebied (© AGIV).
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Fig. 1.29: Luchtfoto (2015) met situering van het projectgebied (© AGIV).

Fig. 1.30: Luchtfoto (2016) met situering van het projectgebied (© AGIV).
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Fig. 1.31: Luchtfoto (2018) met situering van het projectgebied (© AGIV).

Fig. 1.32: Luchtfoto (2019) met situering van het projectgebied (© AGIV).
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Archeologisch kader van het projectgebied

Tot op heden zijn in het projectgebied geen archeologische onderzoeken uitgevoerd; wel zijn er
vindplaatsen en CAI-locaties in de omgeving van het plangebied gekend (fig. 1.33 en 1.34).

2.3.1

CAI-gegevens en archeologische vooronderzoeken

Op een afstand tussen 350 m en 1000 m zijn er enkele afgebakende zones:
- CAI 224343, ca. 350 m ten oosten, gracht- en greppelsegmenten uit de nieuwe - nieuwste tijd,
aangetroffen tijden een proefsleuvenonderzoek. Nu is deze locatie als GGA (gebieden waar geen
archeologie te verwachten valt) gekarteerd 15.
- CAI 159453, ca. 350 m ten noorden, indicator van een rechthoekige site met walgracht die later functie
van pastorie kreeg. De site met walgracht gaat mogelijk terug tot de late middeleeuwen 16.
- CAI 39447 ca. 370 m ten zuidwesten, abdijmolen van de Cisterciënzerinnenabdij. Het gaat minstens terug
tot 1407 en was een houten windmolen met molenhuis. De molen werd afgebroken in 1947, het
molenhuis in 199117.
- CAI 31811 ca. 600 m ten zuiden, resten van de voormalige abdij, te dateren in de 16de eeuw18.
In de omgeving van het projectgebied werden enkele prospecties met ingreep in de bodem uitgevoerd.
Het is opvallend dat de regio rond het plangebied archeologisch eigenlijk ongekend is. Dit heeft vooral te
maken met het ontbreken van archeologisch onderzoek en weerspiegelt niet de archeologische realiteit.
In de ruime regio zijn meerdere sites uit diverse periodes gekend, enkel de metaaltijden zijn niet
vertegenwoordigd. Een archeologisch vooronderzoek ten oosten van het plangebied leverde enkel postmiddeleeuwse perceelgrachten op19. Wel is er een zeer recent proefsleuvenonderzoek net ten noorden
van het projectgebied dat sporen opgeleverd heeft die vermoedelijk te dateren zijn uit de late
ijzertijd/Romeinse tijd tot de middeleeuwen20. Het betreft in dit geval twee houtskoolrijke sporen
waarvan zowel de datering als de aard/interpretatie niet geheel op basis van het vooronderzoek afgeleid
konden worden. Een vervolgonderzoek werd dan ook geadviseerd over het centraal oostelijke deel van
het plangebied om de sporen in een ruimer kader te bestuderen, gelet op het feit dat dergelijke sporen
in de omgeving nog niet gekend zijn.
In het kader van de geplande werken door Aquafin, ca. 250-400 m ten zuiden en ten westen van het
projectgebied, werd geconcludeerd dat het hele projectgebied over een duidelijk archeologisch
potentieel beschikte. De geplande werken waren: de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in de
Rijkestraat, Koning Albertstraat en een deel van de Kerrestraat, inclusief de constructie van het DWAopvoergemaal, overstorten en een buffer- en infiltratiebekken, de optimalisatie van de
overstortconstructie in de Ertveldesteenweg en het wegwerken van de sifon op de Oosteeklose Beek en

15

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/waarnemingsobjecten/224343
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/waarnemingsobjecten/159453
17
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/waarnemingsobjecten/39447
18
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/waarnemingsobjecten/231811
19
BRACKE, MAARTEN, ACKE, BERT, VAN QUAETHEM, KRIS. 2018 (bureauonderzoek) en BRACKE, MAARTEN, ACKE, BERT,
HAGEN, JULIE, W YNS, GWENDY. 2018 (proefsleuvenonderzoek)
20
BRACKE, MAARTEN, ACKE, BERT, WYNS, GWENDY. 2019 (bureauondezoek) en FONTEYN, PAULIEN, BRACKE, MAARTEN,
ACKE, BERT, W YNS, GWENDY. 2020 (landschappelijk bodemonderzoek, proefsleuvenonderzoek en programma van
maatregelen voor de noodzakelijke opgraving)
16
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een terrein voor grondverbetering. Rekening houdend met de aard van deze werken werd een
gedifferentieerd advies geformuleerd en werden vier zones geselecteerd voor vervolgonderzoek 21.
Op basis van de resultaten van het landschappelijk bodemonderzoek werden in drie geselecteerde zones
relatief tot bijzonder diepe verstoringen aangetroffen. Deze verstoringen hadden een nefaste impact op
de potentiële bewaring van eventueel archeologisch erfgoed. Voor de laatste zone bleek dat de bodem
daar beter bewaard was dan in de andere zones. Op basis van aanvullende informatie van de
opdrachtgever bleek dat de geplande ingreep echter geen verstoring in de bodem zou veroorzaken
hebben en daarom werd een vrijgave voor alle zones geadviseerd22.

21

LALOO, PIETER, VAN BAELEN, ANN, 2019 (bureauonderzoek)
VERGAUWE, RUBEN, LALOO, PIETER 2020 (landschappelijk bodemonderzoek)

22
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Fig. 1.33: Topografische kaart (2017) met CAI-gegevens en (archeologie)nota’s in de omgeving (© DOV en agentschap Onroerend Erfgoed).
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Fig. 1.34: Situering van archeologische waarden binnen het aardkundig kader: DHM II met CAI-gegevens en (archeologie)nota’s in de omgeving (© AGIV en agentschap Onroerend
Erfgoed).
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Datering en interpretatie van het onderzochte gebied

Op basis van de verzamelde aardkundige en historische gegevens kan geconcludeerd worden dat het
terrein relevante archeologische waarden kan bevatten. De huidige bewaringsomstandigheden zijn
onvoldoende gekend, waardoor een aanwezigheid van archeologische waarden niet kan uitgesloten
worden.
Het bureauonderzoek heeft aangetoond dat er in de omgeving van het onderzoeksgebied archeologische
indicatoren aanwezig zijn en dat die kunnen wijzen op een eventuele aanwezigheid van archeologische
waarden binnen het projectgebied. Het onderzoek heeft genoeg informatie opgeleverd om het potentieel
op kennisvermeerdering in het plangebied te kunnen vaststellen. De conservatie van het bodemarchief is
evenwel niet gekend.
Het projectgebied bevindt zich op de noordelijke flank van de dekzandrug Maldegem-Stekene in een
landschap dat in de omgeving van Assenede eerder als vlak omschreven kan worden. Ter hoogte van het
terrein karteert de bodemkaart matig natte dekzandgronden met een structuur B-horizont. De aawezige
waterlopen zijn terug te brengen op recente tot zeer recente waterlopen die doorheen de recente
periodes een watervoerende functie gekregen hebben. In de nabije omgeving zijn uit de DOV-gegevens
geen ontwikkelde rivier- of beekbeddingen te situeren. Landschappelijk biedt de onderzoekslocatie weinig
gunstige elementen om archeologische waarden van jagers-verzamelaars in de vorm van steentijd
artefactensites te verwachten. Veelvuldig onderzoek heeft aangetoond dat voornamelijk de zuidelijke
loefzijde van de dekzandrug Maldegem-Stekene een hoog potentieel heeft om steentijdsites terug te
vinden. Hier werden tot op heden specifieke Pleistocene paleolandschappelijke condities vastgesteld die
voor een hoge menselijke seizoenale activiteit van jager/verzamelaars gemeenschappen gezorgd hebben
met high density sites in zeer gunstig bewaarde fluviatiele contexten. De aardkundige eigenschappen van
de omgeving van het projectgebied wijken hier totaal van af. Dit leidt tot een algemeen lage
archeologische verwachting voor zowel de aanwezigheid als de conservatie van steentijdsites. Voor wat
betreft de grondsporensites uit de (pre)historische periodes geldt daarentegen een matig tot hoge
verwachting.
De hydrografische situatie lijkt het resultaat te zijn van activiteiten van eind 18deeeuw tot eerste helft van
de 20ste eeuw (verschillende aangrenzende waterlopen rond het projectgebied), terwijl het plangebied
onbebouwd is en vermoedelijk in gebruik als landbouwgrond op de oudst betrouwbare kaart
(Ferrariskaart uit ca. 1775). Dus de mogelijkheid bestaat dat de huidige natte context niet noodzakelijk de
toestand van vele eeuwen geleden weerspiegeld. De 18de-eeuwse perceelsgrenzen op de Ferrariskaart
waren vermoedelijk in werkelijkheid perceelsgrachten die doorheen de laatste 200 jaar regelmatig
aangepast en verlegd werden. Enkele van deze grachten zijn thans watervoerend. Via de luchtfoto’s is er
geen (grootschalige) verstoring aangetoond.
Hoewel de eerder natte landschappelijke context doet twijfelen over een archeologische aanwezigheid
van sedentaire gemeenschappen in de vorm van grondsporensites – deze zijn eerder ten westen op de
hoger en droger gelegen gronden te verwachten – kan de afwezigheid van een relevante site niet
uitgesloten. Rekening houdend met het gebrek aan systematisch archeologisch onderzoek in de regio,
biedt elke vorm van archeologisch vooronderzoek een hoog kennis- en datapotentieel.
De ingreep van de geplande werken (het verkavelen in loten, het bouwen van de woningen, het aanleggen
van wegenis en nutsvoorzieningen en -leidingen en het inrichten van de tuinzones) zal een diepe impact
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in de bodem hebben en zal nefast kunnen zijn voor eventueel aanwezige archeologische sporen en sites.
Eventuele aanwezige archeologische waarden in het geassocieerde bodemarchief worden bedreigd door
deze ontwikkelingen.
Op basis van alle verzamelde elementen blijkt dat archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
voor het opsporen en waarderen van grondsporensites noodzakelijk is. Gezien de archeologische
verwachting wordt er een programma van maatregelen opgesteld voor het uitvoeren van een
proefsleuvenonderzoek. Er is echter een juridische onmogelijkheid/onwenselijkheid om dit onderzoek in
een huidig traject uit te voeren. Omwille hiervan wordt er een programma van maatregelen opgesteld
voor verder archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem in uitgesteld traject.

2.5

Synthese

Het projectgebied is op de noordelijke flank van de dekzandrug Maldegem-Stekene gesitueerd in een
relatief vlak landschap. De gronden ter hoogte van het projectgebied bestaan uit natte zandbodems,
omgeven door recente tot zeer recente perceelsgrachten waarvan enkele als watervoerend (= waterloop)
worden beschouwd. Uit het bureauonderzoek blijkt een algemeen gebrek aan systematisch archeologisch
onderzoek in deze regio. Vermits de afwezigheid van een site niet kan uitgesloten worden, biedt
archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem door middel van proefsleuven, een hoog kennisen datapotentieel om de aan- of afwezigheid van (grondsporen)sites te staven. Er werden immers geen
aanwijzingen vastgesteld die wijzen op geroerd of verstoord bodemarchief. De
conservatieomstandigheden worden daarom relatief hoog ingeschat. Voor de aanwezigheidskansen van
waarden geassocieerd aan sedentaire gemeenschappen, wordt een matige verwachting opgesteld gezien
de natte situering en de nabijheid van hoger en drogergelegen gronden die gunstiger zijn voor het
aantreffen van dergelijke sites.
Er is echter een juridische onmogelijkheid/onwenselijkheid om dit onderzoek in een huidig traject uit te
voeren. Omwille hiervan wordt er een programma van maatregelen opgesteld voor verder archeologisch
vooronderzoek met ingreep in de bodem in uitgesteld traject.

-

Kan de hoogstwaarschijnlijke afwezigheid van een archeologische site afdoende gestaafd worden?
De afwezigheid van relevante archeologische waarden en sites is niet afdoende gestaafd.

-

Zijn er archeologische of historische gegevens bekend over de site?
Tot op heden werd er binnen de contouren van het projectgebied nog geen archeologisch onderzoek
uitgevoerd. Er werden wel vooronderzoeken in de omgeving uitgevoerd die als indicatoren van de
mogelijke aanwezigheid van sporen/ artefacten of sites kunnen beschouwd worden.

-

Zijn er indicaties voor bodemverstoringen die het bodemarchief kunnen vernietigd of omwoeld
hebben?
In het westelijk deel van het projectgebied lag er in het laatste kwart van de 20ste eeuw – begin 21ste
eeuw een gebouw. Dit pand is sinds 2012 afgebroken en de diepte van de funderingen is onbekend.
De impact hiervan op het bodemarchief kan echter onvoldoende bepaald worden, waardoor een aan/afwezigheid van archeologische waarden niet kan uitgesloten worden.
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Zijn er landschappelijke factoren die invloed kunnen (gehad) hebben op de gaafheid van het
bodemarchief, c.q. archeologische sporen?
Het bureauonderzoek toont aan dat er vermoedelijk een gaaf geconserveerd bodemarchief te
verwachten is binnen de contouren van het projectgebied. De landbouwactiviteiten kunnen zowel een
positieve als negatieve impact gehad hebben, maar dit zal duidelijk worden bij het
proefsleuvenonderzoek. Op vlak van landschappelijke factoren dient eerder rekening gehouden
worden met de aantrekkelijkheid van de omgeving dan met het conservatiepotentieel. Op regionaal
niveau is er een eerder lage verwachting aan steentijdsites gezien de ongunstige kenmerken van de
noordelijke flank van de west-oost georiënteerde dekzandrug Maldegeme-Stekene. Op lokaal niveau
geldt voor de grondsporensites een matige verwachting. Rekening houdend met de rest van het
landschap van Assenede, zijn de grondsporensites eerder op de hoger en drogergelegen landdelen te
verwachten. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de dorpskern van Assenede zich op het hoogst
gelegen punt in het landschap ontwikkeld heeft. Het projectgebied daarentegen is natter en lager
gelegen, wat het aanwezigheidspotentieel van dergelijke sites doet herleiden van hoog naar matig.

-

Wat is de impact van de geplande werken op het bodemarchief?
De verkaveling omvat de realisatie van ca. 33 bouwloten met open-, gesloten- en halfopenbebouwing.
De wooneenheden worden niet onderkelderd, maar vorstvrij gefundeerd tot een diepte van ca 80 cmmv. Er wordt ook een wegenis met bijhorende nutsleidingen voorzien die een verbinding vormt met
de Oosteekloo-Dorp (straat) in het westen en een toekomstige verbinding met een oostelijke
woonuitbreiding voorziet. De aanwezige grachten zullen afhankelijk van de plannen ingekapseld
worden.

-

Zijn er archeologisch relevante sites aanwezig?
De kans op de aanwezigheid van relevante archeologische waarden uit meerdere perioden is eerder
matig. Vermits er een gebrek is aan systematisch onderzoek in de omgeving, is het kennis- en
datapotentieel van vooronderzoek met ingreep in de bodem hoog.

-

Wat is het wetenschappelijk potentieel van de aanwezige sites?
Het wetenschappelijk potentieel van eventueel aanwezige sites wordt, gezien het gebrek aan
systematisch onderzoek in de omgeving, als hoog ingeschat.

-

Kunnen er maatregelen worden voorgesteld voor een eventueel behoud in situ van een aanwezige
archeologische site te verwezenlijken? Hoe kunnen deze maatregelen afgedwongen en
gecontroleerd worden?
Verder archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem – in de vorm van een
proefsleuvenonderzoek – is noodzakelijk om na te gaan of er al dan niet archeologische waarden
aanwezig zijn en wat de bewaringsomstandigheden van het bodemarchief is.
Op basis van de resultaten van dit bureauonderzoek lijkt vervolgonderzoek m.b.t. dit projectgebied
nuttig en noodzakelijk, om het terrein verder te waarderen/evalueren en een mogelijk vervolgtraject
op te starten.
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Bijlage 2 : Originele bouwplannen

