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1. Administratieve gegevens
➔ Initiatiefnemer: zie privacyfiche
➔ Erkende
archeoloog
rechtspersoon:
Monument
Vandekerckhove
nv,
Oostrozebekestraat 54, 8770 Ingelmunster, OE/ERK/Archeoloog/2015/00031
➔ Locatiegegevens: Melle Vossenstraat, Gemeenteplein, Kerkstraat en Kruisstraat (zie
plan in bijlage 1 tot en met 5 bij het verslag van resultaten bureauonderzoek)
➔ Kadastergegevens: Melle afdeling 1, sectie C, percelen 40m, 131m, 273e + wegenis
(zie plan in bijlage 10 tot en met 13 bij het verslag van resultaten bureauonderzoek)

2. Aanleiding vooronderzoek
➔ Zie het verslag van resultaten bureauonderzoek

3. Gemotiveerd advies
Het uitgevoerde bureauonderzoek is volledig, alle relevante beschikbare bronnen zijn
teruggevonden en zijn geraadpleegd. Inzake historisch bronnenmateriaal zijn de relevante
bestaande bronnen en historische kaarten geraadpleegd via internet. Bijkomend
archiefonderzoek is niet uitgevoerd omdat dergelijke studie van dusdanige omvang is dat dit
niet kan ingepast worden binnen deze archeologienota. Bovendien zou dit onderzoek
voornamelijk bijkomende info aanleveren betreffende de historische bewoningsgeschiedenis
van Melle en de relevante percelen (bvb. eigenaarsinformatie) en niet betreffende de
archeologische weerslag van dit tracé.
Het plangebied situeert zich in de huidige dorpskern van Melle en is gelegen tussen de
Gontrode Heirweg en het Dorpsplein. Ten noorden ervan stroomt de Schelderivier. Het
betreft de Vossenstraat, het Gemeenteplein, de Kerkstraat en de Kruisstraat en is ca. 18 000
m² groot (een afstand van ca. 1,40 km). Het betreft een relatief vlak gebied met een dalend
verloop van zuid naar noord dat gelegen is. De bodem van het projectgebied is grotendeels
gekarteerd als bebouwde zone (antropogeen), een zuidelijke zone binnen het projectgebied
is gekarteerd als vochtige tot natte zandleembodem met structuur B-horizont (Pdb). In de
ruimere omgeving van het plangebied zijn de bodems gekarteerd als droge en vochtige
zandgronden (Sbc en Scc/Sdc) en natte zandleemgronden (Lep). De bodem is gekarteerd
als weinig erosiegevoelig.
Historische kaarten uit de 18de en 19de eeuw wijzen er reeds op dat een groot deel van het
projectgebied in gebruik is als wegenis, het overige deel is toen nog in gebruik als akkeren/of weiland en een tuinzone. Reeds vanaf het midden van de 18de eeuw was er
bebouwing aanwezig in de nabije omgeving van het projectgebied (voornamelijk noordelijk
rond de kerk van Melle). Zowel de wegenis als de bebouwing rond deze wegenis zal zich in
de decennia nadien sterk uitbreiden. In de 20ste eeuw ontwikkelde het projectgebied zich
verder zoals het vandaag de dag te herkennen is. Met name een geasfalteerde wegenis met
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lintbebouwing in het dorpscentrum van Melle. Op het plangebied zelf is nog geen
archeologisch onderzoek uitgevoerd; echter wordt het zuidelijke deel van het projectgebied
(door middel van een historische studie) weergegeven als zone deel uitmakend van het
slagveld van de Slag bij Melle (18de eeuws). In de zone onmiddellijk naast het projectgebied
gelegen, is ter hoogte van de Vossenstraat in 2018 een archeologienota geschreven, echter
vanwege de beperkte impact van de werken en het lage bodemarchief werd geen verder
onderzoek geadviseerd. Deze zone werd opgenomen als ‘gebied geen archeologie’.
Op het tracé worden verschillende werken voorzien, met name: het aanleggen van fiets- en
voetpaden, het heraanleggen van de oorspronkelijke wegenis, aanpassen van de riolering en
de (her)aanleg van parkeerstroken, busperrons, verkeersplateau’s en een parking. Het
uitvoeren van deze werken brengt een minimale tot geen verstoring met zich mee. Deze
bijkomende verstoringen zijn lokaal en beperken zich echter tot ca. 440 m² of 2,5% van het
projectgebied waardoor de eventueel aan te treffen sporen te fragmentarisch zijn. Gezien het
projectgebied in gebruik is als openbare weg en de verstoringen die met de aanleg van deze
weg en bijhorende rioleringen gepaard gaan, maakt dat het potentieel voor
kennisvermeerdering zeer laag tot verwaarloosbaar is.1
Al deze elementen samen maken dat het plangebied een lage archeologische waarde heeft
en een archeologisch onderzoek niet zal leiden tot een kennisvermeerdering over de al dan
niet aanwezige menselijke activiteiten op het terrein en de omliggende gebieden in het
verleden. Er dient dus geen programma van maatregelen voor verder archeologisch
onderzoek opgesteld te worden. Wel wordt gewezen op de wettelijke verplichting om bij
aantreffen van archeologisch sporen/vondsten tijdens werken, dit te melden aan Onroerend
Erfgoed2.

1

Informatie verkregen van de initiatiefnemer.
Zie artikel 5.1.4. van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en artikel 5.1. van het
Onroerenderfgoedbesluit.
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