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INLEIDING
De initiatiefnemer plant de inrichting van een nieuw recyclagepark op de terreinen van
de Oude Steenbakkkerij aan de Hogestraat 123 te Hooglede.
De als plangebied gemarkeerde oppervlakte overschrijdt de drempelwaarden
opgenomen in het Onroerenderfgoeddecreet (perceeloppervlak > 3000m 2,
bodemingreep > 1000m2). Het projectgebied bevindt zich niet in een vastgestelde
archeologische zone, in een beschermde archeologische site of in een gebied waar
geen archeologisch erfgoed te verwachten valt. Hierdoor moet een archeologienota
worden opgesteld. GATE werd aangesteld om deze archeologienota door middel van
een vooronderzoek zonder ingreep in de bodem op te maken met advies naar
eventueel uitgesteld onderzoek, werfbegeleiding of vrijgave

3

VERSLAG VAN RESULTATEN
Gemotiveerd advies over het al dan niet moeten nemen
van maatregelen
1.1

Volledigheid van het uitgevoerde onderzoek

Op basis van het gevoerde bureauonderzoek werd voldoende informatie gewonnen
omtrent het archeologisch potentieel van het projectgebied en de impact van de
geplande werkzaamheden hierop. Het bureauonderzoek leverde in functie van deze
archeologienota voldoende gegevens op om een gefundeerd advies voor vrijgave te
formuleren.

1.2

Aan- of afwezigheid van archeologische site

Het projectgebied bevindt zich ter hoogte van de Hogestraat 123 te Hooglede, op de
hoger gelegen Heuvelkam van Hooglede. Hooglede wordt voor het eerst vermeld in
historische bronnen uit de 9de eeuw. Het projectgebied bevindt zich in een agrarische
zone ten noordwesten van de dorpskern.
Ondanks de gunstige landschappelijke ligging is door het schaarse archeologische
onderzoek slechts weinig bekend over de oudste geschiedenis van de ruime omgeving
rond het projectgebied. Bij enkele zeer recente archeologische trajecten in het kader
van archeologienota’s zijn wel enkele sporen (brandrestengraf en houtskoolmeier) uit
de Romeinse tijd en een volmiddeleeuws erf aangetroffen.
Het projectgebied zelf was in de 18de-19de eeuw in gebruik als akker. In 1926 wordt op
het projectgebied een steenbakkerij opgericht. Bijna overal op het projectgebied
werden gebouwen ingepland die op één na allemaal gesloopt werden tussen 1988 en
2016. Op dit moment is het grootste deel van het projectgebied verhard.

1.3

Impactbepaling

De initiatiefnemer plant de inrichting van een nieuw recyclagepark op de terreinen van
de Oude Steenbakkkerij aan de Hogestraat 123 te Hooglede.
Het grootste deel van de werkzaamheden (plaatsen containers, aanleggen
ciruclatieroute, etc.) heeft door de beperkte diepte van de ingreep nauwelijks invloed
op het bodemarchief. Er zal bovendien getracht worden de bestaande
(steenslag)fundering te behouden en hergebruiken, waardoor deze ingrepen niet voor
een extra verstoring zullen zorgen.
Een deel van de werkzaamheden heeft wel een diepere impact op het bodemarchief.
Er worden 2 gebouwen met staalstructuur op een palenfundering voorzien. De
gebouwen hebben een oppervlakte van respectievelijk ca. 280m² en ca. 170m². De
verstoring blijft beperkt tot de putten voor de funderingspalen waar tot op vorstvrije
diepte gegraven zal worden. Aan de noordelijke rand van het containerpark zullen
twee bufferbekkens aangelegd worden. Deze hebben een totale oppervlakte van ca.
550m² en worden aangelegd tot 1,2m diep. Centraal op het containerpark wordt een
verlaagde groenzone (ca. 80m²) voorzien tot 1m diep.
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1.4

Concretisering maatregelen

Het projectgebied heeft op basis van zijn landschappelijk ligging een archeologisch
potentieel voor het aantreffen van sporen en/of artefacten vanaf de prehistorie.
Archeologisch onderzoek in de regio is schaars en aldus kan elk onderzoek een
aanzienlijke kenniswinst betekenen.
Het lijkt echter zeer onwaarschijnlijk dat het archeologisch bodemarchief op het
projectgebied bewaard is gebleven. In 1926 wordt op het projectgebied een
steenbakkerij opgericht. Op basis van de orthofoto’s tussen 1971 en nu kan gesteld
worden dat het grootste deel van het projectgebied ooit voorzien was van bebouwing.
Tussen 1988 en 2016 werden deze gebouwen op één na gesloopt. Deze bouw- en
sloopwerken hebben zonder twijfel de bodem op het projectgebied verstoord al is de
exacte diepte van deze verstoring tot op heden niet gekend.
De meeste werkzaamheden zoals het plaatsen van bovengrondse containers en de
aanleg van een circulatieroute blijven beperkt in diepte tot de bestaande verharding.
Slechts op enkele plaatsen wordt een diepere ingreep gepland. Deze ingrepen
hebben een beperkte oppervlakte en zijn verspreid over het noordelijke deel van het
projectgebied. Dit deel van het projectgebied is voorzien van een betonverharding en
het nog overgebleven gebouw en de bodem werd in het verleden verstoord door de
bouw en sloop van fabrieksgebouwen van de steenbakkerij. Door de beperkte
oppervlakte van de ingrepen ontbreekt het ruimtelijke inzicht dat nodig is om tot nuttige
kenniswinst te leiden. Verder onderzoek is dan ook kosten-baten niet aangewezen en
een vrijgave kan geadviseerd worden.
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