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1

inleiding

1.1

kader en motivatie

In opdracht van waterzuiveringsbedrijf Aquafin heeft VUhbs archeologie een archeologisch
bureauonderzoek uitgevoerd voor het project 22.430 in de gemeente Maldegem (fig. 1.1. en 1.2). Hier
zal een gescheiden rioleringssysteem gerealiseerd worden, bestaande uit twee DWA-leidingen en een
RWA-leiding of open grachtenstelsel. Voorts zal een omlegging van de Begijnenwatergang gerealiseerd
worden. Door de werken zullen de bodem en eventueel aanwezige archeologische resten worden
verstoord.
Het onroerend erfgoed decreet van 12 juli 2013, artikel 5.4.1 stelt dat bij de aanvraag van een
stedenbouwkundige vergunning voor handelingen met ingreep in de bodem in een plangebied dat niet
gelegen is in een archeologische zone, opgenomen in de vastgestelde inventaris van archeologische
zones of in een beschermde archeologische site, een archeologienota wordt toegevoegd wanneer de
totale oppervlakte van de ingreep in de bodem 1000 m2 of meer beslaat en de totale oppervlakte van de
kadastrale percelen waarop de vergunning betrekking heeft 3000 m2 of meer bedraagt. Het plangebied
en de oppervlakte van de ingrepen overschrijden deze criteria (zie infra).
Het plangebied is niet gelegen in een zone waarin geen archeologische erfgoed meer te verwachten
valt.
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Fig. 1.1. Maldegem - Sanering Begijnewatergang fase 2 (22.430). Locatie van het plangebied (A). In inzet de locatie van
Maldegem in Vlaanderen.
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Fig. 1.2. Maldegem - Sanering Begijnewatergang fase 2 (22.430) Locatie van het plangebied (A) op de topografische kaart.
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1.2

plangebied en geplande werkzaamheden

In de Rapenbrugstraat en de Kwezelweg zal een gescheiden rioolstelsel aangelegd worden. De
bestaande riolering zal opgebroken worden. De bestaande loop van de Begijnewatergang zal geruimd
worden over een lengte van 195 m. De waterloop zal plaatselijk omgelegd worden door de weilanden
om meer ruimte te geven aan het water zodat enerzijds de wateroverlastproblemen weggewerkt
kunnen worden, zoniet in elk geval de schade door overstromingen aan de omwonenden vermeden
worden. Tot de werkzaamheden behoren ook de aanleg en het ruimen van grachten en de aanleg van
een pompstations en het graven van grachten.
In tabel 1.1 zijn de verschillende werkzaamheden per zone weergegeven. In bijlagen 3 tot en
met 7 zijn de plannen van de rioolwerkzaamheden weergegeven, in bijlagen 8 tot en met 10 de
wegeniswerken. De diepte van de geplande ingrepen is op kaart weergegeven in figuur 1.3.
zone

werkzaamheden

diepte

Rapenbrugstraat

DWA-leiding; diameter 250 mm; lengte 108 m; gaat

2.0 - 2.8 m

vanaf duiker verder als persleiding over een lengte
van 200 m
DWA-leiding (vanaf nr. 8); diameter 250 mm; lengte

1.8 - 3.5 m

410 m
pompstation 1

2.3 m

aanleg buffergracht ten noordwesten van de

ca. 1.4 m

Rapenburgstraat ; lengte 101 m
RWA-leiding tussen buffergracht; diameter 400

ca. 1.5 m

mm; lengte 6 m
herprofileren grachten

-

dempen gracht

-

constructie duiker onder weg

-

aanleg gracht ten oosten van de Rapenburgstraat

ca. 1.3 m

RWA-leiding tussen delen gracht ten oosten van

ca. 2.0 m

de Rapenburgstraat; diameter 600 mm; lengte 71 m
RWA-leiding onder de weg; diameter 250 mm met

ca. 1.4 m

een lengte van 10 m; diameter 600 mm met een
lengte van 50 m
RWA-leiding onder de weg, diameter 400 mm,

ca. 1.4 m

lengte 10 m
Kwezelweg

RWA-leiding; diameter 400 mm; lengte 90 m

ca. 1.6 m

aanleg gracht ten noorden van de weg

ca. 1.3 m

DWA-leiding; diameter 250 mm; lengte 318 m

1.5 - 2.5 m

dempen grachten
Diverse percelen (zie onder)

graven

van

buffergracht/omlegging

ca. 1.4 m

Begijnewatergang; lengte: 642 m
Werkzone

naast

buffergracht/omlegging

30 – 40 cm

Begijnewatergang
RWA-leiding tussen delen gracht; diameter 1200 x

ca. 1.5 m

800 mm; lengte 50 m
Tabel 1.1. Maldegem - Sanering Begijnewatergang fase 2 (22.430). Overzicht van de geplande werkzaamheden.
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Fig. 1.3. Maldegem - Sanering Begijnewatergang fase 2. Diepte van de geplande ingrepen.

Graven/dempen grachten
Ten noorden en ten zuiden van de Hekstraat worden enkele grachten gedempt. Ook in Rankhove
worden meerdere grachten geruimd. In de Waardestraat en Klein Rankhove worden nieuwe grachten
gegraven.
Wegeniswerken
Over het traject waar rioleringswerken worden uitgevoerd, wordt ook de wegenis vernieuwd. Het
betreft een heraanleg van de wegenis met behoud van het bestaande typedwarsprofiel. Waar mogelijk,
wordt enkel een sleuf opgebroken en hersteld, waarna de weg over haar volledige breedte afgewerkt
wordt met een nieuwe toplaag asfalt. Enkel een beperkt deel van het traject komt hiervoor in
aanmerking, gezien de beperkte breedte van de bestaande weg.
Omlegging Begijnewatergang
De omlegging van de Begijnewatergang start opwaarts vanaf de kruising met de Kleine Warmestraat.
Tussen de Kleine Warmestraat en de Rapenbrugstraat is het nieuwe traject van de Begijnewatergang
voorzien op de percelen 1478b en 1478c, tegenaan de perceelsgrens met het perceel 1479a. Ter hoogte
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van de kruising van het nieuwe traject van de Begijnewatergang met de Rapenbrugstraat wordt
eveneens een nieuwe koker gebouwd, zodanig dat deze aansluit op de bestaande gracht die tussen de
percelen 228h en 227a de landerijen intrekt. Ter hoogte van de splitsing van de bestaande gracht aan de
perceelsgrenzen 235f, 239b en 233b wordt verder het traject in noordoostelijke richting gevolgd, om
ter hoogte van het toegangspad in noordelijke richting verder te gaan tot aan de Rapenbrugstraat.
Vanaf daar wordt aangetakt op de bestaande langsgracht van de Rapenbrugstraat aan zuidelijke zijde van
de weg. Over het ganse traject wordt dit deel van de Begijnewatergang, zowel het nieuw te graven als
het te herprofileren gedeelte, afgewerkt volgens het typedwarsprofiel van in bijlage 13. Op het traject
zijn een aantal bestaande inbuizingen te vernieuwen. Gezien het gabarit van de waterloop toeneemt,
dienen plaatselijke inbuizingen met beperkte diameter vervangen te worden door kokers met
voldoende doorvoercapaciteit.
Ter hoogte van het geplande verloop van de omlegging van de Begijnewatergang is grotendeels reeds
een gracht aanwezig. Ten behoeve van de aanleg van deze watergang zal een werkzone met een
breedte van ca. 12 m aangehouden worden.
Oppervlakte van het plangebied en ingreep
De oppervlakte van het plangebied bestaat voornamelijk uit de lengte van de uit te graven rioolsleuven
en de aan te leggen bestrating en rooilijnbreedte en het terrein voor grondverbetering. De oppervlakte
van het plangebied bedraagt ca. 80 590 m2. De oppervlakte van de ingreep in de bodem bedraagt
ongeveer evenveel m2.
Doordat de oppervlakte van het plangebied groter is dan 3000 m2 en de oppervlakte van de
bodemingreep groter is dan 1000 m2, is het volgens het nieuwe archeologiedecreet nodig een
archeologienota bij de vergunningsaanvraag te voegen.
De kadastrale gegevens zijn weergegeven in tabel 1.2 en bijlage 2.
Kadastrale gegevens
Maldegem, 1ste Afdeling, Sectie B
Percelen 227a, 233b, 235e, 235g, 239b, 241t, 243a, 244g1478b en 1478c

Tabel 1.2. Maldegem - Sanering Begijnewatergang fase 2 (22.430). Kadastrale gegevens.
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1.3 verstoorde zones
Het plangebied is (gedeeltelijk?) verstoord door de constructie van de bestaande wegen en
rioleringsleidingen. De diepte van de verstoring hangt samen met de bestaande riolering. In tabel 1.3 is
aangegeven wat de verstoringen zijn en hun diepte. Ter hoogte van het geplande verloop van de
omlegging van de Begijnewatergang is grotendeels reeds een gracht aanwezig.
zone

verstoring en locatie

diepte

Rapenbrugstraat

weg

ca. 0.5 m

Riolering tussen berm van de weg en rooilijn aan de

1.7 - 1.9 m

oneven zijde

Kwezelweg

grachten

ca. 1.0 m

Riolering tussen berm van de weg en rooilijn aan de

ca. 1.3 m

oneven zijde
gracht aan even zijde van de weg

ca. 0.8 m

Tabel 1.3. Maldegem - Sanering Begijnewatergang fase 2 (22.430). Bekende verstoringen.

1.4

archeologische voorkennis

Niet van toepassing.
1.5

doel en vraagstelling van het onderzoek

Het doel van het onderzoek als geheel is het opsporen en in kaart brengen van de eventueel in het
onderzoeksgebied aanwezige archeologische vindplaatsen. Allereerst dient door middel van het
bureauonderzoek aan de hand van bestaande bronnen informatie verworven te worden over bekende
of te verwachten archeologische resten en/of sporen.
Volgende onderzoeksvragen worden behandeld:
- Wat is de geologische opbouw van het plangebied?
- Zijn er aanwijzingen voor verstoringen binnen het plangebied?
- Wat zijn de bekende en verwachte archeologische resten en/of sporen binnen het onderzoeksgebied?
Wat is bekend van het karakter, de omvang, datering, gaafheid en conservering van deze resten?
‐ Wat is de impact van de geplande werken?
1.6 opzet van het rapport en motivatie bronnenmateriaal
De verslaglegging is per uitgevoerd onderdeel van het onderzoek samengesteld. In hoofdstuk 2 zullen
de resultaten (assessment) van het bureauonderzoek worden beschreven. voor wat betreft de historische
gegevens is gebruik gemaakt van de beschikbare literatuur - voornamelijk online (zie literatuur). De
historische cartografische bronnen (Vandermaelenkaart, Ferrariskaart, Atlas der Buurtwegen en Poppkaart) zijn geraadpleegd via de raadpleegdienst voor historische cartografie (Agiv). De bodemkundige
kaarten zijn geraadpleegd op de website www.dov.vlaanderen.be. De bekende archeologische gegevens
zijn opgezocht op de Centrale Archeologische Inventaris.
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2

onderzoek ⁽assessment⁾

2.1

aardkunde ⁽bodem en landschap⁾

2.1.1

geologische ontwikkeling

Het plangebied bevindt zich op de noordelijke flank van het versneden heuvelcomplex van OedelemZomergem-Adegem, op de overgang naar de lager gelegen gebieden van de polderstreek en de
Vlaamse Vallei. Het tertiaire substraat wordt gevormd door de mariene afzettingen van de Formatie van
Maldegem, Lid van Ursel uit het Laat Eoceen (fig. 2.1). Het Lid van Ursel, dat een dikte kan bereiken
van 13 m, bestaat uit homogene, grijsblauwe klei tot zware klei die verder niet kalk- of fossielhoudend
is.1 Op het heuvelcomplex van Oedelem-Zomergem-Adegem, waar het dek uit het quartair zeer dun
is, worden deze afzettingen afgedekt door de jongere afzettingen van de leden van Onderdale,
Zomergem, Buisputten en Onderdijke.
Het Quartair wordt gekenmerkt door een cyclische afkoeling tijdens de verschillende ijstijden.
Tijdens de glacialen verdwijnt de mariene invloed volledig en is er sprake van een continentaal milieu,
waarin voornamelijk fluviatiele en eolische zanden worden afgezet. Doordat een groot deel van het
zeewater in vaste vorm werd opgeslagen in de ijskappen op en rond de polen daalde de zeespiegel sterk.
De daarmee verlaagde erosiebasis zorgde ervoor dat sterke insnijding kon plaatsvinden door regen- en
smeltwater. In deze periode wordt ook de Vlaamse Vallei gevormd waar de Schelde en de Leie
doorheen stromen richting het Noordzeebekken. Tijdens de glacialen hebben deze rivieren een
vlechtend rivierpatroon in een brede riviervlakte. De afzettingen van deze vlechtende rivieren worden
gerekend tot de Formatie van Eeklo en bestaan over het algemeen uit fijn zand.2 De oudere afzettingen
uit het Vroeg en Midden Pleistoceen zijn grotendeels weer geërodeerd. Vooral aan de randen van de
Vlaamse Vallei, waaronder binnen het plangebied, zijn nog de afzettingen uit het Saalien aanwezig (fig.
2.2). Tijdens het voorlaatste interglaciaal (het Eemien) komt het gebied als gevolg van de
zeespiegelstijging weer in een estuarien milieu te liggen. Het plangebied ligt op de overgang van de
fluviatiele naar de estuariene afzettingen uit deze periode. In het Weichselien (115.000 tot 10.000 jaar
geleden) ontstaat opnieuw een brede rivier met een vlechtend patroon. Deze afzettingen worden
afgezet op de estuariene en fluviatiele afzettingen uit het Eemien en zijn overal in het plangebied in de
ondergrond aanwezig.
Vanaf het Midden-Weichselien kreeg door verdere verdroging van het klimaat de wind een steeds
grotere rol en konden er grote hoeveelheden sediment opwaaien. Het plangebied bevindt zich in de
zone waar zand tot zandleem werd afgezet door de wind over de fluviatiele afzettingen uit het
Weichselien (fig. 2.2, profieltype 13). Veelal was sprake van een zwak golvend reliëf. Tijdens het laatste
deel van het Weichseliaan (13.000 – 10.000 jaar geleden) verbetert het klimaat en keert de begroeiing
terug, waardoor de nat-eolische zanden worden vastgelegd. In deze periode trad bodemvorming op en
kon er in de lager gelegen delen veen worden gevormd. Aan het eind van het Allerød werd het weer
kouder en droger en verdween de vegetatie weer in grote delen van het landschap. Hierdoor konden in
de Late Dryas de zanden lokaal (opnieuw) verstuiven en ontstonden oost-west georiënteerde
dekzandruggetjes in het landschap.
Tijdens de huidige warme periode, het Holoceen (vanaf ca. 10.000 jaar geleden), keerde de
vegetatie terug en werden de stuifzanden vastgelegd. Ook konden er bodems worden gevormd in het
dekzand. Door het arme uitgangsmateriaal bestonden deze bodems voornamelijk uit podzolbodems.
Onder invloed van de stijgende zeespiegel en de daarmee samenhangende grondwaterspiegelstijging
trad in het begin van het Holoceen een geleidelijke vernatting van het dekzandlandschap op. Hierdoor
kon uiteindelijke in grote delen van het lager gelegen dekzandlandschap van noordelijk Vlaanderen
1

Jacobs et al 1993, 22.

2

Gullentops et al, 2001, 160.
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veen worden gevormd. Het moment waarop dit gebeurde was afhankelijk van de hoogteligging van
landschap. Op de hoger gelegen dekzandruggen en het heuvelcomplex van Oedelem-ZomergemAdegem is geen veen gevormd. Ook in het plangebied is zeer waarschijnlijk geen veen gevormd.

Fig. 2.1. Maldegem - Sanering Begijnewatergang fase 2 (22.430). Tertiair geologische kaart 1:50.000. (bron:
http://dov.vlaanderen.be)
A. Formatie van Maldegem, Lid van Ursel. B. Formatie van Maldegem, Lid van Onderdale C. Formatie van Maldegem, Lid
van Zomergem. D. Formatie van Maldegem, Lid van Buisputten. E. Formatie van Maldegem, Lid van Onderdijke. F.
plangebied. G. bebouwing. H. wegen. I. water.
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Fig. 2.2. Maldegem - Sanering Begijnewatergang fase 2 (22.430). Quartiargeologische overzichtskaart. (bron:
http://dov.vlaanderen.be)
A Profieltype 3: eolische afzettingen uit het Weichselien op fluviatiele afzettingen uit het Weichselien; B. Profieltype 6:
eolische afzettingen uit het Weichselien op fluviatiele afzettingen uit het Weichselien en Eemien; C. Profieltype 7: eolische
afzettingen uit het Weichselien op fluviatiele afzettingen uit het Weichselien en Saalien; D. Profieltype 8: eolische afzettingen
uit het Weichselien op fluviatiele afzettingen uit het Weichselien, Eemien en Saalien; E. Profieltype 9: eolische afzettingen uit
het Weichselien op fluviatiele afzettingen uit het Midden en Vroeg Pleistoceen. F. Profieltype 13: eolische afzettingen uit het
Weichselien op fluviatiele afzettingen uit het Weichselien op getijdenafzettingen uit het Eemien; G. Profieltype 14: eolische
afzettingen uit het Weichselien op fluviatiele afzettingen uit het Weichselien op getijdenafzettingen of fluviatiele afzettingen
uit het Eemien H. Profieltype 15: eolische afzettingen uit het Weichselien op fluviatiele afzettingen uit het Weichselien op
getijdenafzettingen uit het Eemien op fluviatiele afzettingen uit het Saalien; I. Profieltype 16: eolische afzettingen uit het
Weichselien op fluviatiele afzettingen uit het Weichselien op getijdenafzettingen of fluviatiele afzettingen uit het Eemien op
fluviatiele afzettingen uit het Saalien; J Plangebied; K Bebouwing; L Wegen; M Water.
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2.1.2

reliëf en bodem binnen het plangebied

Het plangebied ligt zoals gezegd op de noordelijke flank van het versneden heuvelcomplex van
Oedelem-Zomergem-Adegem. Deze noordelijke flank is vooral versneden door de Ede, waarvan het
dal direct ten westen van het plangebied ligt. Op de uitsnede van het Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen
in figuur 2.3 is dit dal ook goed herkenbaar. Binnen het plangebied zelf is het dalletje van de
Begijnenwatergang te herkennen. Verder zijn de hoogteverschillen zeer gering (fig. 2.4). Het hoogste
punt, 6.6 m TAW, is te vinden in het uiterste zuidwesten van de Rapenbrugstraat. Het uiterste
noorden ligt op een hoogte van 5.0 m TAW en vormt daarmee het laagste punt.

Fig. 2.3. Maldegem - Sanering Begijnewatergang fase 2 (22.430). Uitsnede van het Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II. (bron:
http://dov.vlaanderen.be)
A. plangebied. B. bebouwing. C. wegen.

14

Fig. 2.4. Maldegem - Sanering Begijnewatergang fase 2 (22.430). Hoogteverloop. Bron: geopunt.be

In het grootste deel van het tracé over de Rapenbrugstraat komt volgens de bodemkaart (fig. 2.5) een
matig droge tot matig natte zandbodem zonder profiel of met onbepaald profiel (ZcP en ZdP) voor. In
het uiterste westen van deze straat en rondom de aansluiting op de Kwezelweg is sprake van een matig
natte lemig zandbodem zonder profiel of met onbepaald profiel (SdP). In het westelijke deel van de
Kwezelstraat en ook een groot deel van het nieuwe tracé van de Begijnenwatergang is een matig droge
tot matig natte zandbodem met verbrokkelde ijzer en/of humus B horizont (Zch en Zdh) te vinden.
Op de hogere gronden in het zuiden is een droge zandbodem met verbrokkelde ijzer en/of humus B
horizont gevormd. Ook hieruit is weer af te leiden dat het plangebied ligt op de overgang van de
hogere en drogere gronden in het zuiden naar de natte en laaggelegen gebieden in het noorden.
De erosiegevoeligheid is voor de bebouwde delen langs de Kwezelweg en Rapenbrugstraat niet
gekarteerd. De percelen rondom hebben allen een verwaarloosbare erosiegevoeligheid. Dit zal dus ook
gelden voor de niet gekarteerde delen van het plangebied. Dit betekent dat het bodemprofiel en de
mogelijk aanwezige archeologische resten weinig tot niet door natuurlijke erosie zijn aangetast. Op de
bodembedekkingskaart (fig. 2.7) is te zien dat het nieuwe tracé van de Begijnenwatergang geheel door
grasland loopt. Het gebied ten noorden van het plangebied en de N49 is voornamelijk in gebruik als
akker.
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Fig. 2.5. Maldegem - Sanering Begijnewatergang fase 2 (22.430). Uitsnede van de bodemkaart Vlaanderen 1:20.000. (bron:
http://dov.vlaanderen.be)
A. Droog zand. B. Vochtig zand. C. Nat zand. D. Nat zandleem. E. Antropogeen. F. plangebied. G. bebouwing. H. wegen.
I. water.
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Fig. 2.6. Maldegem - Sanering Begijnewatergang fase 2 (22.430). Uitsnede van de Potentiële Erosiekaart per perceel 2016
1:20.000. (bron: http://dov.vlaanderen.be)
A. zeer hoog. B. hoog. C. gemiddeld. D. laag. E. zeer laag. F. verwaarloosbaar. G. bijzondere strook. H. niet van toepassing.
I. plangebied. J. bebouwing K. wegen. L. water.
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Fig 2.7. Maldegem - Sanering Begijnewatergang fase 2 (22.430). Uitsnede van de bodembedekkingskaart.
A gebouwen; B autowegen; C overig afgedekt; D spoorwegen; E water. F. overig onafgedekt G. akker; H gras/struiken; I
bomen; J gras/struiken (landbouwgebruiksperceel); K gras/struiken (WBN); L bomen (WBN); M gras/struiken (WTZ); N
bomen (WTZ); O plangebied.
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2.2

archeologie en historische situatie

Figuur 2.8 geeft een overzicht van de CAI-inventarisnummers in de omgeving van het plangebied. Met
name ten zuiden en ten westen van het plangebied zijn vele locaties bekend. In het plangebied zijn
geen locaties bekend. De dichtstbijzijnde locatie - 39385 - betreft een molen. Ten westen van
Maldegem zijn meerdere circulaire structuren herkend op luchtfoto's, die mogelijk als grafheuvel te
interpreteren zijn. Ca. 1.2 km ten zuidoosten van het plangebied zijn meerdere structuren uit de
IJzertijd opgegraven, waarbij ook enkele vondsten uit de Romeinse tijd zijn gedaan (CAI-Locatie
1253205).3 In het centrum van Maldegem - ca. 1.2 km ten zuiden van het plangebied - zijn
gebouwsporen, kuilen en waterputten uit de Volle Middeleeuwen onderzocht (CAI -locatie 994). De
nabijgelegen Sint-Barbarakerk zou al uit de Vroege Middeleeuwen stammen (CAI-locatie 157059).
Hier zijn ook meerdere graven uit de Vroege Middeleeuwen gevonden. Vondsten uit de Steentijd
(lithisch materiaal) zijn enkel op CAI-locatie 32406 aangetroffen.
CAI nummer

datering

klasse

omschrijving

915

Vroege en Late Middeleeuwen

losse vondsten

994

Volle Middeleeuwen
Late Middeleeuwen
Steentijd
Midden-Romeinse tijd

nederzetting
lijnelementen
losse vondst
castellum

Nieuwe Tijd

lijnelementen

32407

Romeinse tijd

onbepaald

39384
39385
39386
40050

Nieuwe Tijd
onbepaald
Late Middeleeuwen
(Midden-)Romeinse tijd

150888
152256

onbepaald
Volle Middeleeuwen

versterkt kasteel
molen
site met walgracht
sporen en
vondstconcentratie
industrie
losse vondst

153099

onbepaald

grafheuvel

153100

onbepaald

grafheuvel

153102

onbepaald

grafheuvel

153104

onbepaald

grafheuvel

153106

onbepaald

grafheuvel

153205

Late IJzertijd
Romeinse tijd

gebouwplattegronden
graf

Sleutel en zegelstempel uit de
Late Middeleeuwen; drie fibulae
uit de Vroege Middeleeuwen
(Karolingische periode)
kuilen en waterputten, gebouw
twee perceelsgreppels
Lithisch materiaal
Vierkante grachtenstructuur met
afgeronde hoeken; structuren uit
houtbouw (barakken,
toegangspoorten en vier torens;
drie waterputten
Drie aarden wegen en enkele
paalkuilen
twee kuilen en vondsten
aardewerk (terra sigillata, terra
nigra, gevernist aardewerk) en
metaal (munt Antoninus Pius en
fibula)
Kasteel met walgracht
Molen in hout
Kasteel van Reesinghe
Romeinse laag en greppels en
aardewerk
veldoventje
volmiddeleeuws aardewerk in
verspoelde context
circulaire structuur,
luchtfotografie
circulaire structuur,
luchtfotografie
circulaire structuur,
luchtfotografie
circulaire structuur,
luchtfotografie
circulaire structuur,
luchtfotografie
drie structuren
brandrestengraf uit de 2de/3de
eeuw

32406

3

De Clerq et al. 2008.
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157059

Romeinse tijd

losse vondst

Volle Middeleeuwen
Middeleeuwen

lijnelementen
kerk
graven

158923
211395

Nieuwe Tijd
Nieuwe Tijd

lijnelementen
grondstofwinning

enkele scherven Romeins
aardewerk
gracht
Sint-Barbarakerk, zou al uit de
Vroege Middeleeuwen stammen
meerdere graven uit de Vroege
Middeleeuwen; graf van Philippe
IV (heer van Maldegem) en zijn
echtgenote uit de Late
Middeleeuwen
greppels
veenontginningskuilen

Tabel 2.1. Maldegem - Sanering Begijnewatergang fase 2 (22.430). Locaties uit de CAI.

Fig. 2.8. Maldegem - Sanering Begijnewatergang fase 2 (22.430). Locatie uit de Centrale Archeologische Inventaris (B) in de
omgeving van het plangebied (A).
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Buiten de CAI zijn historische gegevens bekend uit het Inventaris van het Agentschap Onroerend
Erfgoed. Hieruit is op te maken dat er geen beschermd onroerend erfgoed aanwezig is binnen het
plangebied.
De oudste vermelding van Maldegem – als Madlingem - dateert uit ca. 930.4
Het huidige wegenpatroon - met de Rapenbrugstraat en de Kwezelweg - is reeds grotendeels aanwezig
op de Ferrariskaart (fig. 2.9). Langs deze wegen is geen bebouwing aanwezig. Het gebied is in gebruik
voor agrarische doeleinden. Op de Atlas der Buurtwegen (fig. 2.10) is te zien dat de Begijnewatergang
- aangegeven als Begijne Watergang - vanuit het zuiden tot aan de Warmestraat loopt, daar de weg
flankeert tot aan de kruising met de Rapenbrugstraat, om vervolgens deze weg te flankeren tot
ongeveer aan de kruising met de Kwezelweg. Op de Poppkaart en de Vandermaelenkaart is te zien dat
de loop van de Begijnewatergang aangepast, waarbij een rechte verbinding wordt gemaakt tussen de
Warmestraat en de Rapenbrugstraat. Zowel op de Poppkaart als de Atlas der Buurtwegen en de
Vandermaelenkaart is geen bebouwing weergegeven in het plangebied. De verandering van de loop
van de Begijnewatergang naar de huidige situatie heeft plaatsgevonden tussen 1967 (fig. 2.13) en
1978/1993 (fig. 2.14)
Op de luchtfoto uit 1971 is te zien dat er slechts langs een deel van de Rapenbrugstraat
bebouwing aanwezig is (fig. 2.12). Deze kern is verder uitgebreid in volgende decennia (fig. 2.13).

4

Debrabandere/Devos 2010, 157.
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Fig. 2.9. Maldegem - Sanering Begijnewatergang fase 2 (22.430). Plangebied geprojecteerd op de Ferrariskaart (1771-1778).
Bron: geo.onroerenderfgoed.be
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Fig. 2.10. Maldegem - Sanering Begijnewatergang fase 2 (22.430). Plangebied geprojecteerd op de Atlas der Buurtwegen
(1843-1845). Bron: geopunt.be
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Fig. 2.11. Maldegem - Sanering Begijnewatergang fase 2 (22.430). Plangebied geprojecteerd op de Vandermaelenkaart (circa
1850). Bron: geopunt.be
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Fig. 2.12. Maldegem - Sanering Begijnewatergang fase 2 (22.430). Plangebied geprojecteerd op de Popp-kaart (1842-1880).
Bron: geopunt.be
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Fig. 2.13. Maldegem - Sanering Begijnewatergang fase 2 (22.430). Plangebied op de topografische kaart Maldegem Eeklo
13/3 uit 1967.
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Fig. 2.14. Maldegem - Sanering Begijnewatergang fase 2 (22.430). Plangebied op de topografische kaart uit 1978/1993.
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Fig. 2.15. Maldegem - Sanering Begijnewatergang fase 2 (22.430). Luchtfoto 1971.
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Fig. 2.16. Maldegem - Sanering Begijnewatergang fase 2 (22.430).Luchtfoto 1971.
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2.3

archeologische verwachting ⁄ synthese

In paragraaf 1.5 zijn de doel- en vraagstellingen van het onderzoek geformuleerd. In deze paragraaf
zullen deze in de lopende tekst behandeld worden.
In het plangebied zullen riolerings- en wegeniswerkzaamheden uitgevoerd worden en zullen grachten
geruimd en gegraven worden (zie paragraaf 1.2). Ten behoeve hiervan zal een deel van de bestaande
riolering buiten gebruik gesteld worden (zie paragraaf 1.2). Voor het plangebied is een
bureauonderzoek uitgevoerd om een inschatting te maken van de archeologische potentie en
kenniswinst.
In het plangebied zullen verschillende soorten werkzaamheden uitgevoerd worden. Hieronder zal per
onderdeel een gespecificeerde archeologische verwachting opgesteld.
2.3.1

aanleg riolering ter hoogte van de wegen en wegeniswerken

De aanleg van het huidige rioleringsstelsel en de huidige wegen hebben reeds gezorgd voor een hoge
mate van verstoring (tabel 1.3). De impact van de toekomstige werken is dan ook eerder beperkt.
Omwille van deze verstoringen is het potentieel op kenniswinst zeer gering. Binnen het tracé van het
plangebied zullen de rioleringen dieper ingegraven worden dan de bestaande. Gezien de verstoringen
door de huidige weg en leidingen zullen (eventueel) enkel de onderzijdes van diepe sporen verwacht
kunnen worden. De baten van een onderzoek wegen hierbij niet op tegen de kosten. Voor het deel
van het plangebied dat gelegen is ter hoogte van de bestaande wegen en grachten geldt dat er geen
verder onderzoek nodig is.
2.3.2

aanleg grachten

In enkele delen van de Rapenbrugstraat zullen nieuwe grachten met RWA-leiding aangelegd worden.
De diepte van deze grachten bedraagt ca. 1.3 m. Deze ingrepen hebben een verstorende werking op
het eventueel aanwezige archeologische bodemarchief. Deze grachten bevinden zich onmiddellijk
aangrenzend aan de huidige wegen. Deze wegen zijn reeds aanwezig op de historische kaarten. Vroeger
waren wegen niet zo plaatsvast als dat heden ten dage het geval is. De ligging van de weg kon hierdoor
in de loop der jaren/eeuwen meerdere meters verplaatsen. De kans is dan ook bestaande dat zich ter
hoogte van de te herprofileren grachten zich delen van oudere wegtracés bevinden. Deze manifesteren
zich met name in de vorm van bermsloten.
Gezien de beperkte breedte van ontgraving ten behoeve van de aanleg van de grachten, zal een
eventueel onderzoek echter nauwelijks kenniswinst opleveren.
2.3.3

aanleg omleggingsgracht begijnewatergang

De Begijnewatergang zal omgelegd worden, door de weide- en akkerlanden. In deze zones bevinden
zich volgens de bodemkaart (fig. 2.5) voornamelijk matig droge tot matig natte zandbodem zonder
profiel of met onbepaald profiel (ZcP en ZdP) voor en ook een matig droge tot matig natte zandbodem
met verbrokkelde ijzer en/of humus B horizont (Zch en Zdh). Op de hogere gronden in het zuiden is
een droge zandbodem met verbrokkelde ijzer en/of humus B horizont gevormd. Ook hieruit is weer af
te leiden dat het plangebied ligt op de overgang van de hogere en drogere gronden in het zuiden naar
de natte en laaggelegen gebieden in het noorden. Verstoringen zijn in het aan te leggen tracé enkel
aanwezig in de vorm van een kleine gracht. Deze zone kan als verstoord beschouwd worden. Langs
deze gracht zal echter een werkzone in gebruik genomen worden, die een bedreiging vormt voor de
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eventueel aanwezige archeologische waarden (impact). Deze zone heeft de potentie op
kennisvermeerdering voor alle periodes. In welke mate is afhankelijk van de specifieke landschappelijke
gesteldheid (bodem). Een vervolgonderzoek wordt nodig geacht. De volledige zone waar de gracht
aangelegd zal worden komt in aanmerking, met uitzondering de delen waar al een (kleine) gracht
aanwezig is en het meest noordelijke deel, waar niet alleen een gracht aanwezig is maar waar voorts
geen werkzone zal aangehouden worden.
Dit onderzoek dient gefaseerd uitgevoerd te worden. In eerste instantie dient een landschappelijk
booronderzoek uitgevoerd te worden. Hieruit zal moeten blijken wat de beste vervolgstrategie is
(archeologische boringen, proefsleuven of geen vervolg).

2.4

samenvatting

In het plangebied zullen riolerings- en wegeniswerkzaamheden uitgevoerd worden, samen met de
aanleg en het dempen van enkele grachten en de aanleg van een omlegging van de Begijnewatergang
(zie paragraaf 1.2). Voor het plangebied is een bureauonderzoek uitgevoerd om een inschatting te
maken van de archeologische potentie en kenniswinst. De aanleg van het huidige rioleringsstelsel en de
huidige wegen hebben reeds gezorgd voor een hoge mate van verstoring (tabel 1.3). De impact van de
geplande werkzaamheden is beperkt ter hoogte van de wegen. Omwille van deze verstoringen is het
potentieel op kenniswinst zeer gering. De baten van een eventueel onderzoek wegen hierbij niet op
tegen de kosten.
Een vervolgonderzoek wordt wel nodig geacht ter hoogte van de geplande locatie van de
omlegging van de Begijnewatergang. Deze zone heeft potentie op kennisvermeerdering voor alle
periodes. Dit onderzoek dient gefaseerd uitgevoerd te worden. In eerste instantie dient een
landschappelijk booronderzoek uitgevoerd te worden. Hieruit zal moeten blijken wat de beste
vervolgstrategie is (archeologische boringen, proefsleuven of geen vervolg).
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Figuur

Type

Onderwerp

Aanmaakschaal

Aanmaakwijze

Datum

locatiekaart

Locatie plangebied

onbekend

Digitaal

17-1-2017

1.2

topografische kaart

locatie plangebied

onbekend

Digitaal

17-1-2017

1.3

verstoringskaart

diepte van de geplande

onbekend

Digitaal

21-2-2017

2.1

Tertiairgeologische kaart

Locatie plangebied

1:50.000

Digitaal

12-12-2016

2.2

Quartairgeologische kaart

Locatie plangebied

1:50.000

Digitaal

12-12-2016

2.3

Hoogtemodel (1m)

Digitaal hoogtemodel

1:25.000

Digitaal

12-12-2016

onbekend

Digitaal

13-12-2016

nummer
1.1

ingrepen

terrein en omgeving
2.4

Hoogteverloop

hoogteverloop

in

het

plangebied
2.5

Bodemkaart

Locatie plangebied

1:20.000

Digitaal

12-12-16

2.6

Potentiële erosiekaart

Locatie plangebied

1:20.000

Digitaal

13-12-2016

2.7

Bodembedekkingskaart

Locatie plangebied

onbekend

Digitaal

13-12-2016

2.8

CAI-kaart

CAI vondstlocaties

1:1

Digitaal

2001-2016

2.9

Historische kaart

Locatie plangebied op de

onbekend

Analoog

1771-1778

2.10

Historische kaart

Locatie plangebied op de

onbekend

Analoog

1843-1845

onbekend

Analoog

1846-1854

onbekend

Analoog

1842-1880

onbekend

Analoog

1967

onbekend

Analoog

1978/1993

Ferrariskaart

Atlas der Buurtwegen
2.11

Historische kaart

Locatie plangebied op de
Vandermaelen

2.12

Historische kaart

Locatie plangebied op de
Popp-kaart

2.13

Topografische kaart

Locatie plangebied op de
topgrafische kaart van 1967

2.14

Topografische kaart

Locatie plangebied op de
topgrafische

kaart

van

1978/1993
Bijlage 2

kadasterkaart

locatie plangebied

1:500

Digitaal

15-6-2016

Bijlage 3-7

plannen van de

plannen van de

1:500

Digitaal

18-5-2016

werkzaamheden

werkzaamheden - riolering

Bijlage 8-10

plannen van de

plannen van de

1:500

Digitaal

18-5-2016

werkzaamheden

wegeniswerken

Bijlage 11

detailplan

detailplan pompstation

1:25

Digitaal

18-5-2016

Bijlage 12

plannen van de

dwarsprofielen

1:100

Digitaal

29-4-2016

werkzaamheden
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fotolijst projectcode 2017b279

nummer

type

onderwerp

vervaardiging

datum

Fig. 2.15

foto

Luchtfoto van het plangebied.

analoog

1971

Fig. 2.16

foto

Luchtfoto van het plangebied

digitaal

2015
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bijlage 1
begin

overzicht van archeologische perioden
einde

periode

1789 na Chr. - heden
1500 na Chr. - 1789 na Chr.

Nieuwste Tijd
Nieuwe Tijd

1200 na Chr. - 1500 na Chr.
900 na Chr. - 1200 na Chr.
430/450 na Chr. - 900 na Chr.

Late Middeleeuwen
Volle Middeleeuwen
Vroege Middeleeuwen

275 na Chr. - 430/450 na Chr.
69 na Chr. - 275 na Chr.
57 voor Chr. - 69 na Chr.

laat-Romeinse tijd
midden-Romeinse tijd
vroeg-Romeinse tijd

250 voor Chr. -57 voor Chr.
475/450 voor Chr. -250 voor Chr.
800 voor Chr. -475/450 voor Chr.

Late IJzertijd
Midden IJzertijd
Vroege IJzertijd

1050 voor Chr.-800 voor Chr.
1800/1750 voor Chr.-1050 voor Chr.
2000/2100 voor Chr.-1800/1750 voor Chr.

Late Bronstijd
Midden Bronstijd
Vroege Bronstijd

5300 voor Chr. -2000 voor Chr.

Neolithicum

9500 voor Chr. -5300 voor Chr.

Mesolithicum

tot 9500 voor Chr.

Paleolithicum
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bijlage 3-7

plannen van de rioleringswerkzaamheden

25

bijlage 8-10

plannen van de wegeniswerken

25

bijlage 11

detailplan pompstation

bijlage 12

dwarsprofielen

bijlage 13 richtlijnen aanleg rioolbuizen en schematische weergave
Voor de aanleg van rioolbuizen gelden richtlijnen. Deze richtlijnen bepalen de ontgravingsdiepte en
breedte van de sleuf waarin de buis wordt geplaatst. De ontgraving bepaalt de verstoring van de bodem
en van de eventuele archeologische sporen. Om een beeld te krijgen van hoeveel bodem wordt
verstoord worden hier de richtlijnen uitgelegd.
Zo wordt de diepte van de sleuf deels bepaald door de diameter van de leiding. Voor de buis
dient in de sleuf een fundering gelegd te worden. Voor buizen met een diameter die kleiner is dan 1.00
m moet de fundering (b) ten minste 20 cm bedragen. Voor grotere buizen dient dit 30 cm te zijn.
Daarnaast moet de buis omhuld worden tot minstens 30 cm boven de buis.
De breedte van de sleuf is afhankelijk van de diepte en de diameter van de buis. Bij een
sleufdiepte van 0 tot 50 cm dient ten minste 20 cm ruimte aan weerszijden van de buis (a) te zijn. Deze
ruimte wordt per 50 cm diepte 10 cm breder tot een sleufdiepte van meer dan 2 m. Daarbij dient de
ruimte (a) ten minste 50 cm te zijn.
Verder moeten de wanden van de sleuf tot 50 cm boven de buis verticaal zijn. Daarboven mogen de
wanden onder een helling worden gegraven van maximaal 70 graden.
Voor de berekening van de breedte van de
werkzone wordt in het ideale geval het schema in
onderstaande figuur aangehouden. Daarbij wordt
over het plangebied eerst de bovenste 30 cm van
het maaiveld/wegdek verwijderd, met uitzondering
van enkele meters voor het plaatsen van de
afgegraven grond. Binnen het uitgegraven gebied
zal gewerkt worden met machines voor het
uitgraven en omzetten van grond uit de
rioolsleuven. Die grond zal ook weer tijdelijk
binnen de werkzone geplaatst worden. In
bovenstaand schema wordt de bovengrond
uitgegraven over een breedte van 16 m. In
werkelijkheid zal men vaak te maken hebben met
bestaande wegtracés en aangrenzende bebouwing.
Daardoor zal deze breedte niet altijd gehaald
Schematische weergave van de richtlijnen voor
kunnen worden. Wel kan men ervan uitgaan dat de
aanleg van rioolbuizen (bron: Aquafin).
werkzone zo breed mogelijk zal worden getrokken.
Binnen de gehele werkzone bestaat het risico op
verstoren van eventueel aanwezige archeologische resten.

Schematische weergave van (de ontgraving van) de werkzone. Bron: Aquafin.

