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1.

INLEIDING

De archeologienota werd opgemaakt naar aanleiding van de aanvraag van een stedenbouwkundige
vergunning waarbij de voorwaarden voldoen aan art. 5.4.1. van het Onroerenderfgoeddecreet van 12
juli 2013.

Figuur 1: Beslissingsboom in functie van huidig project. (A. Devroe 2016)
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2.

BUREAUONDERZOEK
2.1. BESCHRIJVEND GEDEELTE

2.1.1. ADMINISTRATIEVE GEGEVENS
Projectcode: 2016L241
Locatie: Provincie Oost-Vlaanderen, Oosterzele, Dorp
Bounding box: punt 1 (NW) – X 110261,050 Y 182181,921
Punt 2 (ZO) – X 110383,525
Y 182011,845
Kadaster: Oosterzele, afdeling 1, Oosterzele, sectie C, percelen 857m, 857k, 1007b, 847v (partim)
Oppervlakte projectgebied: ca. 9200 m²

Figuur 2: Kadasterkaart met aanduiding projectgebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)
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Figuur 3: Topografische kaart met aanduiding projectgebied. (NGI 2016)

Naam van alle betrokken actoren: Annika Devroe (erkende archeoloog, veldwerkleider met ervaring in
archeologisch bureauonderzoek)
Naam van alle personen buiten het project die geraadpleegd werden: nvt

2.1.2. GEPLANDE WERKEN
Ter hoogte van het projectgebied zullen alle gebouwen gesloopt worden met uitzondering van de
kapel die behouden blijft en de voorgevel aan de straatzijde. Er wordt een U-vormige nieuwbouw
opgericht die voorziet in sociale woningen, multifunctionele ruimtes en een ondergrondse parking. De
oppervlakte hiervan is ca. 1700m². Een gedeelte van de bestaande gebouwen is onderkelderd maar in
deze fase van het onderzoek kon niet exact geduid worden welke gebouwen onderkelderd zijn en
welke niet. De bestaande kelders zullen gesloopt worden, inclusief funderingen. Hoe de gebouwen
zullen gefundeerd worden zal pas bepaald worden na het verkrijgen van het sonderingsverslag en zal
voor het westelijke gebouw ook afhangen van de fundering van de te behouden voorgevel. De
ondergrondse parkeergarage zal aangelegd worden onder het binnenplein en de oostelijke vleugel. Ze
omvat een oppervlakte van ca. 1650 m² en zal ca. 3,50-4 m diep gaan. Deze zal enerzijds via een talud
uitgegraven worden en plaatselijk, ter bescherming van bestaande constructies en funderingen, zal
een beschoeiing nodig zijn door middel van Berlinnerwanden of Secanspalen. De toegang tot de
parking zal langs de Voordries gebeuren maar de exacte locatie dient nog bepaald te worden.
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Figuur 4: Bestaande toestand 2013. (Abscis Architecten 2013)
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Figuur 5: Inplantingsplan bestaande en nieuwe toestand. (Abscis Architecten 2016)
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Figuur 6: Plan gelijkvloers. (Abscis Architecten 2016)
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Figuur 7: Plan niveau -1. (Abscis Architecten 2016)

7

Figuur 8: Gevel en snede blok A. (Abscis Architecten 2016)
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Figuur 9: Gevels. (Abscis Architecten 2016)
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2.1.3. ONDERZOEKSOPDRACHT
Het bureauonderzoek heeft tot doel om op basis van bestaande informatie (landschappelijk, historisch,
archeologisch) na te gaan in hoeverre er eventuele archeologische resten kunnen aanwezig zijn op het
terrein. Bijkomend wordt getracht na te gaan wat de karakteristieken, de bewaringstoestand en de
waarde zijn van de archeologische resten en wat de impact is van de geplande ingrepen. Volgende
onderzoeksvragen zullen in dit bureauonderzoek behandeld worden:
-

Wat zijn de gekende archeologische en historische gegevens en welke aanwijzingen bevatten
de bestaande bronnen over het archeologische potentieel van het terrein?
In welke mate is het terrein reeds verstoord?
Wat is de impact van de geplande werken?

Aangezien de exacte uitvoering voor de inrit naar de parkeergarage vanuit de Voordries nog niet
gekend is, worden deze percelen (857m, 857k en 847 v (partim)) in hun geheel in de studie
meegenomen.

2.1.4. WERKWIJZE EN STRATEGIE
Voor het landschappelijk kader werden de nodige gegevens opgezocht via de website van DOV
Vlaanderen1 en Geopunt Vlaanderen2.
Voor de historische beschrijving zullen enerzijds de cartografische bronnen geraadpleegd worden. Het
gaat hierbij om de Ferrariskaart, Atlas der Buurtwegen, Poppkaart en kaart van Vandermaelen. Er werd
gebruik gemaakt van de gegeorefereerde kaarten van Geopunt Vlaanderen3, maar waar nodig werden
deze op een kleinere schaal opnieuw gegeorefereerd. De website van Cartesius werd eveneens
geraadpleegd op bijkomend cartografisch en iconografisch materiaal4. Ook de luchtfoto’s werden
bekeken maar enkel toegevoegd indien relevant. Anderzijds werd ook het kadasterarchief
geraadpleegd om een betere bouwevolutie te kunnen geven van het gebied vanaf het midden van de
19de eeuw.
Voor het archeologisch kader werd de Centrale Archeologische Inventaris geraadpleegd5. De meest
relevante archeologische vondstlocaties in de buurt worden besproken. Relevante literatuur waarnaar
verwezen wordt in de CAI werd eveneens geraadpleegd.
In de synthese zullen de verschillende gegevens uit het onderzoek aan elkaar gelinkt worden om zo de
onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden. Op basis van al deze gegevens zal bepaald worden of
bijkomend onderzoek nodig is of niet.

1

https://dov.vlaanderen.be/dovweb/html/bodemloketten.html.
http://www.geopunt.be/
3
http://www.geopunt.be/
4
http://cartesius.be/CartesiusPortal/
5
http://cai.onroerenderfgoed.be/
2
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2.2. ASSESSMENTRAPPORT
2.2.1. LANDSCHAPPELIJKE LIGGING
Het projectgebied ligt in Oosterzele. In het westen grenst ze aan het Dorp, in het noorden aan de
Voordries. Het zuidelijk deel is bebouwd, het noordelijk deel bestaat uit grasland.

Figuur 10: Luchtfoto uit 2016 met aanduiding van het projectgebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)

Op basis van het hoogteprofiel kan men vaststellen dat het terrein in zuidelijke richting daalt. Het
hoogste punt bevindt zich op ca. 49,5 m TAW, het laagste op ca. 48,7 m TAW. De twee westoostprofielen tonen een vrij vlak terrein dat varieert tussen 48,8 en 19,2 m TAW.

Figuur 11: Terreinprofiel N-Z. (Geopunt Vlaanderen s.d.)
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Figuur 12: Terreinprofiel W-O noorden. (Geopunt Vlaanderen s.d.)

Figuur 13: Terreinprofiel W-O zuiden. (Geopunt Vlaanderen s.d.)

Ook het Digitaal Hoogtemodel geeft eenzelfde beeld weer waarbij het projectgebied zich op ca. 45 m
TAW bevindt. Het projectgebied is op een rug gelegen. Ten westen is de vallei van de Driesbeek en
Molenbeek te zien, ten oosten die van de Bavegemse beek en Molenbeek.

Figuur 14: Digitaal Hoogtemodel met aanduiding plangebied en hoogteprofiel. (Geopunt Vlaanderen s.d.)
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Het projectgebied is in de zandleemstreek gelegen. De westelijke helft valt onder bebouwde zone (OB).
De noordoostelijke zone valt onder bodemtype Lcp, een matig droge zandleembodem zonder profiel.
De bouwvoor (Ap) van deze matig droge colluviale zandleemgronden is meestal (donker) grijsbruin en
ongeveer 20-30 cm dik. Hieronder komt een zwak humeuze overgangshorizont voor van sterk
wisselende dikte die veelal houtskool en baksteenrestjes bevat. In veel gevallen komt een bedolven
textuur B voor. In andere gevallen rust het colluvium op een Tertiair substraat. Bij het complex zijn
gronden zonder profielontwikkeling geassocieerd met profielen met een verbrokkelde textuur B
horizont of een andere profielontwikkeling. De gleyverschijnselen beginnen op 80-120 cm diepte.
Textuurklasse

L

Zandig leem

Drainageklasse

c

Matig droog, zwak gleyig

Profielontwikkelingsgroep

p

Zonder profielontwikkeling

Figuur 15: Bodemkaart met aanduiding van het projectgebied. (DOV s.d.)

Volgens de tertiair geologische kaart doorsnijdt het projectgebied de Formatie van Gentbrugge en
meer bepaald het Lid van Vlierzele. Deze bestaat uit groen tot grijsgroen fijn zand, is soms kleihoudend,
vertoont plaatselijk dunne zandsteenbankjes, is glauconiethoudend en glimmerhoudend.
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Figuur 16: Tertiair geologische kaart met aanduiding projectgebied. (DOV s.d.)

Volgens de quartair geologische kaart bevindt het projectgebied zich onder type 1 waarbij zich geen
Holocene en/of Tardiglaciale afzettingen bovenop de Pleistocene sequentie bevinden.

Figuur 17: Uitleg type 1 quartair geologische kaart. (DOV s.d.)
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Figuur 18: Quartair geologische kaart met aanduiding projectgebied. (DOV s.d.)

De erosie op het onderzoeksgebied werd niet gekarteerd.

Figuur 19: Bodemerosiekaart met aanduiding projectgebied. (DOV s.d.)
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Het terrein bestaat volgens de bodemgebruikskaart uit andere bebouwing en akkerbouw.

Figuur 20: Bodemgebruikskaart met aanduiding projectgebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)
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2.2.2. HISTORISCHE BESCHRIJVING
De oudste vermelding van Oosterzele luidt “Osresela” (eind 9de eeuw), later “Ostresele” (1042) en
“Ostersele” (1117). De naam is ontstaan uit de Germaanse woorden “austra” (oostelijk) en “sali” (uit
één ruimte bestaand huis). Voor 1230 behoorde Oosterzele bij Scheldewindeke. Op initiatief van het
Onze-Lieve-Vrouwekapittel van Kamerijk en het kapittel van Sint-Veerle te Gent, die beide uitgestrekte
domeinen bezaten te Oosterzele, werd er in 1230 een zelfstandige parochie opgericht. De heerlijkheid
van Oosterzele met haar talrijke achterlenen werd in de 13de eeuw opgenomen bij het Land van Rode
in de kasselrij van het Land van Aalst6.
De Kabinetskaart der Oostenrijkse Nederlanden en het Prinsbisdom Luik (1777), ook wel Ferrariskaart
genoemd, toont enerzijds bebost gebied in het noorden met een woning, en anderzijds een weg met
ten zuiden een woning en tuin. Het projectgebied ligt in het centrum van het dorp met ten zuiden de
kerk.

Figuur 21: Ferrariskaart (1777) met aanduiding van het plangebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)

Op de eerste mutatieschets uit 1838 is te zien dat de weg in het zuiden verdween. Net ten noorden
ervan was een L-vormig gebouw gelegen dat op dat moment uitgebreid werd. Er werd nog een
bijkomend rechthoekig gebouw, parallel aan de straat, opgericht. Het gaat om het zogenaamd “Tota
Pulchra”, het klooster van de zusters apostolinnen van Gent7.

6
7

Agentschap Onroerend Erfgoed 2017: Oosterzele.
Agentschap Onroerend Erfgoed 2017: Tota Pulchra.

17

Figuur 22: Mutatieschets uit 1838 met bovenaan de toenmalige toestand en onderaan de nieuwe toestand. (KAG,
1838, mutatieschets nr. 10)

Op de Atlas der Buurtwegen uit 1841 is het noordelijk deel onbebouwd. In het zuidelijk deel ziet men
de toestand als op de mutatieschets uit 1838.

Figuur 23: Atlas der Buurtwegen met aanduiding plangebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)
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De Poppkaart (1842-1879) toont voor de noordelijke zone eveneens een onbebouwd gebied. De
gebouwen in de zuidelijke zone werden aan de straatzijde uitgebreid. Deze wijziging gebeurde in
18548.

Figuur 24: Poppkaart met aanduiding plangebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)

De kaart van Vandermaelen (1846-1854) geeft een meer eenvoudige weergave. Het geeft eenzelfde
beeld weer als voorgaande kaart maar het projectgebied moet iets meer noordelijker gesitueerd
worden.

Figuur 25: Kaart van Vandermaelen met aanduiding projectgebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)

8

KAG, 1854, mutatieschets nr. 17.
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Uit de daaropvolgende periode zijn verschillende mutatieschetsen gekend waarbij telkens
uitbreidingen gebeurden. In 1884 gebeurden enkele uitbreidingen in het oosten.

Figuur 26: Mutatieschets uit 1884 met de nieuwe toestand. (KAG, 1884, mutatieschets nr. 64)

In 1895 werd een zeshoekige constructie opgericht in het zuiden en haaks op de oost-westelijke vleugel
werd een rechthoekig gebouw opgericht. Dit rechthoekig gebouw werd in 1905 in zuidelijke richting
uitgebreid9.

Figuur 27: Mutatieschets uit 1895 met de nieuwe toestand. (KAG, 1895, mutatieschets nr. 5)

9

KAG, 1905, mutatieschets nr. 26.
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In 1911 werd de kapel opgericht.

Figuur 28: Mutatieschets uit 1911 met de oude en nieuwe toestand. (KAG, 1911, mutatieschets nr. 18)

In 1914 werd het gebouw in het noordoosten afgebroken en werd de oostelijke vleugel doorgetrokken
in noordelijke richting. Tussen de westelijke en oostelijke vleugel werd een halfopen gebouw
opgericht. In het noordoosten werd eveneens een nieuw gebouw opgericht.

Figuur 29: Mutatieschets uit 1914 met de nieuwe toestand. (KAG, 1914, mutatieschets nr. 17)
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De mutatieschets uit 1940 ontbreekt, maar op basis van die uit 1950 kan men de veranderingen uit
1940 nagaan. De huidige gebouwen in het oosten werden toen opgericht, de noordelijke vleugel werd
één geheel, de zuidelijke vleugel werd verbouwd/vernieuwd en in het zuiden werd een nieuw gebouw
opgericht.

Figuur 30: Mutatieschets uit 1950 met de toenmalige toestand. (KAG, 1950, mutatieschets nr. 27)

In 1950 werd het open deel ten zuiden van de kapel overdekt en op het naastliggende zuidelijke
perceel werden de huidige gebouwen opgericht.

Figuur 31: Mutatieschets uit 1950 met de nieuwe toestand. (KAG, 1950, mutatieschets nr. 27)
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De luchtfoto uit 1971 toont een gelijkaardig beeld. De centrale vleugel werd wel verkort en er ontstond
een nieuw gebouw waardoor de binnentuin verkleind werd. Dit is iets beter zichtbaar op de luchtfoto
uit 1979-1990.

Figuur 32: Luchtfoto uit 1971 met aanduiding plangebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)

Figuur 33: Luchtfoto uit 1979-1990 met aanduiding projectgebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)
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De luchtfoto uit 2000-2003 toont dat het gebouw ter hoogte van het noordelijk deel werd opgericht,
evenals de kleinere bijgebouwen op dit terrein.

Figuur 34: Luchtfoto uit 2000-2003 met aanduiding projectgebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)
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2.2.3. ARCHEOLOGISCH KADER
In de Centrale Archeologische Inventaris (CAI) staan enkele vondstlocaties aangeduid in de ruimere
omgeving van het projectgebied.
-

Locatie 508449: Bij nivelleringswerken werd een neolithische bijl aangetroffen.
Locatie 503970: Hof ter Hulst gaat terug op een poortdonjon uit de late middeleeuwen en
werd omgevormd tot hoeve.
Locatie 500473: Op basis van cartografische bronnen wordt hier tijdens de late middeleeuwen
bewoning gesitueerd.
Locatie 500472: Op basis van cartografische bronnen was hier een site met walgracht aanwezig
tijdens de middeleeuwen.
Locatie 500257: Tijdens een veldprospectie werd aardewerk, bouwmateriaal en een maalsteen
uit de Romeinse periode aangetroffen. Mogelijk situeert zich een Romeinse villa in de buurt.
Locatie 159400: Op basis van de Ferrariskaart wordt hier een site met walgracht gesitueerd.

Figuur 35: Kadasterplan met vondstlocaties CAI en plangebied. (CAI 2016)

2.2.4. DATERING EN INTERPRETATIE VAN HET ONDERZOCHTE GEBIED
Op basis van het bureauonderzoek kan men vaststellen dat het projectgebied in de 17de eeuw reeds
deels bebouwd was. Gezien de ligging in het centrum van Oosterzele kan men vermoeden dat reeds
vrij vroeg bebouwing aanwezig was. De historiek van Oosterzele wijst op menselijke aanwezigheid
vanaf de 9de eeuw, maar vanaf de 13de eeuw ontwikkelde zich vermoedelijk een duidelijke kern rond
de kerk. Men kan hier dan ook bewoningssporen vermoeden vanaf de middeleeuwen. Naar oudere
periodes toe is weinig gekend uit de buurt. De Romeinse vondsten bevinden zich nabij de beek. Sporen
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en vondsten vanaf de metaaltijden kunnen echter niet uitgesloten worden. Ca. 1832 werd hier een
klooster opgericht die langzaamaan uitbreidde tot de huidige bebouwing.

2.2.5. SYNTHESE
Deze synthese geeft de verhouding aan van het onderzochte gebied ten aanzien van zijn
landschappelijke en culturele kader.
-

Wat zijn de gekende archeologische en historische gegevens en welke aanwijzingen bevatten
de bestaande bronnen over het archeologische potentieel van het terrein?
Zie 2.2.4.
Op basis van het bureauonderzoek kan gesteld worden dat het archeologisch potentieel vanaf
de middeleeuwen als middelmatig tot hoog wordt ingeschat. Naar oudere periodes toe
werden nog geen sporen of vondsten in de nabijheid aangetroffen maar deze kunnen niet
uitgesloten worden.

-

In welke mate is het terrein reeds verstoord?
De vroegere en aanwezige gebouwen hebben het terrein reeds deels verstoord. Op basis van
het bureauonderzoek kon de funderingsdiepte echter niet nagegaan worden.

-

Wat is de impact van de geplande werken?
Ter hoogte van het projectgebied zullen alle gebouwen gesloopt worden met uitzondering van
de kapel die behouden blijft en de voorgevel aan de straatzijde. Er wordt een U-vormige
nieuwbouw opgericht die voorziet in sociale woningen, multifunctionele ruimtes en een
ondergrondse parking. De oppervlakte hiervan is ca. 1700m². Een gedeelte van de bestaande
gebouwen is onderkelderd maar in deze fase van het onderzoek kon niet exact geduid worden
welke gebouwen onderkelderd zijn en welke niet. De bestaande kelders zullen gesloopt
worden, inclusief funderingen. Hoe de gebouwen zullen gefundeerd worden zal pas bepaald
worden na het verkrijgen van het sonderingsverslag en zal voor het westelijke gebouw ook
afhangen van de fundering van de te behouden voorgevel. De ondergrondse parkeergarage
zal aangelegd worden onder het binnenplein en de oostelijke vleugel. Ze omvat een
oppervlakte van ca. 1650 m² en zal ca. 3,50-4 m diep gaan. Deze zal enerzijds via een talud
uitgegraven worden en plaatselijk, ter bescherming van bestaande constructies en
funderingen, zal een beschoeiing nodig zijn door middel van Berlinnerwanden of Secanspalen.
De toegang tot de parking zal langs de Voordries gebeuren maar de exacte locatie dient nog
bepaald te worden.

2.2.6. POTENTIEEL OP KENNISVERMEERDERING EN AFWEGING NOODZAAK VERDER ONDERZOEK
Op basis van het bureauonderzoek kan niet aangetoond worden of een archeologische site aanwezig
is of niet. De verzamelde gegevens geven een middelmatig tot hoog potentieel naar archeologie toe
voor de periode vanaf de middeleeuwen. Mogelijk was hier al vrij vroeg een zekere bewoning
aanwezig. Naar oudere periodes toe kon het potentieel niet nagegaan worden, maar gezien de ligging
op een hogere rug kan deze niet uitgesloten worden.
Op basis van de geplande werken kan men voor de zuidelijke zone uitgaan van een algemene
verstoring van het archeologisch erfgoed. Zeker ter hoogte van de ondergrondse parking zal men het
archeologisch niveau raken. In hoeverre men bij de nieuwbouw het archeologisch niveau zal raken zal
afhangen van de funderingen. Ter hoogte van de noordelijke zone zal enkel ter hoogte van de
toekomstige toegangsweg eventueel aanwezige archeologische resten geraakt worden. Momenteel is
de exacte locatie hier echter niet van gekend.
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De aanwezige gebouwen hebben het terrein reeds deels verstoord, maar gezien de lange historische
evolutie van het terrein en de mogelijke aanwezigheid van colluvium, werd mogelijk niet alles
verstoord.
Gezien het archeologisch potentieel en de toekomstige verstoringen is bijkomend onderzoek
noodzakelijk. Dit zal verder besproken worden in het Programma van Maatregelen.

2.3. SAMENVATTING
Het bureauonderzoek heeft tot doel om op basis van bestaande informatie (landschappelijk, historisch,
archeologisch) na te gaan in hoeverre er eventuele archeologische resten kunnen aanwezig zijn op het
terrein. Bijkomend wordt getracht na te gaan wat de karakteristieken, de bewaringstoestand en de
waarde zijn van de archeologische resten en wat de impact is van de geplande ingrepen.
Op basis van het bureauonderzoek kan men vaststellen dat het projectgebied in de 17de eeuw reeds
deels bebouwd was. Gezien de ligging in het centrum van Oosterzele kan men vermoeden dat reeds
vrij vroeg bebouwing aanwezig was. De historiek van Oosterzele wijst op menselijke aanwezigheid
vanaf de 9de eeuw, maar vanaf de 13de eeuw ontwikkelde zich vermoedelijk een duidelijke kern rond
de kerk. Men kan hier dan ook bewoningssporen vermoeden vanaf de middeleeuwen. Naar oudere
periodes toe is weinig gekend uit de buurt. De Romeinse vondsten bevinden zich nabij de beek. Sporen
en vondsten vanaf de metaaltijden kunnen echter niet uitgesloten worden. Ca. 1832 werd hier een
klooster opgericht die langzaamaan uitbreidde tot de huidige bebouwing.
Op basis van de geplande werken kan men voor de zuidelijke zone uitgaan van een algemene
verstoring van het archeologisch erfgoed. Zeker ter hoogte van de ondergrondse parking zal men het
archeologisch niveau raken. In hoeverre men bij de nieuwbouw het archeologisch niveau zal raken zal
afhangen van de funderingen. Ter hoogte van de noordelijke zone zal enkel ter hoogte van de
toekomstige toegangsweg eventueel aanwezige archeologische resten geraakt worden. Momenteel is
de exacte locatie hier echter niet van gekend.
De aanwezige gebouwen hebben het terrein reeds deels verstoord, maar gezien de lange historische
evolutie van het terrein en de mogelijke aanwezigheid van colluvium, werd mogelijk niet alles
verstoord.
Gezien het archeologisch potentieel en de toekomstige verstoringen is bijkomend onderzoek
noodzakelijk.
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