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Deel 2: Verslag van resultaten

Abstract

Het plangebied, gelegen aan de Groenendijkstraat in Assenede, omvat delen van drie percelen
met een oppervlakte van 10.274m² dat verkaveld wordt tot vijftien nieuwe bouwloten, een
nieuwe weg en een infiltratiegebied voor hemelwater. Voor deze verkavelingsaanvraag dient
een archeologienota te worden toegevoegd. In een eerste fase werd een bureaustudie voor het
projectgebied uitgevoerd. Het gebied waarin het plangebied zich bevindt, behoorde oorspronkelijk
tot een waddenlandschap onder invloed van de Schelde, maar werd vanaf de middeleeuwen
bedijkt en in gebruik genomen als akkerland. Rekening houdend met de instabiele landschappelijke
situatie tot ca. 1000 en de latere, mogelijk erosieve, getijdeninwerking van de Schelde binnen
het krekengebied, was het archeologisch potentieel op basis van deze bureaustudie echter niet
eenduidig in te schatten gezien de landschappelijke situatie in de loop van de tijd veranderde.
Over het algemeen kon worden aangenomen dat het projectgebied zich eerder in een perifeer
gebied bevond. Op basis van de historische kaarten en luchtfoto’s was het plangebied minstens
vanaf de tweede helft van de 18de eeuw in gebruik als akker- of grasland, wat een goede bewaring
van potentieel archeologische sporen deed vermoeden. Gezien de betrekkelijk grote impact
van de te plannen verkaveling, het grote oppervlak en het ongekende archeologisch karakter
van het plangebied, werd een proefsleuvenonderzoek geadviseerd. Dit onderzoek, uitgevoerd
op 3 maart 2017, leverde echter enkel sporen op uit de 19de en 20ste eeuw (hoofdzakelijk
greppel- en grachtsegmenten) waardoor geen bijkomend onderzoek geadviseerd wordt.

Hoofdstuk 1: bureauonderzoek

1. Beschrijvend gedeelte
1.1. Administratieve gegevens

Projectcode bureauonderzoek:
2017B165
Sitecode: 			
ASS-BOG-17
Nummer van het wettelijk depot of het buitenlandse equivalent hiervan: Niet van toepassing
Erkende archeoloog: 		
De Logi & Hoorne bvba
				OE/ERK/Archeoloog/2015/00052
Locatie projectgebied: 		
Projectgebied in Assenede (Oost-Vlaanderen), omsloten
				
door de Groenendijkstraat, Jos van den Bogaertstraat en
				Sint-Andriesstraat.
Bounding box (Lambert 72):
punt 1: min. X: 107491,59; max. Y: 213582.02
				
punt 2: max. X: 107648,44; min. Y: 213460,40
Oppervlakte projectgebied:
Oppervlakte percelen: 		
Kadaster:			

10.274m²
11.837m²
Assenede, afdeling 1, sectie B, percelen 628b, 631c, 631d

Termijn bureauonderzoek:

13 februari t.e.m. 15 februari 2017

Kadasterkaart: 			
Topografische kaart: 		

figuur 1
figuur 2
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Figuur 1: Kadasterkaart met aanduiding van het projectgebied (© AGIV)

Figuur 2: Topografische kaart met aanduiding van het projectgebied (© Geopunt)
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1.2. Onderzoekskader

1.2.1. Geplande werken en bodemingrepen

De initiatiefnemer wenst drie percelen gelegen ten zuidoosten van de Groenendijkstraat te
herverkavelen en hier een woonverkaveling met vijftien bouwloten en een lot voor infiltratie
van hemelwater aan te leggen. Hiervoor vragen zij een verkavelingsvergunning aan. Het betreft
een terrein van 10.274m² bestaande uit de percelen 628b, 631c en 631d, afdeling 1, sectie B
van de gemeente Assenede.
Perceel 631c grenst aan de zuidoostelijke zijde van de Groenendijkstraat en bestaat uit een
zeshoekig terrein met een oppervlakte van 5743m². Ten zuiden van dit perceel ligt perceel 631d,
een langwerpig terrein met een oppervlakte van 1912m². Beide percelen behoren volledig
tot de verkavelingsaanvraag. Aan de zuidoostelijke grens van zowel perceel 631c als 631d ligt
perceel 628b. Dit terrein met een trapezoïde vorm heeft een oppervlakte van 4182m² waarvan
2619m² binnen het plangebied valt. De percelen 631c en 631d zijn momenteel in gebruik als
grasland, enkel binnen perceel 631d staat een kleine schuur met een oppervlakte van 22m².
Perceel 628b is in gebruik als akkerland.
De verkavelingsplannen van de initiatiefnemer houden de herverkaveling van de drie percelen
in waarbij vijftien nieuwe bouwloten, een nieuwe weg en een lot voor de infiltratie van
hemelwater worden aangelegd. De oppervlakte van de bouwloten schommelt tussen de 260m²
en 503m². De meeste loten bestaan uit een rechthoekig tot trapeziumvormig kavel met de
aanwezigheid van een bouwzone voor een nieuwe woonst. De nieuw te bouwen woning wordt
steeds tussen de 3m en 5,10m van de nieuw aan te leggen weg ingericht. Lot 1 tot en met lot 3
bevinden zich in de meest westelijke hoek van het plangebied en vormen drie aaneensluitende
loten met een bebouwbare zone van 122m² voor lot 1, 105m² voor lot 2 en 146m² voor lot
3. De loten 4 tot en met 7 liggen ten oosten van de voorgaande loten en bevatten elk een
halfopen bewoning met een bebouwbare zone van 120m². De loten 8 tot en met 11 zijn ook
halfopen woningen met voor lot 8 en 9 een bebouwbare zone van 93m² en bij lot 10 en 11
een bebouwbare zone van 90m². De loten 12 tot en met 14 hebben een bebouwbare zone van
105m², de bebouwbare zone voor lot 15 bedraagt 100m².
Om de toegang tot alle woningen te garanderen, wordt een nieuwe weg aangelegd. Onder
de weg komen alle nodige nutsvoorzieningen waarop de nieuwe huizen worden aangesloten.
Deze U-vormige weg zal vanuit de westelijke hoek van het plangebied, vertrekkend vanaf de
Jos van den Bogaertstraat, afdraaien in oostelijke richting, om vervolgens naar het zuiden toe
verbinding te maken met de Sint-Andriesstraat. Parallel met de weg wordt een wandelpad
aangelegd. De totale omvang van de nieuw aan te leggen weg bedraagt 1584m².
Op het noordelijke deel van het plangebied wordt een grote zone voor infiltratie van het
hemelwater ingericht. Binnen deze zone van 2730m² komt een buffergracht met een
oppervlakte van 117m² en een wadi met een oppervlakte van 336m². De impact van de
gebouwen, samengeteld met de geplande wegeniswerken en de aanleg van een buffergracht en
wadi, zal een niet te onderschatten impact hebben op het plangebied. Aangezien de definitieve
plannen van alle bodemkundige ingrepen nog niet beschikbaar zijn, is het niet mogelijk om de
impactbepaling tot in detail te beschrijven. Het leidt evenwel geen twijfel dat alle geplande
werken, het met de bouwwerken gepaard gaande werfverkeer, de aanleg van alle mogelijke
nutsvoorzieningen, de inrichting van de hemelwaterinfiltratiestructuren en de mogelijke
toekomstige ingrepen in de individuele kavels, een nog grotere reële bedreiging impliceren van
het bodemarchief over de totale oppervlakte van het plangebied.
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Figuur 3: Ontwerp van de verkaveling (© Daeninck - Audenaert)

1.2.2. Criteria voor opmaken archeologienota

De initiatiefnemer wenst een terrein van 10.274m² groot aan de Groenendijkstraat in Assenede
te verkavelen. Hiervoor dient hij een verkavelingsvergunning aan te vragen. Het plangebied
bevindt zich niet in een gebied waar geen archeologisch erfgoed te verwachten is, noch in een
beschermde archeologische site of vastgestelde archeologische zone. De percelen binnen het
projectgebied hebben een oppervlakte die groter is dan 3000m². Volgens artikel 5.4.2. van het
Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 moet bij de vergunningsaanvraag een bekrachtigde
archeologienota gevoegd worden. Deze archeologienota is het resultaat van een volledig afgerond
archeologisch vooronderzoek. De eerste fase binnen dit traject is een bureauonderzoek.
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1.3. Onderzoeksopdracht
1.3.1. Vraagstelling

Dit bureauonderzoek heeft als doel het archeologisch potentieel van het projectgebied
van 10.274m² groot langs de Groenendijkstraat in Assenede door middel van literaire en
cartografische bronnen in te schatten. Op basis van deze bronnen moet afgewogen kunnen
worden of verdere maatregelen in het kader van het archeologisch vooronderzoek nodig zijn,
en welke deze zijn. Uiteindelijk moet dit bijdragen aan de finale afweging of voor een (deel
van) het projectgebied al dan niet verdergezet onderzoek in de vorm van een archeologische
opgraving noodzakelijk is, en of er mogelijkheden tot behoud in situ bestaan, en wat hiervoor de
voorwaarden en vereisten zijn. Een dergelijke inschatting kan gebeuren na het beantwoorden
van de volgende onderzoeksvragen:
- Wat is de landschappelijke ligging van het plangebied en welke invloed heeft dit op het
archeologisch potentieel van het terrein?
- Welke evolutie kende het landgebruik en welke invloed heeft dit gebruik op de bewaring van
het potentieel aanwezige archeologisch erfgoed?
- Zijn er indicaties voor de aanwezigheid van één of meerdere archeologische sites? Wat is de
aard, datering en bewaring?
- Wat is het archeologisch potentieel van het projectgebied?
- Welke impact hebben de geplande werken op het archeologisch bodemarchief?
- Wat is het wetenschappelijk kennispotentieel van een eventueel aanwezige archeologische
site op lokaal, regionaal en op Vlaams niveau?

1.3.2. Randvoorwaarden

Voor het bureauonderzoek worden enkel toegankelijke en beschikbare bestaande bronnen gebruikt.

1.4. Onderzoeksstrategie en -methode

Dit bureauonderzoek moet, op basis van de literaire en cartografische bronnen, leiden tot
een gemotiveerd advies of, en welke, maatregelen van verder vooronderzoek (met of zonder
ingreep in de bodem) op het projectgebied noodzakelijk zijn.
Voor de uitvoering van het bureauonderzoek werd de bestaande literatuur over het
projectgebied en de omgeving doorgenomen. Daarnaast zijn zowel de aardkundige als de
historische cartografische bronnen geraadpleegd en zijn online beschikbare gegeorefereerde
kaarten onderzocht. Deze gegevens leveren een inzicht in de gekende geomorfologie,
bewoningsgeschiedenis, landschapshistoriek en -genese van het plangebied op.
Gegevens over aardkunde en geologie zijn geraadpleegd via de webservices van DOV Vlaanderen.
Hoogtemodellen, orthografische foto’s, historische kaarten en de bodemerosiekaart werden
nagegaan via de webservices van Geopunt. De topografische kaart is via de website van het
NGI geconsulteerd. Gegevens over de gekende erfgoedwaarde van het projectgebied werden
geraadpleegd via het geoportaal en de Centrale Archeologische Inventaris. Een bestand met de
afbakening van het projectgebied en de verschillende percelen, alsook de te realiseren plannen
werd ter beschikking gesteld door de opdrachtgever. In het kader van de veiligheid werden de
KLIP-plannen aangevraagd om zicht te krijgen op de aanwezige kabel- en nutsvoorzieningen
binnen het plangebied. Alle digitale — en waar mogelijk ook analoge — onderzoeksdocumenten
zijn binnen een GIS-omgeving geïntegreerd, vergeleken en bestudeerd.
Het aardkundige luik van het bureauonderzoek werd uitgevoerd door Raphael De Brant. Het
meest relevante kaartmateriaal is onderzocht om de interpretatie van het gebied staven. Dit
betreft voornamelijk de tertiair en quartair geologische kaart, de bodemkaart en het digitaal
hoogtemodel. Aanvullend werd gebruik gemaakt van het boek ‘Geologie van Vlaanderen’
(Borremans 2015). Ook de landschappelijke boringen die in het verleden op en rond het
terrein gebeurden, werden in het onderzoek geïncorporeerd. Tijdens het bureauonderzoek
is een analyse gemaakt van de bodemsoorten en hun verwachtingsgebied. Daarnaast werd
onderzocht waar mogelijk afgedekte bodems, podzolen en/of restanten uit de prehistorie of
jongere periodes kunnen verwacht worden.
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Figuur 4: Recente orthofoto van de omgeving rondom het projectgebied (© Geopunt)

Figuur 5: Detail van de orthofoto met aanduiding van het projectgebied (© Geopunt)
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Frederik De Kreyger verzorgde het historische luik van het onderzoek, dat de studie van de
kaart van Ferraris (1777), de Atlas der Buurtwegen (circa 1840), de Poppkaart (1842-1879) en
de topografische kaart Vandermaelen (1846-1854) omvatte. Op basis van dit kaartmateriaal kan
het landgebruik vanaf de tweede helft van de 18de eeuw vastgesteld worden en de eventuele
gevolgen ervan op het archeologisch bodemarchief ingeschat worden. Het gekende erfgoed en
archeologisch onderzoek van het onderzoeksgebied en zijn omgeving werd via het Geoportaal
Onroerend Erfgoed en de Centrale Archeologische Inventaris opgezocht. Deze gegevens werden
aangevuld met informatie afkomstig uit archeologische en historische literatuur. Daarnaast is
gebruik gemaakt van bronnen over de lokale toponymie en geschiedenis. Het onderzoek op
basis van historisch en cartografisch materiaal leverde geen indicaties op voor enige wijziging in
het grondgebruik vanaf het midden van de 18de eeuw, waardoor bijkomend archiefonderzoek
weinig tot geen extra informatie zal opleveren. De keuze van de bronnen is gebaseerd op graad
van relevantie en toegankelijkheid en zijn opgelijst in de bibliografie.

2.Assessmentrapport
2.1. Methoden, technieken en criteria

Dit assessmentrapport omvat alle informatie afkomstig uit het bureauonderzoek: dit zijn al de
relevante gegevens die over het projectgebied verzameld kunnen worden uit toegankelijke
literatuur en kaartmateriaal en bijdragen tot het gefundeerd inschatten van het archeologisch
potentieel van het plangebied. Om dit laatste te bereiken worden de verzamelde gegevens
met elkaar vergeleken, geconfronteerd en samengelegd. Vanuit deze assessment van het
plangebied moet een goede motivering mogelijk zijn over de noodzaak en het nut van al dan
niet verder te nemen maatregelen.
Een waardevol assessment van het archeologisch potentieel van een projectgebied op basis van
een bureauonderzoek is enkel mogelijk indien de bronnen voldoende en afdoende relevante
gegevens opleveren. Bij afwezigheid of onvoldoende data zijn bijkomende maatregelen nodig
om tot een correcte inschatting voor het projectgebied te komen.

2.2. Conservatie-assessment

Alle aangemaakte gegevens — dit omvat deze archeologienota, de foto’s, de figuren, de lijsten,
de plannen kaarten en lagen in GIS — worden digitaal bewaard op minstens twee individuele
dragers zodat ze bij vernietiging van één drager niet verloren zijn. Aangezien in deze fase van
het vooronderzoek geen vondsten of stalen ingezameld worden is een conservatie-assessment
voor deze categorieën op dit moment niet aan de orde.

2.3. Assessment van het onderzochte gebied
2.3.1. Landschappelijke ligging

In dit onderdeel van het assessmentrapport wordt het projectgebied ruimtelijk gesitueerd
met aandacht voor zijn topografische en landschappelijke inplanting, en zijn bodemkundige,
geologische en geomorfologische eigenschappen.

2.3.1.1. Ligging

Het projectgebied is gelegen aan de zuidoostelijke kant van de Groenendijkstraat in Assenede
en ligt binnen een niet verstedelijkt gebied, op 550m ten noordoosten van de kern van
Assenede. Het plangebied ligt binnen een groter geheel, genaamd de Sint-Andriespolder,
dat in het noordoosten begrenst wordt door de Groenendijkstraat, in het oosten door de
Duiveleindestraat, in het westen door de Sint-Andrieslaan en in het zuiden door zowel
de Sasdijkstraat als de Staakstraat. Perceel 631c grenst aan de zuidoostelijke zijde van de
Groenendijkstraat en bestaat uit een zeshoekig terrein met een oppervlakte van 5743m².
Ten zuiden van dit perceel ligt perceel 631d, een langwerpig terrein met een oppervlakte van
1912m². Beide percelen behoren volledig tot de verkavelingsaanvraag. Aan de zuidoostelijke
grens van zowel perceel 631c als 631d ligt perceel 628b. Dit terrein met een trapezoïde vorm
heeft een oppervlakte van 4182m² waarvan 2619m² binnen het plangebied valt. De percelen
631c en 631d zijn momenteel in gebruik als grasland, enkel binnen perceel 631d staat een
kleine schuur met een oppervlakte van 22m². Perceel 628b is in gebruik als akkerland.
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Figuur 6: Tertiair geologische kaart met aanduiding van het projectgebied (© Geopunt)

Rondom het plangebied komen verschillende waterlopen voor die allen tot het stroomgebied
van de Schelde, het bekken van de Gentse kanalen, behoren. Op 135m in westelijke richting
stroomt de Zwartesluisbeek die een N-Z oriëntatie aanhoudt. Deze beek kent verschillende
naamloze uitlopers die zich rondom het plangebied uitstrekken. Eén van deze uitlopers
stroomt net ten noorden van het plangebied. De huidige tracés van alle omringende beken
dateren van omstreeks het begin van de 19de eeuw. Desondanks de huidige, relatief kleine,
waterlopen kent het gebied rondom Assenede doorheen de geschiedenis een woelig verloop
inzake waterregeling (zie infra).

2.3.1.2. Geologie

Geologisch gezien bevindt het projectgebied zich in de Vlaamse Vallei. Deze Vlaamse Vallei
erodeerde zich sinds het droogvallen van Noord-België aan het eind van het tertiair, rond 2,58
miljoen jaar geleden, een weg door de marien afgezette tertiaire substraten. Dit gebeurde als
gevolg van de quartaire klimaatschommelingen in verschillende fasen van erosie en sedimentatie
waarbij vroeg- en midden-pleistocene interfluviale en dalwand-terrassen werden gevormd. De
diepste uitsnijdingen werden bereikt gedurende het begin van het eemiaan (130.000 tot 115.000
jaar geleden) toen de zee de reeds in het saaliaan (370.000 tot 130.000 jaar geleden) diep
uitgeschuurde Vlaamse Vallei binnendrong. Zo ontstond de Golf van Gent, een groot estuarium
waarin de aanwezige quartaire afzettingen door de intense getijdenstromingen grotendeels
werden opgeruimd en de Vlaamse Vallei zich plaatselijk nog dieper in de tertiaire substraten kon
insnijden (Borremans 2015: 211-221). Ter hoogte van het projectgebied werd zo het Lid van
Bassevelde aangesneden, dit bestaat uit donkergrijs glauconiet- en micahoudend middelmatig
fijn lemig zand tot zand waarin soms dikke kleilenzen aanwezig zijn (Bogemans 1996: 11). Het
werd ongeveer 33,9 miljoen jaar geleden afgezet in de Formatie van Zelzate (Vandenberge
2015: 147-151). Dit tertiaire pakket bevindt zich, op basis van de tertiaire isohypsenkaart op
ongeveer 18m tot 24m onder het maaiveld (-15m tot -20mTAW). Na de erosieve fase van het
vroeg-eemiaan volgde een afzettingsfase waarbij een glimmerhoudende, sterk kalkhoudende
zware leem bezonk in grote overstromingsvlakten rond meanderende geulen in de diepere
delen van de Vlaamse Vallei. Deze afzetting staat bekend als de Formatie van Oostwinkel en
rust meestal rechtstreeks op het tertiaire substraat (Borremans 2015: 216).
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Figuur 7: Quartair geologische kaart met aanduiding van het projectgebied (© Geopunt)

Gedurende het vroeg-weichseliaan daalde de zeespiegel en heerste een koud klimaat zonder
permafrost waardoor de rivieren zich opnieuw diep in de Vlaamse vallei uitschuurden waarbij
de oudere sedimenten deels werden opgeruimd. Nadien werd de Vlaamse Vallei in verschillende
fasen vooral opgevuld met fluvioperiglaciale pakketten (Borremans 2015: 216-217).
Een van de laatste grote opvullingsfasen vond plaats in het vroeg-pleniglaciaal (74.000 tot 55.000
jaar geleden), toen vlechtende rivieren door permafrost nauwelijks konden insnijden maar wel
grote hoeveelheden sediment afzetten dat door gebrek aan vegetatie massaal met het smeltwater
meekwam. Deze fluvioperiglaciale afzettingen bestaan voornamelijk uit geërodeerd tertiair
materiaal en behoren tot het Lid van Oostakker en het Lid van Ede (Borremans 2015: 217-218).
In de zeer koude periode van het laat-pleniglaciaal (29.000 tot 13.000 jaar geleden) was de
rivierwerking en vegetatie zeer beperkt waardoor transversaal op de overheersende noord-tot
noordwestelijke winden dekzandruggen ontstonden in de laag gelegen en met zand opgevulde
Vlaamse Vallei. Onder andere de dekzandrug tussen Stekene en Maldegem werd in deze periode
gevormd. Deze dekzandrug damde de Vlaamse Vallei af waardoor het afvoersysteem niet meer in
noordelijke richting naar de Vallei van Oostende afwaterde, maar oostelijk moest afbuigen om via
het doorbraakdal van Hoboken de Beneden-Schelde te bereiken (Borremans 2015: 219).
Tijdens het laat-glaciaal (13.000 tot 10.000 jaar geleden) verbeterde het klimaat, op enkele
koude fasen na, waarbij de permafrost verdween terwijl de zeespiegel nog relatief laag lag.
Hierdoor ontstonden meanderende rivieren die zich verticaal insneden en valleien vormden.
Het oppervlak van de weichseliaanafzettingen werd hierbij tot laagterras in reliëf gesteld. Deze
paleovalleien werden opgevuld met alluviale afzettingen en zijn vandaag niet meer zichtbaar in
het landschap (Bogemans 2007: 23; Borremans 2015: 219).
Het Vlaamse Valleilandschap vertoont in de omgeving van het projectgebied verschillen in
microreliëf en hydrografisch patroon waardoor een verdere landschappelijke onderverdeling
mogelijk is. Het projectgebied bevindt zich in de polders, een laag en vlak landschap op een
hoogte tussen 2,76m en 3,68m TAW. Deze polders werden als wad afgezet langs de linkeroever
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Figuur 8: Bodemtypekaart met aanduiding van het projectgebied (© Geopunt)

Figuur 9: Digitaal hoogtemodel met aanduiding van het projectgebied en de omliggende waterlopen (© Geopunt)
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Figuur 10: Detail van het digitaal hoogtemodel met aanduiding van het projectgebied en de hoogteprofielen (© Geopunt)

van de Schelde, die sindsdien door inpolderingen, verlanding en drainering drooggevallen
zijn. Het reliëf is hoofdzakelijk ontstaan door verlanding van de geulen en door antropogeen
aangelegde dijken die ter hoogte van het projectgebied, de Groenendijk op 5,1m TAW, tot 3m
boven de poldervlakte uitsteken en het poldergebied in verschillende kleinere polders opdelen.
Selectieve afzettingen en reliëfsinversie na inpoldering spelen bij deze jonge polders nauwelijks
een rol bij de landschapsvorming. De restkreken zijn in het landschap meestal waarneembaar
als negatieve reliëfsvormen en zijn ofwel met water gevuld, ofwel gedeeltelijk toegeslibd.
Op de quartairgeologische kaart is het noordelijk deel van het projectgebied gekarteerd als type
13. Het zuidelijke deel als type 13c. Type 13 bestaat uit zandige mariene eemiaanafzetting waarop
weichseliaan fluvioperiglaciaal zandig materiaal en mogelijk ook eolische weichseliaanafzettingen
werden afgezet. De eolische sedimenten zijn echter niet noodzakelijk (nog) aanwezig (type 13).
Dit weerspiegelt de hierboven besproken opvullingsfasen van de Vlaamse Vallei. Ter hoogte van
type 13c werden in het holoceen bovendien nog getijdenafzettingen afgezet, de Scheldepolders.

2.3.1.3. Aardkunde

Op de bodemkaart staat het projectgebied gekarteerd onder drie verschillende bodemtypes.
Het meest noordelijke deel staat gekarteerd als bebouwde zone (OB). Het gaat hier om de
antropogeen aangelegde Groenendijk die na verloop van tijd ook bebouwd werd. Iets zuidelijker
bevindt zich een matig natte zandleembodem zonder profiel en met zand op geringe diepte
(s-Ldp). Dit is een poldergrond waar de uitloper van de zandig opduiking, waarop Assenede
gelegen is, nog ondiep onder de polderafzettingen ligt. In het zuiden van het projectgebied
bevindt zich een matig natte licht zandleembodem met verbrokkelde ijzer en/of humus
B-horizont met grover wordende sedimenten in de diepte (Pdhz). Dit is een podzolbodem,
vermoedelijk gaat het om dezelfde uitloper van de zandige opduiking waarop Assenede werd
ingepland die doorloopt in de polder.

2.3.1.4. Topografie

Op het digitaal hoogtemodel kan de landschappelijke situatie van het projectgebied duidelijk
worden afgelezen. Het projectgebied is gelegen in een polder die aansluit op de zandige
opduiking waarop Assenede is ingepland. De getijdenafzettingen en de landbouwactiviteit
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Figuur 11: Hoogteprofiel 1 van het digitaal hoogtemodel (© Geopunt)

Figuur 12: Hoogteprofiel 2 van het digitaal hoogtemodel (© Geopunt)

hebben als gevolg dat het polderlandschap vrij vlak is met de dijken als hogere
landschapsverdelende elementen. De oude, al dan niet dichtgeslibde, geulen zijn ook nog
duidelijk op de hoogtekaart aanwezig en geven een beeld van het oude wadden-, slikken- en
schorrenlandschap dat hier voor de bedijking overheerste. Ook de grote overstromingen met
dijkbreuken en geulvorming vanaf de 14de eeuw lieten hun sporen achter in het landschap (zie
infra). Gezien de jonge leeftijd van de aanwezige polders, is er geen sprake van reliëfsinversie.
Op de Ferrariskaart is enkel de situatie te herkennen van na de definitieve inpoldering van
het gebied. Opvallend zijn de kleine percelen in de natte continentale gebieden die enerzijds
afsteken tegen de bebouwing op de hoger gelegen zandrug met Assenede en toegangswegen
en anderzijds de uitgestrekte polders met tussenliggende dijken.

2.3.1.5. Bodemgebruik

Momenteel is het projectgebied in gebruik als landbouwgrond en valt de volledige oppervlakte
van zowel perceel 631c en 631d onder weide. Perceel 628b wordt als akkerland in gebruik
genomen. Binnen het plangebied is geen bewoning aanwezig. Enkel ter hoogte van de
zuidoostelijke grens van perceel 631d staat een kleine schuur van 22m².
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2.3.2. Archeologische voorkennis en historische beschrijving

Behalve informatie over de ligging en de ondergrond zijn gegevens uit geschiedkundige literatuur
en oude kaarten en de reeds gekende archeologische vaststellingen voor het plangebied en zijn
nabije omgeving van groot belang voor het maken van een goede assessment.

2.3.2.1. Historische beschrijving

Over de toponymie van Assenede bestaat geen consensus. Zeker is dat de naam Assenede zich
ontwikkelde uit de in 1120 gebruikte naam Hasnethe. Deze naam zou volgens één verklaring
teruggaan op het Keltische woord voor eik: kassanos (www.mijnplatteland.com 2017). Een
andere bron ziet in Hasnethe eerder de boomnaam as, een oud dialect voor es gevolgd door het
verzamelsuffix -ithja dat evolueerde tot -ede (De Brabandere et al. 2010: 30).
De dorpskern van Assenede ontwikkelde zich op een oost-west gerichte dekzandrug genaamd
Triest, aan de kruising van een aantal wegen doorheen het moergebied. De vroegste aanwijzing
voor bewoning te Assenede dateert uit de 8ste eeuw (Agentschap Onroerend Erfgoed 2017).
In 1012 kreeg Graaf Boudewijn IV Walachria-Bevelandia, Zeeland ten westen van de Schelde,
in leen van de Duitse keizer Hendrik II. Hiertoe behoorde onder andere het gebied van de Vier
Ambachten, een bestuurlijke eenheid die werd gevestigd door de keure van de Vier Ambachten
onder Gravin Johanna van Constantinopel in 1242 (Bastien 1993). Deze vier ambachten waren
Assenede, Hulst, Boekhoute en Axel. Vanaf de 12de eeuw verkregen enkele grote kloosterorden
(Sint-Pieters- en Sint-Baafsabdij te Gent, Boudeloabdij te Sinaai) moer- en bosgronden in het
gebied. Zij speelden een belangrijke rol in het ontginningsproces van de moerassige gebieden
rond Assenede die voorheen vooral als graasgrond voor schapen werden gebruikt (Verhulst
1995: 100). Door de toenemende brandstofbehoefte die te wijten was aan de uitbreiding
van de steden en de overexploitatie van de bossen op het einde van de 12de eeuw, werden
de moerassen economisch bijzonder interessant. Er ontstonden nieuwe nederzettingen voor
turfstekers en daarnaast werd ook aan zoutwinning gedaan uit het verdronken veen (Agentschap
Onroerend Erfgoed 2017). Door de combinatie van systematische veenontginning, een
toenemende druk van de zee en talrijke oorlogen in de 14de eeuw, die het onderhoud van de
dijken deed verwaarlozen, overstroomden in de 14de en 15de eeuw grote gebieden van de Vier
Ambachten waarbij volledige dorpen verloren gingen en Assenede via geulen en dijkbressen
toegang verkreeg tot de zee (Agentschap Onroerend Erfgoed 2017). De grote dijkbreuk
van de Gravejansdijk in 1488, ten noorden van Assenede, zorgde voor het ontstaan van het
krekengebied. Door aanhoudende oorlogen werd niet voldoende geïnvesteerd in de heraanleg
van de Gravejansdijk waardoor in 1492 werd gestart met de bouw van de Landdijk, om de
dorpskern van Assenede te kunnen beschermen (persoonlijke mededeling Sam de Decker).
Begin 16de eeuw waren het vooral patriciërs uit de grote steden die voor de ontwikkeling van de
regio zorgden door hun kapitaal te investeren in gronden die door inpoldering op de zee konden
worden gewonnen. De rol van de abdijen in de regio was immers fel teruggeschroefd waardoor
als het ware een economisch vacuüm ontstond en dit opportuniteiten creëerde voor nietgeestelijke, doch welgestelde personen uit deze periode. Een belangrijke rol in de herwinning
van landen in de regio was weggelegd voor Andries Andries. In 1510 financierde deze heer
de aanleg van de Groenendijk, waardoor de Sint-Andriespolder (waarbinnen het plangebied
ligt) ontstond. Stelselmatig werden meer en meer gronden herwonnen in het krekengebied
(persoonlijke mededeling Sam de Decker).
In de 16de en 17de eeuw ligt Assenede in de grenszone tijdens de Godsdienstoorlogen. Tijdens de
tachtigjarige oorlog (1568-1648) worden dijken doorstoken en grote delen van de streek worden
om strategische redenen onder water gezet. Er wordt ook een fortengordel met schansen,
redoutes en linies uitgebouwd, onder andere op het grondgebied van Assenede. Tijdens het
12-jarig bestand onder Albrecht en Isabella (1609-1621)wordt begonnen met de herbedijking
van de streek volgens een totaal nieuw plan (Agentschap Onroerend Erfgoed 2017). Met de
Vrede van Munster kwam in 1648 een einde aan de 80-jarige oorlog waarbij de huidige grens
werd vastgelegd. 2 jaar later, op 24 december 1649, werd het ambacht van Assenede gekocht
door Jean-Baptist della Faille, raadsheer in de Raad van Vlaanderen, voor 40.000 gulden kocht
van koning Philips IV. Tot de Franse overheersing van het gebied bleef Assenede in handen van
deze invloedrijke familie (De Smet 1993: 550).
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Figuur 13: Aanduiding op de meest recente orthofoto van het krekengebied en de dijken rondom het plangebied (© Geopunt, ©PDOK)

Figuur 14: Aanduiding op het digitaal hoogtemodel van het krekengebied en de dijken rondom het plangebied (© Geopunt)
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Figuur 15: Kaart van Hattinga uit 1745 (© Wikimedia)

Figuur 16: Detail van de kaart van Hattinga uit 1745 (© Wikimedia)
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Figuur 17: Ferrariskaart uit 1777 met aanduiding van het plangebied (© Geopunt)

Figuur 18: Detailbeeld van de Ferrariskaart uit 1777 met aanduiding van het plangebied (© Geopunt)
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Figuur 19: Atlas der Buurtwegen uit 1840 met aanduiding van het plangebied (© Geopunt)

Figuur 20: Detailbeeld van de Atlas der Buurtwegen uit 1840 (© Geopunt)
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Op de kaart van Hattinga uit 1745 staan alle dijken voor Noord-Vlaanderen aangeduid. Ter
hoogte van het projectgebied staan duidelijk de Groenendijk en de Kasteeldijk gekarteerd,
die beiden ten noorden van het projectgebied lopen (wikimedia.org 2017). De kaart beschikt
echter niet over voldoende detail om het bodemgebruik binnen het plangebied te beschrijven.
Op basis van de kaart van Ferraris uit 1777 kan dit wel gebeuren. Het plangebied ligt duidelijk in
een landelijk gebied, zonder enige vorm van bewoning, omgeven door dijken ten noordoosten
van Assenede. Waar alle akkers ten oosten van het plangebied gekenmerkt worden door hun
kleine percelering, ligt het plangebied in een zone getypeerd door grote kouters. Het terrein
strekt zich uit over drie percelen, waarvan het westelijke perceel als grasland en de oostelijke
percelen als akkerland in gebruik zijn. Grenzend aan de zuidoostelijke kant van de Groenendijk,
ligt ter hoogte van de noordelijke hoek van het terrein een sluis. Vertrekkend vanaf de sluis loopt
in zuidoostelijke richting doorheen het terrein een kleine waterloop. Het gebied waarbinnen
het plangebied valt wordt als Polder de St André omschreven (www.geopunt.be 2017).
Tussen het einde van de 18de eeuw en het begin van de 19de eeuw kent het volledige gebied
rondom het terrein grondige aanpassingen. Op de Atlas der Buurtwegen uit 1840 is een
duidelijke herindeling van de percelen waarneembaar, alsook een herinrichting van de loop
van de aanwezige waterlopen in de omgeving. Het plangebied strekt zich op deze kaart over
vier percelen uit, waarvan de grenzen min of meer overeenkomen met de huidige indeling.
Ten noorden van het plangebied stroomt de Bakkerspolderwatergang, een waterloop die
overeenkomt met de huidige naamloze uitloper van de Zwartesluisbeek. Het bodemgebruik
lijkt evenwel onveranderd ten opzichte van de Ferrariskaart. De Poppkaart uit 1842-1879
toont dezelfde percelering als de Atlas der Buurtwegen. De percelen worden als 628, 629, 630
en 631 aangeduid. De topografische kaart van Vandermaelen uit 1846-1854 bied geen extra
informatie (www.geopunt.be 2017).
De luchtfoto uit 1971 toont een plangebied waarvan het westelijke deel als grasland en het
oostelijke deel als akkerland in gebruik zijn. De luchtfoto uit 1989 geeft een ander beeld weer
waarop het volledige plangebied als grasland is ingericht. Vanaf 2009 zal het oostelijke deel terug
als akkerland worden ingericht, wat nog steeds de huidige situatie is (www.geopunt.be 2017).

2.3.2.2. Archeologische voorkennis

Binnen de grenzen van het projectgebied zelf werd tot op heden geen archeologische
vaststellingen gedaan. In de nabije omgeving werden in het verleden wel enkele archeologische
sites aangetroffen en onderzocht.
Aan de Dijkstraat in Assenede, op 250m ten westen van het plangebied, is bij de aanleg van
een rioleringsnetwerk een bakstenen uitwateringssluis aangetroffen. De sluis behoorde toe aan
de landdijk en werd omstreeks 1494 in hout gebouwd en nadien vervangen door een stenen
exemplaar (Centrale Archeologische Inventaris, inventarisnummer 31500; De Vleesschauwer
1996: 9-13). Bij diezelfde werken zijn in dezelfde straat nog een waterput en de zware fundering
van vermoedelijk een redoute uit de 17de eeuw gevonden (Centrale Archeologische Inventaris,
inventarisnummer 31501; De Vleesschauwer 1996: 9-13). Bij de aanleg van de riolering in de
Hoogstraat sneed men een afvoergeul voor overtollig oppervlaktewater en een bakstenen
vloer met muurresten en op 1,4m een overwelving aan, vermoedelijk uit de late middeleeuwen
(Centrale Archeologische Inventaris, inventarisnummer 31502; De Vleesschauwer 1996: 9-13).
Op de Markt in Assenede, op 590m ten zuidwesten van het plangebied, is ter hoogte van
huisnummer 26/27 een bouwhistorisch onderzoek uitgevoerd. Op basis van dit onderzoek werd
de bouw van deze woning in 1640 geplaatst. Doorheen de geschiedenis kende het gebouw
verschillende bouwkundige ingrepen (Centrale Archeologische Inventaris, inventarisnummer
31496; De Vleesschauwer 1993: 14-22). Nog aan de Markt ligt de Sint-Pieter en SintMartinuskerk. De eerste vermelding van de kerk dateert uit 1108 waarvan nog de grondvesten
bewaard zijn. Doorheen de geschiedenis kende de kerk verschillende herstellingsfases met
in 1948 een heropbouw in de oorspronkelijke stijl (Centrale Archeologische Inventaris,
inventarisnummer 36111; Ryserhove & Tondat 1969: 301-366).
Ter hoogte van de Kloosterstraat in Assenede, op 650m ten zuidwesten van het plangebied,
zijn tijdens een proefsleuvenonderzoek enkel kuilen en grachten uit de late middeleeuwen
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Figuur 21: Poppkaart uit 1842-1879 met aanduiding van het plangebied (© Geopunt)

Figuur 22: Detailbeeld van de Poppaart uit 1842-1879 (© Geopunt)
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Figuur 23: Topografische kaart van Vandermaelen uit 1846-1854 met aanduiding van het projectgebied (© Geopunt)

Figuur 24: Detailbeeld van de topografische kaart van Vandermaelen uit 1846-1854 (© Geopunt)
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Figuur 25: Orthofoto uit 1971 met aanduiding van het plangebied (© Geopunt)

Figuur 26: Orthofoto uit 1989 met aanduiding van het plangebied (© Geopunt)
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Figuur 27: Orthofoto uit 2009 met aanduiding van het plangebied (© Geopunt)

Figuur 28: Orthofoto uit 2016 met aanduiding van het plangebied (© Geopunt)
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Figuur 29: Orthofoto met aanduiding van de besproken CAI-vindplaatsen (© Geopunt)

aangetroffen (Centrale Archeologische Inventaris, inventarisnummer 159891; Bot 2011). In
dezelfde straat, op 1,3km in zuidelijke richting van het plangebied, zijn bij een archeologische
opgraving sporen van een 12.000 jaar oude bodem aangetroffen. De bodem bevatte enkele
brokjes houtskool en werd op basis hiervan gedateerd. Daarnaast zijn nog enkele greppels in
een vierkante formatie aangetroffen (Centrale Archeologische Inventaris, inventarisnummer
31503; Bourgeois & De Mulder 1996: 67-77). Nog verderop, op 1,3km in zuidoostelijke richting
van het plangebied, wordt op basis van de Ferrariskaart uit 1777 een site met walgracht, Het
Vroonhof, aangeduid. Een opgraving op de terreinen van de voormalige site met walgracht
bracht de walgracht en enkele perceelgreppels aan het licht (Centrale Archeologische
Inventaris, inventarisnummers 159451, 211618; De Groote & Moens 2016).
In de Kasteelstraat in Assenede, op 650m ten zuidwesten van het plangebied, werd in 2004
een archeologische opgraving uitgevoerd. Deze opgraving toonde aan dat het terrein tot de
12de eeuw als wei of hooiland in gebruik werd genomen om nadien opgehoogd te worden en
zo plaats te bieden aan bewoning vanaf de 12de-13de eeuw. Nadien wordt het gebied weer voor
landbouwdoeleinden gebruikt tot in de 16de eeuw, wanneer binnen het gebied een versterkt
kasteel wordt gebouwd dat qua constructie en afmetingen gelijkwaardig was aan het Prinsenhof
in Gent. Omstreeks de 17de eeuw verlaat men het kasteel en wordt alles gesloopt (Centrale
Archeologische Inventaris, inventarisnummer 31807; Cherreté & De Decker 2005: 5-6).
Aan de Diederikstraat in Assenede, op 660m in zuidwestelijke richting van het plangebied, zijn
tijdens wegeniswerken meerdere archeologische sporen aan het licht gekomen. Het terrein
werd afgedekt door een zwarte, humeuze laag dat als afvallaag beschouwd wordt en in de
middeleeuwen gedateerd wordt. Deze laag werd op sommige plaatsen doorsneden door
vlakgraven met versmeten menselijk botmateriaal, afkomstig van het voormalige kerkhof
rondom de kerk. Daarnaast werd nog een bakstenen waterput aangetroffen (Centrale
Archeologische Inventaris, inventarisnummer 161224).
Ter hoogte van de Hollekensstraat in Assenede, op 750m ten noordwesten van het plangebied,
kan aan de hand van de Ferrariskaart uit 1777 een site met walgracht worden aangeduid
(Centrale Archeologische Inventaris, inventarisnummer 159449).
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Figuur 30: Aanduiding van de vindplaatsen met middeleeuwse datering (© Geopunt)

Bij een werfcontrole aan de Molenstraat en Diederikstraat in Assenede, op 760m ten
zuidwesten van het plangebied, is een wegverharding uit kasseien met daaronder een wegdek
in hout aangesneden (Centrale Archeologische Inventaris, inventarisnummer 161616).
Vermoedelijk mag rond dit wegdek de oudste dorpskern van Assenede vermoed worden. Bij
andere werkzaamheden in dezelfde straten zijn enkele vlakgraven aangetroffen (Centrale
Archeologische Inventaris, inventarisnummer 31805).
In de Elsburgstraat in Assenede, op 880m ten zuidwesten van het plangebied, werd in 2015 een
proefsleuvenonderzoek uitgevoerd waarbij perceelgreppels, overeenkomend met historische
kaarten, aan het licht kwamen (Centrale Archeologische Inventaris, inventarisnummer
210271; Verdegem 2015). Ter hoogte van de Leegstraat in Assenede, op 1km ten westen van
het plangebied, bevindt zich op basis van de Ferrariskaart uit 1777 een ovaalvormige site met
walgracht (Centrale Archeologische Inventaris, inventarisnummer 159448).
Aan de Staakstraat in Assenede, op 1,1km in zuidoostelijke richting van het plangebied, lag
het voormalige fort Leopold. Dit fort werd tussen 1644 en 1648 opgetrokken en bestond uit
een vierkante omwalling voorzien van verschillende traversen. Op de Ferrariskaart uit 1777
is het fort echter niet meer aanwezig. Bij een veldprospectie op de omliggende terreinen zijn
verschillende kanonskogels uit de 17de eeuw ingezameld (Centrale Archeologische Inventaris,
inventarisnummer 151577; Termote 2004).
Op 1,3km ten zuidwesten van het plangebied, aan de Molenstraat in Assenede, zijn tijdens een
proefsleuvenonderzoek enkele kuilen en greppels uit de nieuwe tijd aangetroffen (Centrale
Archeologische Inventaris, inventarisnummer 209006; Reyns et al. 2014).
Ter hoogte van de Knikkerstraat in Assenede, op 1,7km ten westen van het plangebied, ligt een
site met walgracht, bestaande uit een dubbel, vierhoekig grachtensysteem wat nog steeds in het
landschap zichtbaar is (Centrale Archeologische Inventaris, inventarisnummer 31800). Ook
in de Poelstraat in Assenede, op 1,8km ten zuidoosten van het plangebied, ligt een voormalige
site met walgracht (Centrale Archeologische Inventaris, inventarisnummer 159452).
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Figuur 31: Aanduiding van de vindplaatsen met post-middeleeuwse of onbekende datering (© Geopunt)

Figuur 32: CAI-vindplaatsen per interpretatie aangeduid op het digitaal hoogtemodel (© Geopunt)
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Via luchtfotografische prospectie zijn in de omgeving drie enkelvoudige grafheuvels herkend.
Een eerste op 1,6km ten westen van het projectgebied, een tweede op 1,1km ten zuiden van
het projectgebied en de derde op 1,5km ten noordwesten van het projectgebied (Centrale
Archeologische Inventaris, inventarisnummers 153206, 153207 en 153189; Bourgeois et
al. 1999). In de ruime omgeving rondom het plangebied zijn verschillende metaaldetecties
uitgevoerd. Tijdens een veldprospectie aan de Wulfstraat in Assenede, op 1km ten zuidwesten
van het plangebied, werd een gouden munt uit 1613 ingezameld (Centrale Archeologische
Inventaris, inventarisnummer 162011). Aan de Graaf Jansdijk in Assenede, op dezelfde afstand
van het plangebied, werd een schijffibula ingezameld (Centrale Archeologische Inventaris,
inventarisnummer 163367) en aan de Houtlandstraat in Assenede, op 2km ten zuiden van
het plangebied, werd een metalen riemhanger uit de 17de eeuw ingezameld (Centrale
Archeologische Inventaris, inventarisnummer 207662).

2.3.3. Datering en interpretatie van het onderzochte gebied

Rondom het projectgebied komen meerdere archeologische vindplaatsen voor, van de volle
middeleeuwen tot en met de nieuwste tijd, waarvan slechts vijf attestaties aan de hand van
een archeologisch onderzoek (in de vorm van proefsleuven of een opgraving) tot stand zijn
gekomen. Niet alle periodes worden kwantitatief even goed vertegenwoordigd waardoor enkel
voor de volle middeleeuwen, late middeleeuwen en nieuwe tijd uitspraken kunnen gebeuren.
In de ruime omgeving rondom het plangebied komen enkele, vermoedelijk bronstijd, grafcirkels
voor. Op basis van het hoogtemodel bevinden de cirkels zich niet zozeer op de hoger gelegen
gebieden in het landschap, maar eerder op de matig natte zandbodems in het landschap. Deze
attestaties zijn echter op basis van luchtfoto’s vastgesteld. Hierbij kan de vraag gesteld worden
of net deze gronden een betere visibiliteit opleverden voor zulke relicten en mogelijk hierdoor
andere cirkels (nog) niet herkend zijn.
De vindplaatsen uit de volle middeleeuwen zijn beperkt maar situeren zich in het centrum
van de gemeente Assenede, daar waar de oudste kern van de gemeente zou zijn ontstaan
omstreeks de 11de - 12de eeuw. Deze kern is niet toevallig gelegen op een zandig, hoger
gelegen gebied in het landschap tussen 5,2m en 6,4m TAW. Vanaf deze periode werd het
volledige gebied rondom Assenede sterk ingedijkt om aan actieve landwinning te doen. Na
herhaaldelijke dijkbreuken kent het gebied in de late middeleeuwen (en later in de nieuwe
tijd) nieuwe ontwikkelingsfases, met de aanleg van nieuwe dijken tot gevolg. Dit ging gepaard
met een toenemende bevolking en ontginning van het landschap op landbouwniveau, gezien
de vele sites met walgracht in de omgeving. Deze sites situeren zich hoofdzakelijk op matig
natte zand- tot zandleembodems in de omgeving.
Op basis van de verzamelde archeologische en bodemkundige gegevens lijkt de omgeving
rondom het plangebied pas vanaf de late middeleeuwen ten volle in ontwikkeling. Oudere
periodes kunnen echter op basis van de verzamelde gegevens niet worden uitgesloten. Het is
evenwel niet duidelijk wat de impact van de verschillende doorbraakfases van de dijken, met
daarbij gepaard gaande erosie van het landschap, op de bewaring van de mogelijk aanwezige
oudere archeologische periodes is.

2.3.4. Verwachting ten aanzien van archeologisch erfgoed

Landschappelijk gezien bevindt het projectgebied zich op een minder stabiele positie in het
landschap, net ten oosten van de zandrug van Assenede. Door de lagere landschappelijke ligging
in de Scheldepolders was het gebied ten noorden en oosten van Assenede sneller onderhevig
aan de getijden die via de Schelde inwerking hadden op het omliggende landschap. Pas met de
bedijkingen vanaf ca. 1000 werd het projectgebied stabieler en geschikt voor landbouwactiviteiten.
Verschillende dijkbreuken en geulvorming tot de 15de eeuw tonen echter aan dat de stabiliteit
van een ingedijkte polder ook beperkt is. De gevolgen van deze overstromingen bleven echter
beperkt voor het plangebied. Bij alle bedijkingswerken, ook de definitieve vanaf de 16de eeuw,
bleef het projectgebied wel buiten het kerngebied rond Assenede liggen. Dit benadrukt het
perifere karakter van het projectgebied. Met de inpoldering van de Andriespolder in het begin
van de 16de eeuw kende het plangebied een verder rustig verloop.
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Aan de hand van de besproken archeologische vindplaatsen mag geconcludeerd worden
dat het projectgebied binnen een zone ligt met een ongekend archeologisch potentieel. In
totaal zijn er zesentwintig plaatsen rondom het projectgebied gekend waarvan slechts enkele
plaatsen op basis van archeologisch onderzoek zijn onderzocht. Een groot aantal vindplaatsen
is op basis van historisch onderzoek of luchtfotografie vastgesteld. In de ruime omgeving komen
enkele grafheuvels voor waarvan de datering onbekend is. De vroegste attestaties rondom
het plangebied dateren uit de volle middeleeuwen, met een hoge concentratie in de late
middeleeuwen en de nieuwe tijd, wat overeenkomt met de verschillende indijkingsprocessen
met betrekking tot ontginning van de vruchtbare gebieden. Op basis van het bureauonderzoek
kunnen echter geen oudere periodes worden uitgesloten.
Aan de hand van de geraadpleegde historische kaarten en de luchtfoto’s blijkt dat het
plangebied tenminste vanaf de tweede helft van de 18de eeuw geen bewoning heeft gekend. Het
bodemgebruik lijkt zich te beperken tot akkerland of grasland, wat de bewaring van eventuele
oude archeologische periodes enkel ten goede komt.

2.3.5. Synthese

De ligging langs de Groenendijkstraat in Assenede biedt een ongekend archeologisch
potentieel. In de ruime omgeving zijn veel vindplaatsen uit de late middeleeuwen en nieuwe
tijd gekend, toch kan op basis van het grillige landschappelijke karakter geen uitspraak
gebeuren over het mogelijk archeologische potentieel binnen het plangebied. Aan de
hand van het geraadpleegde kaartmateriaal en de luchtfoto’s blijkt dit gebied minstens de
laatste drie eeuwen in gebruik als landbouwgebied, wat de mogelijkheid verhoogt op het
aantreffen van een onverstoord bodemarchief. Op basis van het bureauonderzoek kunnen de
onderzoeksvragen als volgt beantwoord worden:
- Wat is de landschappelijke ligging van het plangebied en welke invloed heeft dit op het
archeologisch potentieel van het terrein?
De aanwezige afzettingen binnen het plangebied zijn polderafzettingen, op de rand van
de zandige opduiking waarop Assenede is ingeplant. Het gebied lag net ten zuiden van een
waddenlandschap onder invloed van de Schelde, maar werd vanaf de middeleeuwen bedijkt
en in gebruik genomen als akkerland. Op basis van de bodemkaart kan worden afgeleid dat de
zandige opduiking van Assenede ondiep onder de polderafzettingen nog aanwezig is.
Het projectgebied bevindt zich op een minder stabiele landschappelijke positie dan het
gebied waar de kern van Assenede is ontstaan. Door de lagere landschappelijke ligging in de
Scheldepolders was het projectgebied gevoeliger voor de inwerking van overstromingen op het
omliggende landschap. Toch blijft het effect hiervan enigszins beperkt voor het plangebied. Bij
alle bedijkingswerken bleef het projectgebied buiten het kerngebied rond Assenede liggen. Dit
benadrukt het perifere karakter van het projectgebied. Met de inpoldering van de Andriespolder
in het begin van de 16de eeuw kende het plangebied een verder rustig verloop.
Rekening houdend met de instabiele landschappelijke situatie tot ca. 1000 en de latere,
mogelijk erosieve, getijdeninwerking van de Schelde op het projectgebied is het archeologisch
potentieel niet eenduidig in te schatten gezien de landschappelijke situatie in de loop van
de tijd veranderde. Over het algemeen kan toch aangenomen worden dat het projectgebied
zich eerder op de rand van het krekengebied bevond en mogelijk weinig te lijden had van de
overstromingen. Door zijn ligging ten oosten van de kern van Assenede kan een perifeer karakter
aan het plangebied toegewezen worden, waardoor niet direct menselijke bewoning binnen het
gebied verwacht wordt. Het is echter niet uit te sluiten dat de locatie van het projectgebied
zich leende voor een specifiek archeologisch constateerbaar doel of activiteit (zie “verslag van
resultaten: 2.3.1. Landschappelijke ligging”).
- Welke evolutie kende het landgebruik en welke invloed heeft dit gebruik op de bewaring van
het potentieel aanwezige archeologisch erfgoed?
Aan de hand van historisch kaartmateriaal en beschikbare luchtfoto’s lijkt het landgebruik binnen
het projectgebied minstens vanaf het begin van de 18de eeuw in gebruik te zijn als deels grasland
en deels akkerland. Dit verhoogd de kans op een goede bewaring van potentieel aanwezige
oudere archeologische periodes (zie “verslag van resultaten: 2.3.1. Landschappelijke ligging”).
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- Zijn er indicaties voor de aanwezigheid van één of meerdere archeologische sites? Wat is de
aard, datering en bewaring?
Uit de directe omgeving van het projectgebied zijn weinig archeologische sites gekend.
Rondom het plangebied zijn op basis van historisch onderzoek meerdere sites met walgracht
uit de late middeleeuwen vastgesteld en kunnen een groot aantal attestaties in de nieuwe
tijd gedateerd worden. Bijgevolg bevat het plangebied een mogelijk potentieel voor de late
middeleeuwen en de nieuwe tijd. Andere archeologische periodes kunnen evenwel niet
worden uitgesloten, net zoals er geen eenduidig antwoord geformuleerd kan worden op
de vraag over de aard en bewaring van mogelijke archeologische periodes (zie “verslag van
resultaten: 2.3.2.2. Archeologische voorkennis”).
- Wat is het archeologisch potentieel van het projectgebied?
Door het gebrek aan archeologisch onderzoek in de ruime omgeving van het plangebied, lijkt het
potentieel eerder ongekend. In totaal zijn er zesentwintig plaatsen rondom het projectgebied
gekend waarvan slechts enkele plaatsen op basis van archeologisch onderzoek zijn onderzocht.
Een groot aantal vindplaatsen is op basis van historisch onderzoek of luchtfotografie vastgesteld.
In de ruime omgeving komen enkele grafheuvels voor waarvan de datering onbekend is. De
vroegste attestaties rondom het plangebied dateren uit de volle middeleeuwen, met een hoge
concentratie in de late middeleeuwen en de nieuwe tijd, wat overeenkomt met de verschillende
indijkingsprocessen met betrekking tot de ontginning van de vruchtbare gebieden. Op basis van
het bureauonderzoek kunnen echter geen oudere periodes worden uitgesloten (zie “verslag van
resultaten: 2.3.3. Datering en interpretatie van het onderzochte gebied en 2.3.4. Verwachting
ten aanzien van archeologisch erfgoed”).
- Welke impact hebben de geplande werken op het archeologisch bodemarchief?
De initiatiefnemer wenst op een oppervlakte van 10.274m² vijftien nieuwe bouwloten aan te
leggen, met bijhorende wegeniswerken en een infiltratiezone voor hemelwater. De impact van
de gebouwen en de aanleg van bijhorende wegen met nutsvoorzieningen kunnen een niet te
onderschatten vernietigende impact en verstoring veroorzaken van het potentieel aanwezig
bodemarchief (zie “verslag van resultaten: 1.2.1. Geplande werken en bodemingrepen”).
- Wat is het wetenschappelijk kennispotentieel van een eventueel aanwezige archeologische site
op lokaal, regionaal en op Vlaams niveau?
Door een gebrek aan uitvoerig archeologisch onderzoek blijft het archeologisch potentieel
van het plangebied ongekend. Indien er zich binnen het projectgebied een archeologische site
bevindt, kan dit een groot kennispotentieel bieden om zowel het lokale als regionale karakter
van de mogelijk aangetroffen periode(s) beter te begrijpen.

2.3.6. Afweging noodzaak en motivering verder onderzoek

De vraag naar het archeologisch potentieel van het projectgebied bleef na het bureauonderzoek
grotendeels onbeantwoord. Er is bijgevolg aanvullende informatie nodig, waarvoor bijkomende
fases van archeologisch vooronderzoek noodzakelijk zijn. Een veldkartering zou al een beeld
kunnen geven van welke resten mogelijk in de bodem bewaard zijn, maar dit is praktisch niet
uitvoerbaar op het terrein. Een groot deel van de bodem is niet in gebruik als akkerland en
niet recent geploegd. Een methode als veldkartering geeft daarenboven nooit met zekerheid
uitsluitsel over de aan- of afwezigheid, en vooral bewaring van een archeologische site.
Op het projectgebied zou een geofysisch onderzoek mogelijk zijn aangezien het grotendeels
in gebruik is als grasland maar dit geeft gelijkaardige problemen als een veldkartering. Dit
soort onderzoek kan een aanwijzing geven over mogelijk aanwezige resten, maar biedt geen
informatie over de aard van de resten, de bewaring of datering. Zo’n soort onderzoek lijkt voor
dit plangebied niet aangewezen aangezien enkel (grootschalige of lineaire) grondsporen onder
specifieke omstandigheden kunnen worden vastgesteld.
Een verkennend landschappelijk of archeologisch booronderzoek lijkt evenmin noodzakelijk.
Op basis van het bureauonderzoek blijkt dat de bodem geen specifiek potentieel aan
steentijdsites bevat. Lokaal is eventueel een begraven bodem wel mogelijk. De afweging
om geen landschappelijk (en eventueel daarop volgend verkennend) booronderzoek uit te
voeren, hangt wel strikt samen met de voorwaarde dat er speciale aandacht bestaat voor
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Figuur 33: Synthesekaart geprojecteerd op het digitaal hoogtemodel (© Geopunt)

bewaarde bodems en de aanwezigheid van steentijdartefacten tijdens het uit te voeren
proefsleuvenonderzoek. Zo kunnen kosten die gepaard gaan met een landschappelijk
boorcampagne uitgespaard worden, en kan de bodemopbouw zelf beter geregistreerd worden
tijdens het proefsleuvenonderzoek. Om het projectgebied verder te evalueren wordt een
vooronderzoek met ingreep in de bodem onder de vorm van een proefsleuvenonderzoek
voorgesteld. Indien tijdens dit proefsleuvenonderzoek indicaties voor de aanwezigheid van
een steentijd artefactensite aan het licht zouden komen, is voorzien op de desbetreffende
zones van het projectgebied bijkomende waarderende archeologische boringen uit te voeren.
Deze strategie is wetenschappelijk en economisch gezien de meest efficiënte methode om
de vragen die na het bureauonderzoek resteren te kunnen beantwoorden. De aanleg van
gelijkmatig verspreide lange, parallelle sleuven die resulteren in het effectief vrijleggen van
minstens 12,5% van de totale oppervlakte van het projectgebied geven een hoge trefkans
op archeologische sporen. Proefsleuvenonderzoek levert meteen informatie op omtrent
verspreiding, bewaring, datering en aard van eventuele archeologische restanten. Met deze
methode is er meteen een goed zicht op de lokale bewaring en opbouw van de bodem, en
kan nagegaan worden of er alsnog bijkomend steentijdonderzoek nodig zou zijn.

2.3.7. Samenvatting onderzoek

Het bureauonderzoek dat werd uitgevoerd voor het projectgebied aan de Groenendijkstraat in
Assenede en 10.274m² groot is, had tot doel het archeologisch potentieel te bepalen op basis
van de bestaande literaire bronnen en beschikbaar kaartmateriaal. De initiatiefnemer wenst
binnen het plangebied een woonverkaveling met vijftien nieuwe bouwloten, een nieuwe weg
en infiltratiegebied voor hemelwater aan te leggen. Aangezien het om een verkavelingsaanvraag
gaat en de definitieve plannen van zowel de nieuw te bouwen huizen als de wegeniswerken en
infiltratiezone nog niet beschikbaar zijn, kan de impactbepaling niet tot in detail bepaald worden.
Het leidt evenwel geen twijfel dat alle geplande werken een grote impact zullen hebben op het
bodemarchief en dit over de totale oppervlakte van het plangebied. Gezien voor de plannen
een verkavelingsvergunning vereist is en het plangebied zich niet in een gebied bevindt waar
geen archeologisch erfgoed te verwachten is, noch in een beschermde archeologische site of
vastgestelde archeologische zone, én de totale oppervlakte van het plangebied hoger is dan
3000m² dient bij de vergunningsaanvraag een bekrachtigde archeologienota gevoegd te worden.
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Het gebied ligt net ten zuiden van een waddenlandschap onder invloed van de Schelde en
kent een eerder rustig verloop doorheen de geschiedenis. De aanwezige afzettingen zijn
polderafzettingen op de rand van de zandige opduiking waarop Assenede is ingeplant. Rekening
houdend met de omliggende instabiele landschappelijke situatie en de latere, mogelijk erosieve,
getijdeninwerking van de Schelde op het projectgebied is het archeologisch potentieel niet
eenduidig in te schatten gezien de landschappelijke situatie in de loop van de tijd veranderde.
Over het algemeen kan toch aangenomen worden dat het projectgebied zich eerder in een
perifeer gebied bevond, hoewel het niet uit te sluiten is dat de locatie van het projectgebied
zich leende voor een specifiek archeologisch constateerbaar doel of activiteit.
Aan de hand van de besproken archeologische vindplaatsen mag geconcludeerd worden
dat het projectgebied binnen een zone ligt met een ongekend archeologisch potentieel. In
totaal zijn er zesentwintig plaatsen rondom het projectgebied gekend waarvan slechts enkele
plaatsen op basis van archeologisch onderzoek zijn onderzocht. Een groot aantal vindplaatsen
is op basis van historisch onderzoek of luchtfotografie vastgesteld. In de ruime omgeving komen
enkele grafheuvels voor waarvan de datering onbekend is. De vroegste attestaties rondom het
plangebied dateren uit de middeleeuwen, met een hoge concentratie in de late middeleeuwen
en de nieuwe tijd, wat overeenkomt met de verschillende indijkingsprocessen met betrekking
tot ontginning van de vruchtbare gebieden. Op basis van het bureauonderzoek kunnen echter
geen oudere periodes worden uitgesloten.
Aan de hand van de geraadpleegde historische kaarten en de luchtfoto’s blijkt dat het
plangebied tenminste vanaf de tweede helft van de 18de eeuw geen bewoning heeft gekend.
Het bodemgebruik lijkt zich te beperken tot akkerland of grasland, wat de bewaring van
eventuele oude archeologische periodes enkel ten goede komt. Gezien het ongekende
archeologische karakter en de relatief grote oppervlakte van het projectgebied wordt evenwel
een vervolgonderzoek in de vorm van een proefsleuvenonderzoek en, indien nodig een
waarderend archeologisch booronderzoek, geadviseerd om het gebied verder te onderzoeken.
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Hoofdstuk 2: Proefsleuvenonderzoek

1. Beschrijvend gedeelte

1.1. Administratieve gegevens

Projectcode proefsleuvenonderzoek: 2017B390
Locatie projectgebied: 		
Projectgebied in Assenede (Oost-Vlaanderen), omsloten
				
door de Groenendijkstraat, Jos van den Bogaertstraat en
				Sint-Andriesstraat.
Bounding box (Lambert 72):
				
Kadaster: 			
Oppervlakte projectgebied:
Oppervlakte percelen: 		

punt 1: min. X: 107491,59; max. Y: 213582.02
punt 2: max. X: 107648,44; min. Y: 213460,40
Assenede, afdeling 1, sectie B, percelen 628b, 631c, 631d
10.274m²
11.837m²

Termijn uitvoering proefsleuvenonderzoek: 3 maart 2017
Termijn uitvoering rapportage:
6 maart t.e.m. 17 maart 2017

1.2. Onderzoeksopdracht
1.2.1. Vraagstelling

Dit proefsleuvenonderzoek heeft als doel het archeologisch potentieel van het projectgebied
van 10.274m² groot langs de Groenendijkstraat in Assenede te bepalen. Na het afronden van
het bureauonderzoek bleven een aantal onderzoeksvragen open, waarop dit bodemonderzoek
een antwoord moet formuleren. Op basis van de resultaten van het proefsleuvenonderzoek
moet afgewogen kunnen worden of verdere maatregelen in het kader van het archeologisch
vooronderzoek nodig zijn, en welke deze zijn. Uiteindelijk moet dit bijdragen aan de finale
afweging of voor een (deel van) het projectgebied al dan niet verdergezet onderzoek in de
vorm van een archeologische opgraving noodzakelijk is, en of er mogelijkheden tot behoud in
situ bestaan, en wat hiervoor de voorwaarden en vereisten zijn. Een dergelijke inschatting kan
gebeuren na het beantwoorden van de volgende onderzoeksvragen:
- Wat is de bodemopbouw en wat zijn eventuele bodemvormende factoren?
- Wat zijn de lokale variaties binnen de bodemgenese?
- Wat is de impact van bodemvormende factoren of processen op het bewaringspotentieel en
de bewaringstoestand van het archeologisch erfgoed?
- Zijn er in de proefsleuven relevante archeologische sporen of (steentijd)artefacten aanwezig?
Indien er relevante archeologische relicten aanwezig zijn:
- Wat is de aard van de grondsporen (natuurlijke en/of antropogeen)?
- Wat is de bewaringstoestand van deze sporen?
- Welke relevante archeologische structuren of vondstconcentraties zijn aanwezig?
- Wat is hun verspreiding?
- Wat is de densiteit?
- Wat is de datering van de sporen op basis van het vondstmateriaal, de oversnijdingen en/of
opvulling van de sporen en de daarmee gepaarde fasering?
- In welke sporen of bodemhorizonten zijn er steentijdartefacten aanwezig (in situ of secundair
materiaal)?
- Kan er een ruimtelijke afbakening (in drie dimensies) gemaakt worden van de zones met
archeologische sporen of steentijdartefacten?
- Wat is het type vindplaats (bewoning, artisanaal, funerair, religieus, …) op basis van de aard
van de contexten en/of het vondstmateriaal?
- Wat is de impact van de geplande werken op het archeologisch bodemarchief?
- Is er mogelijkheid tot behoud in situ en zijn er eventuele maatregelen nodig om aan het
behoudsprincipe te voldoen?
- Indien behoud in situ van het archeologisch erfgoed onmogelijk of onwenselijk is in het kader
van de geplande bodemingrepen: kan een afbakening gemaakt worden van bepaalde delen van
het terrein die voorafgaand aan de werkzaamheden moeten onderzocht worden?
- Welke site-specifieke vragen moeten bij een eventueel vervolgonderzoek door middel van een
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Figuur 34: Voorgesteld proefsleuvenplan, zoals meegedeeld in de melding (© AGIV)

opgraving, beantwoord worden?
- Zijn er structuren/sporen met bijzondere aandacht verdienen bij eventueel vervolgonderzoek?
- Welk kennispotentieel heeft de archeologische site op regionaal niveau en in breder perspectief?
- Kan er een inschatting gemaakt worden van de noodzaak en vermoedelijke hoeveelheden van
natuurwetenschappelijk onderzoek bij verder vervolgonderzoek?
- Kan er een inschatting gemaakt worden over budget, tijdsduur, personeelsbezetting,
personeelskwalificaties en gespecialiseerde begeleiding bij een vervolgonderzoek?

1.2.2. Randvoorwaarden

Voor de uitvoering van het proefsleuvenonderzoek diende het terrein toegankelijk te zijn
voor de archeologen en de kraan. Het projectgebied kon door iedereen bereikt worden via de
zuidelijk gelegen Sint-Andriesstraat.

1.3. Onderzoeksstrategie en -methode
1.3.1. Motivering

Voor de inplanting van de proefsleuven werd ervoor geopteerd om, zoals bepaald in de melding
voor het uitvoeren van archeologisch onderzoek met ingreep in de bodem, zes sleuven aan te
leggen. Op deze manier kon het projectgebied, conform de Code van Goede Praktijk, onderzocht
worden door middel van parallelle continue proefsleuven over de volledige oppervlakte van het
betrokken perceel. Hierbij bedroeg de afstand tussen de proefsleuven maximaal 15m, as op as.
In die optiek bestond het voorgestelde proefsleuvenplan uit zes sleuven, haaks georiënteerd
op de Groenendijkstraat , van 2m breed met een noordwest-zuidoost oriëntatie en een
tussenafstand van 15m, as op as. Sleuf 1 heeft een lengte van 147,5m en een oppervlakte van
295m². Sleuf 2 meet 138m, of 276m². Sleuf 3 is 107m lang, of 214m² groot, sleuf 4 heeft een
lengte van 68,5m en een oppervlakte van 137m², sleuf 5 is 50m en is 100m² groot en sleuf 6 is
39m lang met een oppervlakte van 78m². In totaal omvatte het voorgestelde sleuvenplan een
oppervlakte van 1100m².
Met dit proefsleuvenschema was voorzien 10,7% van de totale oppervlakte van het terrein te
onderzoeken. Daarnaast diende 1,8% van het projectgebied onderzocht te worden door middel
van kijkvensters en/of dwarssleuven. De inplanting van de kijkvensters werd tijdens het veldwerk
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Figuur 35: Uitgevoerd proefsleuvenplan (© AGIV)

bepaald op basis van de meest relevante sporen in de proefsleuven of — in geval van afwezigheid
van archeologische sporen — op basis van de meest veelbelovende bodemopbouw. De aanleg
gebeurde in functie van een optimale kenniswinst. De proefsleuven en bijhorende kijkvensters
werden conform de Code van Goede Praktijk aangelegd met een graafmachine voorzien van
rupsbanden en een tandeloze, 2m brede graafbak. Om de diepte van het archeologisch vlak te
bepalen, werd de kraan steeds begeleid door minstens één archeoloog en werden alle verdere
voorschriften uit de Code van Goede Praktijk gevolgd.

1.3.2. Onderzocht gebied in cijfers

Voor het projectgebied werd door het voorkomen van ontoegankelijke zones uiteindelijk 917m²,
ofwel 8,92% van het totale projectgebied onderzocht door de aanleg van negen (in plaats van
zes) proefsleuven. 242m², ofwel 2,35% werd onderzocht door de aanleg van kijkvensters. Dit
komt neer op 11,27% van het totale projectgebied (zie deel 2 “Verslag van resultaten; Hoofdstuk
2: 1.3.5. Motivering afwijkingen op voorziene strategie”). Rekening houdend met de voor
terreinwerk ontoegankelijke zones, werd 12,56% van het toegankelijke terrein archeologisch
onderzocht: 9,94% aan de hand van proefsleuven en 2,62% door kijkvensters en dwarssleuven.

1.3.3. Vondstselectie en staalname

Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn enkel vondsten in situ ingezameld die de datering
van de desbetreffende sporen mogelijk maken. Gedurende het onderzoek zijn geen losse
vondsten van uitzonderlijke aard aangetroffen. Na analyse op het terrein bleek geen enkel
spoor geschikt voor staalname.

1.3.4. Organisatie en gebruikte materialen

Het vooronderzoek met ingreep in de bodem werd uitgevoerd op 3 maart 2017 door Frederik De
Kreyger, Jana Van Nuffel en Raph De Brant. De vele regenbuien van de voorgaande dagen zorgden
voor natte omstandigheden op het terrein, waardoor het archeologische vlak in minder dan 1 uur
onder water stond, maar wat wel een documentatie van de aangetroffen sporen toeliet. Binnen
dit proefsleuvenonderzoek werd ervoor geopteerd om het bodemkundig onderzoek uit te
voeren op basis van de bodemprofielen die in de werkputten werden aangelegd.
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Hierbij werd de werkput, in een zone zonder archeologische sporen, plaatselijk machinaal
verdiept met de kraan waarbij de wand van de werkput van het maaiveld tot de bodem van
het profiel wordt opgeschoond. Zodoende werd een bodemprofiel verkregen van ongeveer
1m breed en tot op een relevante diepte. Het aanleggen van dergelijke bodemprofielen
in de werkputten heeft om meerdere redenen de voorkeur op een apart landschappelijk
booronderzoek in functie van bodemkundig onderzoek. Eerst en vooral is het bestuderen van
bodems en geologische lagen in booronderzoeken een studie ex situ, de verschillende lagen
en horizonten bevinden zich immers niet meer op hun oorspronkelijke plaats. Bovendien is
de nauwkeurigheid van een landschappelijk booronderzoek aanzienlijk beperkter omdat de
verschillende bodemkundige horizonten slechts kleinschalig in de boor aanwezig zijn en licht
bewogen worden bij het opboren en uitleggen waardoor de grenzen tussen de horizonten
vervagen en details van de bodemopbouw verloren gaan. Een landschappelijk booronderzoek
is eerder nuttig om, eventueel ter aanvulling van bodemkundige profielen, de geologische
opbouw van het landschap te onderzoeken.
Het onderzoeken van de bodemgenese aan de hand van bodemprofielen die in de werkputten
worden aangelegd is slechts een kleine ingreep waarbij eventuele archeologische sporen
met zekerheid kunnen worden ontzien. Bovendien is de nauwkeurigheid van deze methode
vrij groot aangezien de bestudeerde lagen en horizonten zich in situ bevinden en deze op een
aanzienlijk groter oppervlak dan boringen kunnen worden bestudeerd. Bij het maken van
dergelijke profielen kan met de veldinterpretatie van het profiel ook direct rekening worden
gehouden bij de verdere aanleg van de werkput.
Conform de code van Goede Praktijk en zoals vermeld in de melding, zijn de aanleg van de
proefsleuven en kijkvensters uitgevoerd met een graafmachine voorzien van rupsbanden en een
tandeloze graafbak van 2m breed. Foto’s en overzichtsfoto’s zijn genomen met een Canoncamera
type EOS 700D met optische zoom EFS 18-55mm. De sporen, bodemprofielen en vondsten zijn
geregistreerd via een Ipad mini in een interne databank van het type File Maker Pro 13, terwijl
alle opmetingen op het terrein zijn uitgevoerd met een GPS-toestel Trimble type R10 GNSS. Alle
sporen die in de sleuven zijn aangetroffen, werden opgeschaafd, gefotografeerd, opgemeten
met het GPS-toestel en beschreven in een database. De sporen kregen een uniek nummer dat
is samengesteld uit het nummer van de sleuf of kijkvenster (01 tot en met 10) gevolgd door een
volgnummer per sleuf (01, 02,…). In elke sleuf is een bodemprofiel aangelegd, door het uitgraven
van de sleuf tot ongeveer 1m diep, om de opbouw van de bodem te registreren. Elk profiel is
gefotografeerd, ingemeten met het GPS-toestel en uitvoerig bestudeerd door een aardkundige.
Ook de randen van de proefsleuven, kijkvensters, hoogtes van maaiveld en archeologisch
vlak zijn opgemeten met het GPS-toestel. Daarnaast werden de sleuven en kijkvensters
gefotografeerd met het statief om een beter overzicht te krijgen. Om meer duidelijkheid te
krijgen over de aard of bewaring van bepaalde sporen zijn enkele coupes gezet waarna het
profiel werd gefotografeerd, digitaal ingetekend op schaal 1:20 en uitvoerig beschreven. Alle
andere registraties op het terrein en tijdens de verwerkingsfase gebeuren conform de Code van
Goede Praktijk. Tijdens de verwerking werd het plannenmateriaal gemaakt met QGis, de tekst
werd geschreven in MS Word en de lay-out van de rapporten gebeurde in Adobe InDesign. Deze
archeologienota is een neerslag van de bekomen resultaten.

1.3.5. Motivering afwijkingen op voorziene strategie

Oorspronkelijk werd, zoals gesteld in de melding voor onderzoek met ingreep in de bodem
en volgens de normen van de Code van de Goede Praktijk, geopteerd voor de aanleg van zes
proefsleuven met een NW-ZO oriëntatie door middel van een kraan met tandeloze graafbak van
2m. Door de aanwezigheid van twee ontoegankelijke zones, kon de voorgestelde lengte van de
sleuven niet steeds bereikt worden. De eerste ontoegankelijke zone bevindt zich op het meest
noordelijke deel van het plangebied en kon niet onderzocht worden door de aanwezigheid
van een oost-west georiënteerde omheining. Hierdoor was 523m² van het plangebied niet
toegankelijk voor onderzoek. Dit had enkel invloed op de lengte van sleuf 001 (voorgesteld als
sleuf 6): deze sleuf werd met 17,7m ingekort, ofwel 35,4m².
Op de grens tussen de percelen 631c en 631d enerzijds en 628b anderzijds, bevindt zich de
tweede ontoegankelijke zone. Op deze grens ligt een NO-ZW georiënteerde naamloze waterloop
die recent was uitgegraven en bijgevolg de vooropgestelde sleuven 1 t.e.m. 4 doorsneed.
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Figuur 36: De ontoegankelijke zones, in rood aangeduid, binnen het plangebied

De ontoegankelijke zone, veroorzaakt door de waterloop, bedraagt 526m². De invloed van
deze ontoegankelijke zone op het voorgestelde proefsleuvenplan is dan ook groot. Sleuf 003
(4) werd een groot stuk ingekort en bedraagt 59m in plaats van 68,5m. In tegenstelling tot de
voorgaande sleuf, waren de voorgestelde sleuven 1 tot en met 3 lang genoeg om het verloop
van deze sleuven te voltrekken op perceel 628b. Zodoende wordt sleuf 1 gevormd door de
sleuven 006 (84m) en 009 (43m), waarbij 20,5m van de voorgestelde sleuf niet kon aangelegd
worden door de ontoegankelijke zone. Sleuf 2 wordt gevormd door de sleuven 005 (78m) en
008 (45m), 15m minder dan voorzien. Sleuf 004 bestaat uit de sleuven 004 (67m) en 007 (26m),
waarvan de oppervlakte 14m minder bedraagt dan vooropgesteld.
In totaal kon door de aanwezige ontoegankelijke zones, met een gezamenlijk oppervlakte van
1049m², minstens 67m, ofwel 134m² van de vooropgestelde sleuven niet aangelegd worden.
De toegankelijke zone binnen het plangebied werd van 10.274m² beperkt tot 9225m².
Indien er tijdens het proefsleuvenonderzoek steentijdvondsten werden aangesneden, diende
op basis van het onderzoek zones afgebakend te worden waarbinnen steentijd artefactensite(s)
mogelijk waren. Vervolgens moest op basis van een waarderend booronderzoek de aard van de
site(s) nader bepaald worden. Echter, door de afwezigheid van steentijdartefacten onder het
vondstmateriaal en het gebrek aan goed bewaarde bodems voor steentijd artefactensite(s) zijn
geen waarderende boringen uitgevoerd binnen het projectgebied.

1.3.6. Inbreng geconsulteerde specialisten en wetenschappelijk advies

Voor de registratie en interpretatie van de verschillende bodemprofielen is beroep gedaan op
assistent-aardkundige Raphaël De Brant.
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Figuur 37: Foto van WP004 BP1

Figuur 39: Situering van WP004 BP01
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Figuur 38: Foto en aanduiding van de lagen van WP004 BP1

Assenede Groenendijkstraat

41

Figuur 40: Foto van WP008 BP1

Figuur 41: Foto en aanduiding van de lagen van WP008 BP1
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Figuur 42: Situering van WP008 BP01

Figuur 43: Aanduiding aangelegde bodemprofielen binnen het plangebied (© AGIV)
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2. Assessmentrapport

2.1. Methoden, technieken en criteria

Dit assessmentrapport omvat alle informatie afkomstig uit het proefsleuvenonderzoek, met
name al de relevante gegevens die met deze onderzoeksmethode over het projectgebied
verzameld kunnen worden en bijdragen tot het gefundeerd inschatten van het archeologisch
potentieel van het plangebied. Om dit laatste te bereiken worden de verzamelde gegevens met
elkaar vergeleken, geconfronteerd en samengelegd. Vanuit dit assessment van het plangebied
moet een goede motivering mogelijk zijn over de noodzaak en het nut van al dan niet verder te
nemen maatregelen.
Voor het assessment van de vondsten wordt elke aangetroffen materiaalcategorie per spoor
apart bekeken. Daarbij wordt een kwantificatie uitgevoerd en indien mogelijk een datering naar
voor geschoven. Bij het bekijken van het materiaal wordt een onderscheid gemaakt tussen wat
als vondstensemble of als uitzonderlijke vondsten moet worden beschreven. De beschrijving
van de vondstensembles en de uitzonderlijke vondsten gebeurt conform aan de richtlijnen
volgens de Code Van Goede Praktijk (11.3.2.2 Assessment van vondsten: vondstensembles en
11.3.2.3 Assessment van vondsten: uitzonderlijke vondsten).
Voor het assessment van de sporen, spoorcombinaties en archeologische structuren worden
eveneens de aanwijzingen van de Code Van Goede Praktijk nageleefd (11.3.4 Assessment van
sporen, sporencombinaties en archeologische structuren). Het assessment van de sporen
houdt in dat op basis van alle verzamelde gegevens over de sporen, in combinatie met de
assessmentrapporten van de vondsten en stalen, een inschatting wordt gemaakt over de
tafonomie en de mogelijke functie van de sporen. De sporen, spoorcombinaties en structuren
worden beschreven, hun bewaringstoestand, en typologische, chronologische en ruimtelijke
indeling worden onderzocht en behandeld. Aan de hand van deze gegevens wordt per
dateringsfase het potentieel aan kennisvermeerdering ingeschat en meegedeeld.
Alle aangemaakte gegevens — dit omvat deze archeologienota, de foto’s, de figuren, de lijsten,
de plannen kaarten en lagen in GIS — worden digitaal bewaard op minstens twee individuele
dragers zodat ze bij vernietiging van één drager niet verloren zijn.

2.2. Aardkundige opbouw
2.2.1. Aardkundige eenheden

Op de bodemkaart staat het projectgebied gekarteerd onder drie verschillende bodemtypes.
Het meest noordelijke deel staat gekarteerd als bebouwde zone (OB). Het gaat hier om de
omgeving van de antropogeen aangelegde Groenendijk die na verloop van tijd ook bebouwd
werd. Iets zuidelijker bevindt zich een matig natte zandleembodem zonder profiel en met
zand op geringe diepte (s-Ldp). Dit is een AC-bodem met onder de zandlemige ploeglaag de
uitloper van de pleistocene zandrug ‘Triest’, waarop Assenede gelegen is. In het zuiden van
het projectgebied bevindt zich een matig natte licht zandleembodem met verbrokkelde ijzer
en/of humus B-horizont met grover wordende sedimenten in de diepte (Pdhz). Dit is een
postpodzolbodem met een zandig substraat, het pleistocene dekzand, in de ondergrond.
De bodemopbouw van het projectgebied werd bestudeerd aan de hand van negen
bodemprofielen, één per aangelegde sleuf. Hiervan werden profielen WP0004BP01 en
WP0008BP01 als referentieprofielen weerhouden door de assistent-aardkundige en ten
gronde geanalyseerd.Profiel WP0004BP01 werd als referentieprofiel weerhouden. Op de
bodemkaart van België situeert dit profiel zich in de bebouwde zone (OB), het profiel zelf
is echter exemplarisch voor de matig natte zandleembodem zonder profiel en met zand op
geringe diepte (s-Ldp).
Bovenaan dit profiel bevond zich een homogene donkerbruine zandlemige ploeglaag van
0,30m dik met een vrij losse structuur en een abrupte en rechte ondergrens (H1). Daaronder
bevond zich een tweede donkerbruine ploeglaag van 0,10m dik, eveneens met een abrupte
en rechte ondergrens die echter veel compacter was zonder echt een traffic pan te zijn (H2).
Onder de ploeglagen bevond zich een overgangshorizont van 0,10m tot 0,20m dik tussen de

44

DL&H Archeologienota

ploeglagen en de onderliggende zandige C-horizonten waarbij materiaal uit de ploeglagen door
bioturbatie met de onderliggende C-horizont gemengd werd. Deze overgangshorizont kent een
geleidelijke golvende ondergrens die vooral door mollengangen gekenmerkt wordt (H3). Onder
deze overgangshorizont bevond zich een lichtgrijs-beige zandige C-horizont die tussen 0,50m
en 0,70m onder het maaiveld voorkomt. De ondergrens is duidelijk en recht (H4). Vanaf 0,65m
tot 0,80m onder het maaiveld vertoont deze C-horizont gleyverschijnselen waardoor de bodem
een oranje kleur vertoont. De ondergrens van deze ijzeraanrijking is abrupt en recht (H5).
Onderaan in het profiel, tussen 0,72m en 1,05m onder het maaiveld, zijn de gleyverschijnselen
minder dominant aanwezig (H6).
De profielen WP0001BP01, WP0002BP01, WP0003BP01, WP0004BP01, WP0005BP01,
WP0006BP01 en WP0007BP01 zijn variaties op dit referentieprofiel. Ze bevinden zich allen in
de als OB of s-Ldp- bodem gekarteerde zones. Deze bodem is een Cambisol volgens het World
Reference Base classification system en is te interpreteren als een bodem met een beperkte of
beginnen de bodemgenese. Concreet is er enkel een gebioturbeerde overgangshorizont tussen
de ploeglaag en de moederbodem aanwezig.
Referentieprofiel WP0008BP01 bestaat uit een bruine licht zandlemige ploeglaag van 0,35m
dik met een abrupte en rechte ondergrens en een losse structuur (H1). Daaronder bevond
zich een tweede bruine zandlemige ploeglaag van 0,04m dik, eveneens met een abrupte en
rechte ondergrens die echter veel compacter was zonder echt een traffic pan te zijn (H2).
Onder de ploeglagen bevond zich een donkergrijze zandlemige horizont van 0,19m dik en
een duidelijke, golvende ondergrens (H3). Hieronder bevond zich een opvallende zwarte en
zandige horizont tussen 0,58m en 0,80m onder het maaiveld met een duidelijke en golvende
ondergrens (H4). Onder deze zwarte horizont bevond zich een dunne lichtgrijze zandige
uitlogingshorizont van 0,04m dik met een duidelijke rechte ondergrens. Deze horizont werd
door smalle bioturbatiegangen doorsneden (H5). Tussen 0,84m en 0,96m onder het maaiveld
bevond zich een lichtgrijze zandige horizont met een matige ijzeraanrijking door gley. De
ondergrens van deze horizont is abrupt en golvend (H6). Onderaan in het profiel bevond
zich een lichtgrijze zandige horizont met lichte gleyverschijnselen tussen 0,96m en 1,05m
onder het maaiveld (H7). Het profiel WP0009BP01 is een variatie op het referentieprofiel
WP0008BP01 met een gelijkaardige opbouw maar minder diep ontwikkeld. Deze bodem is een
terric Anthrosol volgens het World Reference Base classification system en is te interpreteren
als een bodem met antropogene invloed waarbij het terrein werd opgehoogd. De onderste
horizonten zijn mogelijk restanten van een podzolbodem.

2.2.2. Geomorfologie

Het projectgebied is gelegen in de Scheldepolders, een laag en vlak landschap op een hoogte
tussen 2,76m en 3,68m TAW. Deze polders werden als wad afgezet langs de linkeroever van
de Schelde, die sindsdien door inpolderingen, verlanding en drainering drooggevallen zijn.
Het reliëf is hoofdzakelijk ontstaan door verlanding van de geulen en door antropogeen
aangelegde dijken die ter hoogte van het projectgebied, de Groenendijk op 5,1m TAW, tot 3m
boven de poldervlakte uitsteken en het poldergebied in verschillende kleinere polders opdelen.
Selectieve afzettingen en reliëfsinversie na inpoldering spelen bij deze jonge polders nauwelijks
een rol bij de landschapsvorming. De restkreken zijn in het landschap meestal waarneembaar
als negatieve reliëfsvormen en zijn ofwel met water gevuld, ofwel gedeeltelijk toegeslibd.
Op de quartairgeologische kaart is het noordelijk deel van het projectgebied gekarteerd als type
13. Het zuidelijke deel als type 13c. Type 13 bestaat uit zandige mariene eemiaanafzetting waarop
weichseliaan fluvioperiglaciaal zandig materiaal en mogelijk ook eolische weichseliaanafzettingen
werden afgezet. De eolische sedimenten zijn echter niet noodzakelijk (nog) aanwezig (type 13).
Dit weerspiegelt de hierboven besproken opvullingsfasen van de Vlaamse Vallei. Ter hoogte van
type 13c werden in het holoceen bovendien nog getijdenafzettingen afgezet, de Scheldepolders.
Deze geologische opbouw komt in de aangelegde bodemprofielen goed naar voor. Het
noordelijke deel van het projectgebied, bodemkundig gevat in referentieprofiel WP0004BP01,
valt op de quartairgeologische kaart buiten de holocene getijdenafzettingen. Op basis van de
zandlemige horizonten die sterk contrasteren met de zandige onderliggende horizonten kan dit
mogelijk genuanceerd worden.
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In het zuidoostelijk deel van het projectgebied, bodemkundig gevat in referentieprofiel
WP0008BP01, ligt op de quartairgeologische kaart wel binnen de holocene getijdenafzettingen.
In het bodemprofiel zijn de bovenste horizonten hier iets zandiger, namelijk zandleem, en
bovendien tot 0,58m dik. Onder de zandlemige afzettingen werd een 0,22m dikke zwarte
zandige horizont aangetroffen. Mogelijk is dit een restant van een oudere bodem die door de
holocene getijdenafzettingen en/of antropogene nivelleringswerken werd afgedekt.

2.2.3. Profieltekeningen en beschrijvingen

Het referentieprofiel werd reeds uitvoerig beschreven in bovenstaand hoofdstuk
“2.2.1.Aardkundige eenheden”.

2.3. Assessment van de sporen, spoorcombinaties en archeologische
structuren
In dit onderdeel van het assessmentrapport volgt een beschrijving van de archeologische site aan de
hand van het sporenbestand of, in geval van artefactensites, de stratigrafie en vondstenspreiding.

2.3.1. Stratigrafische opbouw van de archeologische site

De aangetroffen sporen vertonen geen complexe stratigrafie en binnen het projectgebied
zijn geen complexe sporen of complexe spoorcombinaties aangetroffen. Bijgevolg bevat
het plangebied geen complexe horizontale als verticale stratigrafie. Alle sporen werden
aangesneden in de moederbodem, op een diepte tussen 2,51m en 2,94m TAW. Het oppervlakte
van het maaiveld ligt tussen 3,09m en 3,63m TAW.

2.3.2. Het sporenbestand algemeen

In de sleuven werden in totaal negenenvijftig sporen aangetroffen, waaronder tweeënvijftig
antropogene sporen (waarvan allen met een recente datering) en zeven natuurlijke sporen.
De archeologische sporen vertonen een duidelijke aflijning met een homogene, donkerbruine
en donkergrijze zandige textuur. De meeste sporen waren licht gebioturbeerd, tussen de 10%
en 30% en bevatten geen opmerkelijke inclusies. Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden
geen complexe sporen of complexe spoorcombinaties aangetroffen (zie deel 2 “Verslag van
resultaten; Hoofdstuk 3: 1.3.5. Sporenlijst”).

2.3.3. De sporen per zone

Op basis van de archeologische waarnemingen kan het projectgebied in twee zones
onderverdeeld worden. Zone 1 situeert zich in op het westelijke deel van het plangebied en
komt overeen met de percelen 631c en 631d, waarop de sleuven 001 tot en met 006 en de
kijkvensters 1001 en 1000 zijn gelegen. Zone 2 komt overeen met het oostelijke deel van het
plangebied (perceel 628b) en omvat de sleuven 007 tot en met 009 en het kijkvenster 1007.
Binnen beide zones werden verschillende recente antropogene sporen aangetroffen die wijzen
op intentionele bodemingrepen. De indeling per zones is op basis van de overeenkomst tussen
de sporen onderling gemaakt en grotendeels bepaald door een duidelijke grens, veroorzaakt
door de waterloop die het plangebied doorkruist. Er zijn geen directe aanwijzingen dat de
sporen binnen zone 1 en zone 2 met elkaar in verband staan.

2.3.3.1. Zone 1

Zone 1 omvat zes sleuven, één kijkvenster en één dwarssleuf. Verspreid over de sleuven en
kijkvensters werden zevenenveertig sporen aangetroffen, waaronder zestien grachtsegmenten,
veertien greppelsegmenten, dertien kuilen en vier natuurlijke sporen. Tussen de sporen is geen
duidelijk onderling verband waarneembaar. Enkel bij de grachten vertonen enkele segmenten
een apparente relatie. 100102 en 000203 komen in het noordelijke deel van het plangebied voor
en vertonen dezelfde eigenschappen. De segmenten hebben dezelfde O-W oriëntatie, waarvan
de breedte varieert tussen 3m en 3,39m. Binnen de homogene donkergrijze zandige vulling
van beide segmenten komt een smalle, evenwijdige strook van beige tot lichtbruine zandige
klei voor. De segmenten 000207, 000304 en 000401 vertonen dezelfde eigenschappen. Deze
gracht houdt ongeveer dezelfde oriëntatie aan en ligt 9m zuidelijker dan de eerst besproken
gracht. Nog 10m zuidelijker is een verband tussen 000301, 000401 en 000509 op te merken.
Deze segmenten houden nagenoeg dezelfde oriëntatie aan als 000207/000304/000401 maar
vertonen geen zandige kleilaag in de opvulling.

46

DL&H Archeologienota

Figuur 44: Allesporenkaart met aanduiding van de besproken zones (© AGIV)
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Figuur 45: De coupekaart voor het proefsleuvenonderzoek (© AGIV)

Binnen zone 1 zijn enkel vondsten uit spoor 000502 en 000604 opgemerkt, de overige sporen
bevatten geen vondstmateriaal. Aan de hand van de vondsten blijken beide grachtsegmenten
uit de nieuwe tot nieuwste tijd te dateren (zie deel 2 “Verslag van resultaten; Hoofdstuk 3:
1.3.5. Sporenlijst”). Het archeologisch niveau binnen zone 1 volgt overwegend de bestaande
topografie. Het noordoostelijke deel wordt gemiddeld aangesneden op 2,63m TAW (loopniveau
op 3,13m TAW). In zuidwestelijke richting is een lichte stijging van het terrein waarneembaar,
tot 2,8m TAW voor het archeologisch niveau (loopniveau op 3,39m TAW).

2.3.3.2. Zone 2

Zone 2 omvat, verdeeld over drie sleuven en één kijkvenster, zes grachtsegmenten, twee
kuilen, één greppelsegment en drie natuurlijke sporen. Net als in zone 1 kan enkel een verband
tussen de grachtsegmenten gevonden worden. De sporen 000701 en 100701 vormen een O-W
georiënteerde gracht met een homogene donkergrijze, zandige opvulling. Bij het opschaven van
spoor 100701 werd een steel van een kelkglas ingezameld, hetgeen deze gracht in de nieuwste
tijd laat dateren (zie deel 2 “Verslag van resultaten; Hoofdstuk 3: 1.3.5. Sporenlijst”).
Het archeologisch niveau lag binnen zone 2 hoger in sleuf 007 en 009 dan in sleuf 008. Binnen
sleuf 007 lag het niveau gemiddeld op 2,74m TAW (loopniveau op 3,09m TAW). Binnen sleuf 008
lag het archeologische niveau lager tot gemiddeld 2,63m TAW, met een loopniveau op 3,31m
TAW. In sleuf 009 gaat het terrein in zuidoostelijke richting omhoog waardoor het archeologisch
niveau op gemiddeld 2,70m TAW werd aangesneden, met het loopniveau rond 3,33m TAW.

2.3.4. Sporen per categorie

De negenenvijftig aangetroffen sporen bestaan uit tweeëntwintig grachtsegmenten, vijftien
greppelsegmenten, vijftien kuilen en zeven natuurlijke sporen. Alle sporen liggen verspreid over
het terrein waardoor er geen duidelijk verband tussen de sporen onderling aanwezig is. De enige
onderlinge relatie die tussen de sporen kon worden aangeduid, zijn de grachten 000203/100102,
000207/000304/000401 en 000301/000403/000509 voor zone 1 en 000701/100701 voor zone 2.
Opvallend is de identieke O-W oriëntatie van deze grachten (zie deel 2 “Verslag van resultaten;
hoofdstuk 2: 2.3.3. De sporen per zone”).
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Figuur 46: Allesporenkaart met zone 1 in detail (© AGIV)
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Figuur 47: Allesporenkaart met zone 2 in detail (© AGIV)
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Figuur 48: Interpretatie van de sporen in zone 1 (© AGIV)
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Figuur 49: Datering van de sporen in zone 1 (© AGIV)
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Figuur 50: Absolute hoogte van de sporen in zone 1 (© Geopunt)
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Figuur 51: Interpretatie van de sporen in zone 2 (© AGIV)
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Figuur 52: Absolute hoogte van de sporen in zone 2 (© Geopunt)
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Figuur 53: Aanduiding TAW van het maaiveld (© Geopunt)

Figuur 54: Aanduiding TAW van het archeologisch vlak (© Geopunt)
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Figuur 55: Sporen per categorie in zone 1 (© AGIV)
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Figuur 56: Sporen per categorie in zone 2 (© AGIV)
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Figuur 57: Recente sporen in zone 1 (© AGIV)
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Figuur 58: Recente sporen in zone 2 (© AGIV)
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Figuur 59: Aanduiding van de natuurlijke sporen binnen zone 1 en zone 2 (© AGIV)

Figuur 60: Situering van het vondstenmateriaal (© AGIV)
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Door het min of meer parallel aansnijden van spoor 000501 werd geopteerd om dit grachtsegment
deels te couperen. Hieruit bleek het om een recente gracht te gaan met een homogeen grijs tot
donkerbruine vulling en scherpe aflijning die minstens 0,70m onder het archeologisch niveau
(1,26m onder het huidig loopniveau) liep (zie deel 2 “Verslag van resultaten; hoofdstuk 2: 2.3.3.
De sporen per zone”).

2.3.5. Sporen per periode

Door het gebrek aan archeologisch vondstmateriaal kunnen veel sporen niet op basis van
vondstmateriaal worden gedateerd. De sporen waaruit wel materiaal kwam, wijzen op een
zeer recente datering. De overige sporen werden op basis van hun aflijning, kleur en vulling
of overeenkomst met te dateren sporen gedateerd. Binnen het plangebied kunnen alle
antropogene sporen in de 18de eeuw tot 20ste eeuw worden geplaatst, gezien hun zeer scherpe
aflijning in de moederbodem en donkergrijze homogene opvulling (zie deel 2 “Verslag van
resultaten; hoofdstuk 2: 2.3.3. De sporen per zone”).

2.4. Assessment van de vondsten

Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn verschillende antropogene sporen aangesneden
waaruit materiaalvondsten kwamen.

2.4.1. Aardewerk

In totaal zijn drie aardewerkvondsten ingezameld, waarvan twee uit spoor 000502 komen. Het
eerste fragment is een gedraaid, oxiderend gebakken bodemfragment met aanzet naar de wand
van 30g. Aan de binnenkant van de bodem is roodoranje glazuur aanwezig. De buitenkant, met
uitzondering van de bodem, is versierd met donkerbruine glazuur. De datering van deze scherf kan
vermoedelijk in de nieuwe of nieuwste tijd geplaatst worden. Daarnaast omvatte het spoor nog
een fijnwandig, onvolledig vaasje in porselein van 36g, daterend vanaf de nieuwste tijd.
Spoor 000604 omvatte één gedraaid, oxiderend gebakken wandfragment van 36g waarvan
zowel de binnen- als buitenkant versierd zijn met geel glazuur, die vermoedelijk dateert uit de
nieuwe tot nieuwste tijd.

2.4.2. Glas

Spoor 100701 leverde over het volledige proefsleuvenonderzoek het enige fragment in glas op.
Het gaat om een steelfragment van een kleurloos kelkglas van 40g. Op basis van de vormelijke
eigenschappen (perfecte vorm, geen pontilmerk) is het glas industrieel vervaardigd waardoor
de datering ten vroegste in de nieuwste tijd te dateren is.

2.5. Assessment van de stalen

Wegens een gebrek aan relevante sporen werden gedurende het proefsleuvenonderzoek geen
stalen ingezameld. Staalnames van de aangetroffen sporen zouden geen potentiële kenniswinst
opleveren of helpen bij het beantwoorden van de onderzoeksvragen (zie deel 2 “Verslag van
resultaten; hoofdstuk 2: 1.2.1. Vraagstelling).

2.6. Conservatie-assessment

Tijdens het proefsleuvenonderzoek is vondstmateriaal in aardewerk en glas aangetroffen.
De bewaring van deze twee categorieën is van een zeer goed niveau waardoor geen verdere
conservatiestappen voor een goede bewaring nodig zijn. De vondsten zijn gewassen, gedroogd
en in nieuwe gripzakjes met bijhorend vondstenkaartje geïnventariseerd.
Alle aangemaakte gegevens — dit omvat deze archeologienota, de foto’s, de figuren, de lijsten,
de plannen kaarten en lagen in GIS — worden digitaal bewaard op minstens twee individuele
dragers zodat ze bij vernietiging van één drager niet verloren zijn.

2.7. Datering en interpretatie van het onderzochte gebied

Op basis van de verzamelde gegevens tijdens het proefsleuvenonderzoek kan besloten worden
dat er binnen het plangebied enkel sporen uit de nieuwste tijd voorkomen. De sporen liggen
verspreid over het gehele terrein, zonder dat er een duidelijke concentratie op te merken valt.
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Figuur 61: Vondsten 000502.AW.00002 (links) en 000502.AW.00003 (rechts)

Figuur 62: Vondst 000604.AW.00001

DL&H Archeologienota

Assenede Groenendijkstraat

63

Figuur 63: Vondst 100701.GL.00001

Figuur 64: Voorbeeld van recente kuilen
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Figuur 65: Recente
gracht 000304
Figuur 66: Coupe op spoor 000501
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Figuur 67: Foto van natuurlijk spoor 000606
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Figuur 68: Foto van greppel 000608

Figuur 69: Foto van kijkvenster 1001
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Door middel van dateerbaar materiaal, en de uiterlijke overeenkomst tussen bepaalde sporen,
kunnen de sporen in de 19de eeuw tot de 20ste eeuw worden geplaatst. Het karakter van de
sporen beperkt zich hoofdzakelijk tot gracht- en greppelsegmenten en enkele kuilen, waarbij
de grachtsegmenten mogelijk als afwatering voor het natte terrein dienden. De exacte functie
kan, net zoals bij de kuilen, niet worden achterhaald. Op het hele terrein zijn geen indicaties
gevonden voor de aanwezigheid van eventueel oudere periodes.

2.8. Confrontatie met eerder uitgevoerd vooronderzoek

De aangebrachte bodemprofielen tonen een afdekking van het volledige projectgebied aan
door recente holocene getijdenafzettingen. In het zuidoosten van het projectgebied werden
hierbij de oudere bodemhorizonten deels bewaard. In het noorden van het projectgebied zijn
echter geen oorspronkelijke bodemhorizonten aangetroffen. Deze zijn mogelijk geërodeerd en/
of opgenomen in de ploeglaag of mogelijk zelfs aangewend voor de aanleg van de Groenendijk.
Bij projectie van de aangetroffen archeologische sporen op het digitale hoogtemodel, waarbij
de minimum- en maximumwaarde van het ingemeten maaiveld als kader dienen, situeren
de sporen zich verspreid over het gehele terrein. Het sporenbestand bestaat voor de grote
meerderheid uit gracht- en greppelsegmenten die in alle richtingen het plangebied doorkruisen
en mogelijk doorlopen op de aanpalende percelen. Hierdoor mag vermoed worden dat op de
omliggende terreinen een soortgelijk sporenbestand aanwezig kan zijn. Het is echter niet uit te
sluiten dat eventueel oudere periodes wel op de nabij gelegen percelen aanwezig kunnen zijn.
Aan de hand van de CAI-vindplaatsen in de ruime omgeving had het plangebied volgens de
bureaustudie een ongekend archeologisch potentieel. Het proefsleuvenonderzoek maakte
duidelijk dat er enkel recente sporen binnen het plangebied aanwezig zijn en er geen aanwijzing
is voor de aanwezigheid van eventueel oudere periodes. Zoals meegedeeld, was de kans op het
aantreffen van een steentijdsite eerder laag wegens een ongunstige landschappelijke ligging,
wat aan de hand van het proefsleuvenonderzoek ook bevestigd lijkt.
Tussen de aangetroffen sporen en de reeds besproken historische kaarten zijn er geen duidelijke
gelijkenissen te bespeuren. Geen enkele gracht of greppel lijkt ontegensprekelijk overeen te
komen met de gekarteerde waterafleidingsystemen of perceelgrenzen tussen de tweede helft
van de 18de eeuw en het tweede helft van de 19de eeuw. Op de luchtfoto uit 1971 zijn wel enkele
anomalieën waar te nemen waarmee het sporenbestand enige gelijkenissen vertoont. Mogelijk
had het dichten van de grachten net plaats voor deze opname. Het in het vorig hoofdstuk
aangehaalde perifere karakter van het plangebied, ten opzichte van de kern van de gemeente
Assenede, wordt aan de hand van dit vooronderzoek bevestigd. Er zijn geen sporen van enige
vorm van bewoning gevonden die in verband kunnen staan met de ontwikkeling van Assenede.

2.9. Verwachting ten aanzien van archeologisch erfgoed

Door de aanwezigheid van enkel sporen uit de (nieuwe tot) nieuwste tijd, in de vorm van
voornamelijk grachten en greppels, lijkt met dit proefsleuvenonderzoek de maximale
kenniswinst voor het projectgebied behaald. Er wordt verder geen archeologisch erfgoed
binnen dit projectgebied verwacht gezien op basis van de resultaten van dit onderzoek het
gebied geen extra kennispotentieel meer te bieden heeft.

2.10. Synthese

Met de uitvoering van een archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem door middel
van proefsleuven kon het archeologisch potentieel van het projectgebied van 10.274m² langs
de Groenendijkstraat in Assenede vastgesteld worden. Het onderzoek leverde enkel recente
sporen op, uit de 19de eeuw tot en met de 20ste eeuw. Op basis van het proefsleuvenonderzoek
kunnen de onderzoeksvragen als volgt beantwoord worden:
- Wat is de bodemopbouw en wat zijn eventuele bodemvormende factoren?
De bodemopbouw wordt gedomineerd door de pleistocene zandrug die in het zuidoostelijk
deel van het projectgebied door licht zandlemige holocene getijdenafzettingen worden
afgedekt en waarin horizonten van een oudere bodem bewaard zijn. In het noordelijk deel zijn
de holocene getijdenafzettingen volgens de quartairgeologische kaart afwezig. De ploeglaag
is hier echter opvallend lemiger dan het pleistocene zand van de moederbodem.
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Figuur 70: Projectie van de resultaten op de Ferrariskaart uit 1777 (© Geopunt)

Figuur 71: Projectie van de resultaten op de Atlas der Buurtwegen uit 1840 (© Geopunt)
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Figuur 72: Projectie van de resultaten op de Poppkaart uit 1842-1879 (© Geopunt)

Figuur 73: Projectie van de resultaten op de topografische kaart van Vandermaelen uit 1846-1854 (© Geopunt)
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Figuur 74: Projectie van de resultaten op de orthofoto uit 1971 (© Geopunt)

Figuur 75: Kaart met aanduiding van de archeologische verwachting voor het plangebied (© Geopunt)
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Figuur 76: Synthesekaart (© Geopunt)
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In het pleistocene dekzand zijn geen oudere bodemhorizonten meer bewaard. De ploeglaag rust
hier rechtstreeks op de moederbodem. In de zandige pleistocene bodem komen gleyverschijnselen
voor vanaf 0,60m onder het maaiveld. Deze gleyverschijnselen worden veroorzaakt door een
schommelende watertafel die gemiddeld hoger is in de winter dan in de zomer. Deze vaststelling
komt overeen met de matig natte drainageklasse (d) op de bodem op de bodemkaart.
- Wat zijn de lokale variaties binnen de bodemgenese?
Binnen het projectgebied is de bodemgenese van het pleistocene dekzand verschillend
voor het noordelijk deel van het projectgebied (s-Ldp) waar geen bodemgenese werd
aangetroffen tegenover het zuidoostelijk deel (Pdhz) waar mogelijk een oudere bodem
werd aangetroffen. Deze bodem werd aangesneden in twee profielen, echter zonder grote
variatie in bodemgenese. Volgens de bodemkaart gaat het om een postpodzol. De holocene
getijdenafzettingen die deze bodem afdekken zijn te jong waardoor in deze afzettingen nog
geen duidelijke bodemgenese kon plaatsvinden.
- Wat is de impact van bodemvormende factoren of processen op het bewaringspotentieel en de
bewaringstoestand van het archeologisch erfgoed?
Aangezien de bodemgenese vrij beperkt is, is ook de bodemkundige informatie die uit de
bodemprofielen kan worden afgeleid, en mogelijk een impact heeft op de bewaringstoestand
van het potentieel archeologisch erfgoed, beperkt.
De belangrijkste conclusies hebben betrekking op de drainage van de bodem. De aanwezige
gleyverschijnselen impliceren een fluctuerende grondwatertafel met een gemiddeld maximum
tussen 0,60m en 0,84m onder het huidige maaiveld. Dergelijke natte milieus zijn over het
algemeen gunstig voor de bewaring van archeologische sporen en artefacten.
Van belang is echter ook de vrij recent holocene getijdenafzettingen die het volledige
projectgebied afdekken. In het zuidoosten van het projectgebied werden hierbij de oudere
bodemhorizonten deels bewaard. In het noorden van het projectgebied zijn echter geen
oorspronkelijke bodemhorizonten aangetroffen. Deze zijn mogelijk geërodeerd en/of
opgenomen in de ploeglaag of mogelijk zelfs aangewend voor de aanleg van de Groenendijk.
- Zijn er in de proefsleuven relevante archeologische sporen of (steentijd)artefacten aanwezig?
Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden geen indicaties aangetroffen voor de aanwezigheid
van een of meerdere (steentijd)artefactensite(s). Het onderzoek leverde voornamelijk
greppels en grachten op uit de (nieuwe tot) nieuwste tijd waarvan de datering enerzijds aan
de hand van gevonden materiaal en anderzijds aan de hand van de duidelijke aflijning en
homogene vulling werd vooropgesteld.

2.11. Samenvatting

Binnen het plangebied langs de Groenendijkstraat in Assenede wordt een verkaveling gepland
van vijftien nieuwe loten waarvoor een verkavelingsvergunning vereist is en waarvoor een
archeologienota diende opgesteld te worden. De eerste fase hiervan — het bureauonderzoek
— kon geen uitsluitsel bieden of er al dan niet een archeologische (artefacten)site binnen
het projectgebied aanwezig was. Daarom werd een proefsleuvenonderzoek geadviseerd.
Na de uitvoering van het proefsleuvenonderzoek blijkt dat het projectgebied geen verdere
archeologische kenniswinst bevat. De aangebrachte bodemprofielen tonen een afdekking van
het volledige projectgebied aan door recente holocene afzettingen. In het zuidoosten van het
projectgebied werden hierbij de oudere bodemhorizonten deels bewaard. In het noorden
van het projectgebied zijn echter geen oorspronkelijke bodemhorizonten aangetroffen. Deze
zijn mogelijk geërodeerd en/of opgenomen in de ploeglaag of mogelijk zelfs aangewend voor
de aanleg van de Groenendijk. De aangetroffen sporen lijken op basis van het aangetroffen
materiaal en hun scherpe aflijning en homogene vulling in de 19de tot 20ste eeuw te dateren.
Bijgevolg is het potentieel op kenniswinst bij een archeologisch vervolgonderzoek in de vorm
van een opgraving zo goed als nihil, waardoor verder terreinonderzoek niet noodzakelijk of
nuttig is, gezien de geplande ontwikkelingen geen archeologische site zullen vernietigen.
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Hoofdstuk 3: Bijlagen

1. Lijst van plannen en kaarten
Plannen‐ en kaartenlijst
Projectcode 2017B165 ‐2017B390
Kaart‐
nr.

Onderwerp plan

Aanmaak‐
schaal

Aanmaak‐
wijze

1 Kadasterplan

Kadasterplan met projectgebied

1:1

digitaal

14/02/2017

2 Topografische kaart

Topografische kaart met projectgebied

1:1

digitaal

14/02/2017

4 Orthofoto

Overzicht ligging projectgebied

1:1

digitaal

14/02/2017

5 Orthofoto

Detail orthofoto

1:1

digitaal

14/02/2017

6 Geologische kaart

Tertiair geologische kaart

1:1

digitaal

14/02/2017

7 Geologische kaart

Quartair geologische kaart

1:1

digitaal

14/02/2017

8 Bodemtypekaart

Bodemtypekaart

1:1

digitaal

14/02/2017

9 Hoogtemodel

Type plan

Datum

Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen met waterlopen

1:1

digitaal

14/02/2017

10 Hoogtemodel

Weergave hoogteprofielen

1:1

digitaal

14/02/2017

12 Historische kaart

Weergave gebeurtenissen Slag bij Oudenaarde

1:1

digitaal

14/02/2017

13 Orthofoto

Weergave krekengebied Assenede

1:1

digitaal

14/02/2017

14 Hoogtemodel

Weergave krekengebied Assenede

1:1

digitaal

14/02/2017

17 Historische kaart

Ferraris 1777

1:1

digitaal

14/02/2017

18 Historische kaart

Ferraris detail 1777

1:1

digitaal

14/02/2017

19 Historische kaart

Atlas der Buurtwegen 1840

1:1

digitaal

14/02/2017

20 Historische kaart

Detail Altas der Buurtwegen 1840

1:1

digitaal

14/02/2017

21 Historische kaart

Poppkaart 1842‐1879

1:1

digitaal

14/02/2017

22 Historische kaart

Detail Poppkaart 1842‐1879

1:1

digitaal

14/02/2017

23 Historische kaart

Topografische kaart Vandermaelen 1846‐1854

1:1

digitaal

14/02/2017

24 Historische kaart

Detail kaart Vandermaelen 1846‐1854

1:1

digitaal

14/02/2017

25 Orthofoto

Orthofoto uit 1971

1:1

digitaal

14/02/2017

26 Orthofoto

Orthofoto uit 1989

1:1

digitaal

14/02/2017

27 Orthofoto

Orthofoto uit 2009

1:1

digitaal

14/02/2017

28 Orthofoto

Orthofoto uit 2016

1:1

digitaal

14/02/2017

29 Orthofoto

Besproken CAI‐vindplaatsen

1:1

digitaal

14/02/2017

30 Hoogtemodel

CAI middeleeuwen

1:1

digitaal

14/02/2017

31 Hoogtemodel

CAI post‐middeleeuwen

1:1

digitaal

14/02/2017

32 Hoogtemodel

Interpretatie sites

1:1

digitaal

14/02/2017

33 Hoogtemodel

Synthesekaart

1:1

digitaal

14/02/2017

34 Kadasterplan

Voorgesteld sleuvenplan

1:1

digitaal

14/02/2017

35 Kadasterplan

Uitgevoerd sleuvenplan

1:1

digitaal

14/03/2017

43 Kadasterplan

Bodemprofielen

1:1

digitaal

14/03/2017

44 Kadasterplan

Allesporenkaart

1:1

digitaal

14/03/2017

45 Kadasterplan

Coupekaart

1:1

digitaal

14/03/2017

46 Kadasterplan

Detail zone 1

1:1

digitaal

14/03/2017

47 Kadasterplan

Detail zone 2

1:1

digitaal

14/03/2017

48 Kadasterplan

Interpretatie sporen zone 1

1:1

digitaal

14/03/2017

49 Kadasterplan

Grachten zone 1

1:1

digitaal

14/03/2017

50 Hoogtemodel

TAW sporen zone 1

1:1

digitaal

14/03/2017

51 Kadasterplan

Interpretatie sporen zone 2

1:1

digitaal

14/03/2017

52 Hoogtemodel

TAW sporen zone 2

1:1

digitaal

14/03/2017

53 Hoogtemodel

TAW maaiveld

1:1

digitaal

14/03/2017

54 Hoogtemodel

TAW archeologisch vlak

1:1

digitaal

14/03/2017

55 Kadasterplan

Sporen per categorie zone 1

1:1

digitaal

14/03/2017

56 Kadasterplan

Sporen per categorie zone 2

1:1

digitaal

14/03/2017

57 Kadasterplan

Recente sporen zone 1

1:1

digitaal

14/03/2017

76

DL&H Archeologienota

Plannen‐ en kaartenlijst
Projectcode 2017B165 ‐2017B390
Kaart‐
nr.

Onderwerp plan

Aanmaak‐
schaal

Aanmaak‐
wijze

58 Kadasterplan

Recente sporen zone 2

1:1

digitaal

14/03/2017

59 Kadasterplan

Natuurlijke sporen

1:1

digitaal

14/03/2017

Type plan

Datum

60 Kadasterplan

Vondstenkaart

1:1

digitaal

14/03/2017

70 Historische kaart

Projectie sporen Ferrariskaart 1777

1:1

digitaal

14/03/2017

71 Historische kaart

Projectie sporen Atlas der Buurtwegen 1840

1:1

digitaal

14/03/2017

72 Historische kaart

Projectie sporen Poppkaart 1842‐1879

1:1

digitaal

14/03/2017

73 Historische kaart

Projectie sporen kaart Vandermaelen 1846‐1854

1:1

digitaal

14/03/2017

74 Orthofoto

Projectie sporen orthofoto 1971

1:1

digitaal

14/03/2017

75 Kadasterplan

Verwachtingskaart

1:1

digitaal

14/03/2017

76 Hoogtemodel

Synthesekaart

1:1

digitaal

14/03/2017

2. Figurenlijst
Figurenlijst
Projectcode 2017B165 - 2017B390
Figuur
3
11
12
15
16
36
37
38
39
40
41
42
61
62
63
64
65
66
67
68
69

Type figuur
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Bodemprofielfoto
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Materiaalfoto
Materiaalfoto
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Terreinfoto
Terreinfoto
Coupefoto
Terreinfoto
Terreinfoto
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Onderwerp
Overzicht geplande bouwwerken
Hoogteprofiel 1
Hoogteprofiel 2
Kaart Hattinga 1745
Detail kaart Hattinga 1745
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WP004BP01
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WP004BP01 situering
WP008BP01
WP008BP01 met aanduiding lagen
WP008BP01 situering
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3/03/2017

3/03/2017

3/03/2017

3/03/2017

3/03/2017

3/03/2017

3/03/2017

3/03/2017

3/03/2017

3/03/2017

3/03/2017

Afgerond
vierkant

Onbekend

3/03/2017

3/03/2017

3/03/2017

3/03/2017
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Lineair
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Lineair
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Ovaal

Scherp vierkant 3/03/2017

Vorm
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3
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3,1

3
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0,42
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3
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0,16
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Breedte

Diepte

O-W

O-W

O-W

N-Z

O-W

O-W

O-W

NW-ZO

NW-ZO

Oriëntatie

Coupevorm

Spoorassociatie

Jonger dan

Ouder dan

000301, 000509

000207, 00304

000207, 000401

000403, 00509

000304, 000401

100102

Gelijktijdig met

Sporenlijst

000207.L.1:
Donkergrijs
000207.L.2: Beige

000206.L.1:
Donkergrijs

000205.L.1:
Donkerbruin

000204.L.1:
Donkerbruin
Donkergrijs
000204.L.2: Beige

000203.L.1:
Donkergrijs
000203.L.2: Lichtbruin

000202.L.1: Lichtgrijs

000201.L.1:
Donkergrijs

000103.L.1:
Donkergrijs

000102.L.1:
Donkergrijs

000403.L.1 - ho./he.:Heterogeen - textuur:Kleiig zand bio.:0%

000402.L.1 - ho./he.:Heterogeen - textuur:Kleiig zand - bio.:

000401.L.1 - ho./he.:Heterogeen - textuur:Kleiig zand bio.:0%
000401.L.2 - ho./he.:Heterogeen - textuur:Kleiig zand bio.:0%

000304.L.1 - ho./he.:Heterogeen - textuur:Kleiig zand bio.:0%
000304.L.2 - ho./he.:Heterogeen - textuur:Kleiig zand bio.:0%
000304.L.3 - ho./he.:Heterogeen - textuur:Zand - bio.:40%

000303.L.1 - ho./he.:Heterogeen - textuur:Kleiig zand bio.:0%

000302.L.1 - ho./he.:Heterogeen - textuur:Kleiig zand bio.:0%

000403.L.1:
Donkerbruin

000402.L.1:
Donkergrijs

000401.L.1: Beige
000401.L.2:
Donkerbruin

000304.L.1:
Donkerbruin
Donkergrijs
000304.L.2:
Donkerbruin
000304.L.3: Bruin
Beige

000303.L.1:
Donkergrijs

000302.L.1:
Donkergrijs

0003.L.1 - ho./he.:Heterogeen - textuur:Kleiig zand - bio.:0% 0003.L.1: Donkerbruin

000207.L.1 - ho./he.:Heterogeen - textuur:Kleiig zand bio.:0%
000207.L.2 - ho./he.:Heterogeen - textuur:Kleiig zand bio.:0%

000206.L.1 - ho./he.:Heterogeen - textuur:Kleiig zand bio.:0%

000205.L.1 - ho./he.:Heterogeen - textuur:Kleiig zand bio.:0%

000204.L.1 - ho./he.:Heterogeen - textuur:Kleiig zand bio.:0%
000204.L.2 - ho./he.:Heterogeen - textuur:Kleiig zand bio.:0%

000203.L.1 - ho./he.:Heterogeen - textuur:Zand - bio.:0%
000203.L.2 - ho./he.:Heterogeen - textuur:Zand - bio.:0%

000202.L.1 - ho./he.:Heterogeen - textuur:Kleiig zand bio.:0%

000201.L.1 - ho./he.:Heterogeen - textuur:Kleiig zand bio.:0%

000103.L.1 - ho./he.:Heterogeen - textuur:Kleiig zand bio.:0%

000102.L.1 - ho./he.:Heterogeen - textuur:Kleiig zand bio.:0%

000101.L.1:
Donkerbruin

Kleur

2017B390 ASS-BOG-17

000101.L.1 - ho./he.:Heterogeen - textuur:Kleiig zand bio.:0%
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Bruin
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000506.L.1 - ho./he.:Heterogeen - textuur:Zand - bio.:40%
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000511.L.1 - ho./he.:Heterogeen - textuur:Zand - bio.:0%
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000901.L.1 - ho./he.:Heterogeen - textuur:Klei - bio.:
000901.L.2 - ho./he.:Heterogeen - textuur:Kleiig zand bio.:0%

000806.L.1 - ho./he.:Heterogeen - textuur:Kleiig zand bio.:0%

000805.L.1 - ho./he.:Heterogeen - textuur:Zand - bio.:20%

000804.L.1 - ho./he.:Heterogeen - textuur:Zand - bio.:20%

000803.L.1 - ho./he.:Heterogeen - textuur:Zand - bio.:30%

000802.L.1 - ho./he.:Heterogeen - textuur:Kleiig zand bio.:0%

000801.L.1 - ho./he.:Heterogeen - textuur:Kleiig zand bio.:0%

000702.L.1 - ho./he.:Heterogeen - textuur:Kleiig zand bio.:0%

000701.L.1 - ho./he.:Homogeen - textuur:Zand - bio.:10%

000610.L.1 - ho./he.:Heterogeen - textuur:Zand - bio.:30%

000609.L.1 - ho./he.:Heterogeen - textuur:Kleiig zand bio.:0%

000608.L.1 - ho./he.:Heterogeen - textuur:Zand - bio.:40%

000607.L.1 - ho./he.:Heterogeen - textuur:Kleiig zand bio.:0%

000606.L.1 - ho./he.:Heterogeen - textuur:Zand - bio.:30%

000605.L.1 - ho./he.:Heterogeen - textuur:Kleiig zand bio.:0%

000604.L.1 - ho./he.:Heterogeen - textuur:Kleiig zand bio.:0%

000901.L.1: Bruin
Lichtbruin
000901.L.2:
Donkerbruin

000806.L.1: Bruin

000805.L.1: Beige
Donkergrijs

000804.L.1: Lichtgrijs

000803.L.1: Lichtbruin
Bruin
Grijs

000802.L.1:
Donkergrijs

000801.L.1: Bruin

000702.L.1:
Donkergrijs

000701.L.1: Bruin
Grijs
Donkergrijs

000610.L.1: Lichtbruin
Bruin
Donkergrijs

000609.L.1:
Donkergrijs
Grijs

000608.L.1:
Donkergrijs

000607.L.1:

000606.L.1:

000605.L.1:
Donkergrijs

000604.L.1:
Donkerbruin

000603.L.1:
Donkerbruin
Donkergrijs

Kleur

2017B390 ASS-BOG-17

000603.L.1 - ho./he.:Heterogeen - textuur:Kleiig zand bio.:0%

Spooronderdelen

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

Inclusies

Coupes + coördinaten

Kaartenlijst
opmerkingen

Recent

Recent

Recent

Recent

Recent

Recent

Recent

Recent

Recent

Recent

Recent

Recent

Recent

datering

subdatering

Gracht

Gracht

Natuurlijk

Greppel

Natuurlijk

Kuil

Gracht

Natuurlijk

Gracht

Greppel

Greppel

Greppel

Gracht

Natuurlijk

Gracht

Gracht

Kuil

interpretatie

Assenede Groenendijkstraat
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Vlak

/

Sector

/

/

Vak

2,68

2,83

2,76

TAW

duidelijk

duidelijk

duidelijk

duidelijk

Aflijning

Lineair

Lineair

Lineair

Scherpe
rechthoek

Lineair

Vorm

3/03/2017

3/03/2017

3/03/2017

3/03/2017

3/03/2017

3/03/2017

Datum

11,5

3,93

/

/

2,73

1,43

/

Lengte

3,5

3,39

0,82

6,08

4,8

0,22

0,80

2,59

Breedte

N-Z

O-W

O-W

000701

000203

Gelijktijdig met

Werkput

1

/

/

2,70

duidelijk

Ovaal

3/03/2017

/

Ouder dan

009

1

/

/

2,93

duidelijk

Lineair

7/03/2017

Jonger dan

000902

009

1

/

/

2,64

duidelijk

Lineair

Spoorassociatie

000903

000

1

/

/

2,64

duidelijk

Coupevorm

100001

000

1

/

/

2,70

Oriëntatie

100002

000

1

/

/

Diepte

100003

001

1

/

LV

100101

001

1

Spoornr.

100102

007

O-W

100701

Sporenlijst

Kleur

- - -

Inclusies

2017B390 ASS-BOG-17
Spooronderdelen

000902.L.1:
Donkergrijs

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

100101.L.1:
Donkerbruin

- - -

- - -

100701.L.1:
Donkergrijs
Donkerbruin

100102.L.1:
Donkergrijs
Grijs
100102.L.2: Lichtbeige
Beige
Lichtbruin

100003.L.1:
Donkergrijs

100002.L.1:
Donkerbruin

100001.L.1: Bruin

000903.L.1: Beige

000902.L.1 - ho./he.:Heterogeen - textuur:Zand - bio.:0%

000903.L.1 - ho./he.:Heterogeen - textuur:Zand - bio.:30%

100001.L.1 - ho./he.:Heterogeen - textuur:Zand - bio.:0%

100002.L.1 - ho./he.:Heterogeen - textuur:Kleiig zand bio.:0%

100003.L.1 - ho./he.:Heterogeen - textuur:Kleiig zand bio.:0%

100101.L.1 - ho./he.:Heterogeen - textuur:Kleiig zand bio.:0%

100102.L.1 - ho./he.:Homogeen - textuur:Zand - bio.:10%
100102.L.2 - ho./he.:Homogeen - textuur:Klei - bio.:0%

100701.L.1 - ho./he.:Homogeen - textuur:Zand - bio.:10%

Coupes + coördinaten

Kaartenlijst

opmerkingen

Recent

Greppel

Kuil

Gracht

interpretatie

Recent

Gracht

subdatering

Recent

Gracht

Recent

datering

Recent

Recent

Gracht

Gracht

Natuurlijk

Recent

Assenede Groenendijkstraat
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4. Fotolijst
Fotolijst
2017B390 ASS-BOG-17
Fotonummer

Coördinaten foto

0001.F.1

Type foto

overzichtsfoto

000101.F.1

X: 107600,69781; Y: 213565,946444; Z:
2,6626120000000002

000102.F.1

X: 107600,02254400001; Y: 213566,48151799999;
Z: 2,6670569999999998

000103.F.1

X: 107593,269697; Y: 213569,12812899999; Z:
2,668768

0002.F.1

vlakfoto

vlakfoto

vlakfoto

Werkput

001

001

001

001

Vlak

1

1

1

1

Sector

/

/

/

/

Vak

Datum

Vervaardiging

/

3/03/2017
9:03:34

Digitaal

/

3/03/2017
8:55:23

Digitaal

/

3/03/2017
8:57:16

Digitaal

/

3/03/2017
8:59:32

Digitaal

Digitaal

overzichtsfoto

002

1

/

/

3/03/2017
9:24:50

000201.F.1

X: 107560,917308; Y: 213567,51921200001; Z:
2,6732369999999999

vlakfoto

002

1

/

/

3/03/2017
9:05:16

Digitaal

000202.F.1

X: 107561,676572; Y: 21356,623004000001; Z:
2,7002890000000002

vlakfoto

002

1

/

/

3/03/2017
9:07:48

Digitaal

000203.F.1

X: 107574,47387; Y: 213561,513255; Z:
2,5864150000000001

vlakfoto

002

1

/

/

3/03/2017
9:11:22

Digitaal

000204.F.1

X: 107592,142593; Y: 213554,144833; Z:
2,6613669999999998

/

3/03/2017
9:15:50

Digitaal

000205.F.1

X: 107592,013129; Y: 213554,832303; Z:
2,6873290000000001

/

3/03/2017
9:18:08

Digitaal

000206.F.1

X: 107591,672682; Y: 213554,98282800001; Z:
2,6907589999999999

/

3/03/2017
9:19:34

Digitaal

000207.F.1

X: 107602,09110200001; Y: 21354,977573; Z:
2,5172870000000001

Digitaal

0003.F.1

vlakfoto

vlakfoto

vlakfoto

002

002

002

1

1

1

/

/

/

vlakfoto

002

1

/

/

3/03/2017
9:21:47

overzichtsfoto

003

1

/

/

3/03/2017
9:37:44

Digitaal

000301.F.1

X: 107591,794415; Y: 213536,94332399999; Z:
2,623672

vlakfoto

003

1

/

/

3/03/2017
9:27:36

Digitaal

000302.F.1

X: 107577,115965; Y: 213542,90384899999; Z:
2,6927560000000001

vlakfoto

003

1

/

/

3/03/2017
9:29:12

Digitaal

/

3/03/2017
9:32:27

Digitaal

/

3/03/2017
9:35:39

Digitaal

/

3/03/2017
10:16:24

Digitaal

Digitaal

000303.F.1

X: 107571,425137; Y: 213545,355503; Z: 2,65903

000304.F.1

X: 107570,887695; Y: 213547,27789100001; Z:
2,6503060000000001

0004.F.1

vlakfoto

vlakfoto

overzichtsfoto

003

003

004

1

1

1

/

/

/

000401.F.1

X: 107532,581175; Y: 213547,60330799999; Z:
2,6550120000000001

vlakfoto

004

1

/

/

3/03/2017
9:51:41

000402.F.1

X: 107557,105249; Y: 213537,37747599999; Z:
2,7756799999999999

vlakfoto

004

1

/

/

3/03/2017
9:55:39

Digitaal

000403.F.1

X: 107558,78310099999; Y: 213535,50378299999;
Z: 2,730448

vlakfoto

004

1

/

/

3/03/2017
9:56:59

Digitaal

000404.F.1

X: 107570,126177; Y: 213530,944346; Z:
2,6276320000000002

vlakfoto

004

1

/

/

3/03/2017
9:59:25

Digitaal

/

3/03/2017
10:03:12

Digitaal

/

3/03/2017
11:01:49

Digitaal

/

3/03/2017
10:17:47

Digitaal

Digitaal

000405.F.1

X: 107577,11; Y: 213528,26; Z: 2,61

0005.F.1

vlakfoto

overzichtsfoto

004

005

1

1

/

/

000501.F.1

X: 107572,48932199999; Y: 213511,482257; Z:
2,614617

000501.F.2

X: 107572,48932199999; Y: 213511,482257; Z:
2,614617

coupefoto

005

1

/

/

3/03/2017
10:25:14

000502.F.1

X: 107568,232422; Y: 213515,144088; Z:
2,6457600000000001

vlakfoto

005

1

/

/

3/03/2017
10:32:44

Digitaal

000503.F.1

X: 107563,63978899999; Y: 2135,1658510000002;
Z: 2,6279319999999999

vlakfoto

005

1

/

/

3/03/2017
10:36:12

Digitaal

000504.F.1

X: 107563,122692; Y: 213517,405099; Z:
2,6411229999999999

vlakfoto

005

1

/

/

3/03/2017
10:39:16

Digitaal

000505.F.1

X: 107560,222757; Y: 21351,811215000002; Z:
2,7652160000000001

vlakfoto

005

1

/

/

3/03/2017
10:41:11

Digitaal

000506.F.1

X: 107557,871225; Y: 213519,72732500001; Z:
2,798235

/

3/03/2017
10:44:34

Digitaal

000507.F.1

X: 107545,85200100001; Y: 213525,548381; Z:
2,7527170000000001

/

3/03/2017
10:46:11

Digitaal

000508.F.1

X: 107536,44194600001; Y: 213527,987104; Z:
2,8025799999999998

vlakfoto

005

1

/

/

3/03/2017
10:51:03

Digitaal

000509.F.1

X: 107525,954568; Y: 213533,26168600001; Z:
2,7728830000000002

vlakfoto

005

1

/

/

3/03/2017
10:52:56

Digitaal

000510.F.1

X: 107524,861246; Y: 213534,18295300001; Z:
2,792897

vlakfoto

005

1

/

/

3/03/2017
10:55:06

Digitaal

000511.F.1

X: 107524,119014; Y: 21353,470382; Z: 2,784246

vlakfoto

005

1

/

/

3/03/2017
10:56:48

Digitaal

000512.F.1

X: 107521,35773600001; Y: 213536,20379900001;
Z: 2,786108

vlakfoto

005

1

/

/

3/03/2017
10:58:48

Digitaal

000513.F.1

X: 107518,511724; Y: 213537,088212; Z:
2,7767400000000002

/

3/03/2017
11:00:39

Digitaal

000601.F.1

X: 107506,04377600001; Y: 213526,99891900001;
Z: 2,7397070000000001

/

3/03/2017
11:20:23

Digitaal

000602.F.1

X: 107514,849187; Y: 213522,912426; Z:
2,7688830000000002

/

3/03/2017
11:24:14

Digitaal

vlakfoto

vlakfoto

vlakfoto

vlakfoto

vlakfoto

vlakfoto

005

005

005

005

006

006

1

1

1

1

1

1

/

/

/

/

/

/
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Fotolijst
2017B390 ASS-BOG-17
Fotonummer

Coördinaten foto

Type foto

Werkput

Vlak

Sector

Vak

Datum

Vervaardiging

000603.F.1

X: 107515,102824; Y: 213521,52862600001; Z:
2,7892969999999999

vlakfoto

006

1

/

/

3/03/2017
11:26:36

Digitaal

000604.F.1

X: 107532,12628; Y: 213514,88647299999; Z:
2,6829040000000002

vlakfoto

006

1

/

/

3/03/2017
11:32:02

Digitaal

000605.F.1

X: 107537,985839; Y: 213513,38615100001; Z:
2,6834690000000001

vlakfoto

006

1

/

/

3/03/2017
11:40:39

Digitaal

000606.F.1

X: 107540,60402699999; Y: 21351,075343; Z:
2,84985

/

3/03/2017
11:43:18

Digitaal

000607.F.1

X: 107561,46028499999; Y: 213502,17323399999;
Z: 2,7041029999999999

/

3/03/2017
11:46:05

Digitaal

000608.F.1

X: 107571,54467800001; Y: 213496,999663; Z:
2,6933410000000002

/

3/03/2017
11:52:21

Digitaal

000609.F.1

X: 107572,72833699999; Y: 213496,36360800001;
Z: 2,7076690000000001

vlakfoto

006

1

/

/

3/03/2017
11:55:49

Digitaal

000610.F.1

X: 107576,077103; Y: 21349,558002000002; Z:
2,7548789999999999

vlakfoto

006

1

/

/

3/03/2017
11:56:09

Digitaal

overzichtsfoto

007

1

/

/

3/03/2017
14:10:16

Digitaal

vlakfoto

007

1

/

/

3/03/2017
14:05:32

Digitaal

/

3/03/2017
14:12:26

Digitaal

/

3/03/2017
14:20:33

Digitaal

/

3/03/2017
14:23:16

Digitaal

Digitaal

0007.F.1

vlakfoto

vlakfoto

vlakfoto

006

006

006

1

1

1

/

/

/

000702.F.1

X: 107623,06; Y: 213506,54; Z: 2,74

000801.F.1

X: 107599,179603; Y: 213500,753207; Z:
2,7409539999999999

000802.F.1

X: 107600,837178; Y: 213499,629632; Z:
2,6754479999999998

000804.F.1

X: 107607,31458400001; Y: 213497,87113799999;
Z: 2,725136

000805.F.1

X: 107613,93486199999; Y: 213495,00292100001;
Z: 2,7133980000000002

vlakfoto

008

1

/

/

3/03/2017
14:26:12

000806.F.1

X: 107622,768045; Y: 213489,112639; Z:
2,7377449999999999

vlakfoto

008

1

/

/

3/03/2017
14:38:22

Digitaal

000901.F.1

X: 107631,37084; Y: 213468,61451499999; Z:
2,825494

vlakfoto

009

1

/

/

3/03/2017
14:51:09

Digitaal

000901.F.2

X: 107631,37084; Y: 213468,61451499999; Z:
2,825494

vlakfoto

009

1

/

/

3/03/2017
14:52:16

Digitaal

000902.F.1

X: 107629,699561; Y: 213471,04191500001; Z:
2,7600859999999998

vlakfoto

009

1

/

/

3/03/2017
14:54:20

Digitaal

/

3/03/2017
14:58:14

Digitaal

/

3/03/2017
11:11:25

Digitaal

Digitaal

000903.F.1

X: 107609,908433; Y: 213479,235805; Z: 2,828462

vlakfoto

vlakfoto

vlakfoto

vlakfoto

vlakfoto

008

008

008

009

000

1

1

1

1

1

/

/

/

/

100001.F.1

X: 107502,55; Y: 213523,79; Z: 2,68

100002.F.1

X: 107512,31529699999; Y: 213512,75200499999;
Z: 2,6972559999999999

/

vlakfoto

000

1

/

/

3/03/2017
11:13:30

100003.F.1

X: 107524,560119; Y: 213501,620582; Z: 2,930507

vlakfoto

000

1

/

/

3/03/2017
11:16:42

Digitaal

100101.F.1

X: 107591,4; Y: 213563,91; Z: 2,64

vlakfoto

001

1

/

/

3/03/2017
13:38:27

Digitaal

100701

100701.L.1

100701.
GL.00001

000604.L.1

000604.
AW.00001

000604

Spooronderdeelnr.

000502.L.1

000502.
AW.00003

000502

Inv-nr.

000502.L.1

000502

Spoornr

Spooronderdeelnr.

Inv-nr.

000502.
AW.00002

Spoornr.

Datum

7/03/2017

Datum

3/03/201
7

3/03/201
7

3/03/201
7

007

Werkput

006

005

005

Werkput

/

Vak

1

1

1

Vlak

/

Sector

/

/

/

Sector

1

Vlak

/

/

/

Vak

Kwadr. Coupe

Voll.

Structuur

Structuur

Kwadr. Coupe

Kelk

Voll.

Tuit

Hals Lichaam

Rand

1

Steel

Oor

1

Bodem/voet Aantal

1

1

1

40

G.

1

1

1

Wand Bodem Aantal

G

Kleurloos

Kleur

36

36

30

MAI

Versiering

Kelk/buikvorm

Geglazuurd

Geglazuurd

Voet

Bodemvorm

Decoratie

Buitenkant
Binnenkant

Buitenkant
Binnenkant

Plaats versiering

Versiering voet

Vorm

Kelkglas

Vorm

Rood

wit

Oranje

Kleur kern

Aardewerk

Pontilmerk

Productie

2017B390 ASS-BOG-17

Glas

Rood

wit

Oranje

Kleur oppervlakte

Patina

2017B390 ASS-BOG-17

Soort

Luchtbellen

Gedraaid

Porselein

Gedraaid

Steel

Soort

Lokaal

Afkomst

WOII
Recent

Algemene datering

Zand

Zand

Verschraling

Fotonr.

Kaartnummer

Homogeniteit

Homogeniteit

Specifieke datering

Nieuwste tijd
Nieuwe tijd

Opmerking

manueel

Inzamelwijze

Tekeningnr.

X: 107623,73; Y: 213502,17;
Z: 2,70

Coördinaten

manueel

Verzamelwijze

manueel

Kaartnummer

X: 107532,12628; Y:
213514,88647299999; Z:
2,6829040000000002

Fotonr.

manueel

Tekeningnr.

X: 107568,232422; Y:
213515,144088; Z:
2,6457600000000001

Coördinaten

Nieuwste tijd
WOI
WOII
Recent

Beschrijving

X: 107568,232422; Y:
213515,144088; Z:
2,6457600000000001

Specifieke datering

Nieuwe tijd
Nieuwste tijd

Algemene datering

Assenede Groenendijkstraat
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5.Vondstenlijsten

WP0008BP01
WP0008BP01
WP0008BP01
WP0008BP01
WP0008BP01
WP0008BP01
WP0008BP01

WP0004BP01
WP0004BP01
WP0004BP01
WP0004BP01
WP0004BP01
WP0004BP01

profielnummer

1
2
3
4
5
6
7

nummer
aardkundige
eenheid/laag
1
2
3
4
5
6
Ap
Ap2
A
2A
C
Cg
Cg2

benaming
aardkundige
eenheid
Ap
Ap2
Bbi
C
Cg
Cg2
0
35
39
58
80
84
96

0
30
40
50/60
65/70
72/80

begindiepte
(cm)

35
39
58
80
84
96
105

30
40
50/60
65/70
72/80
105

einddiepte
(cm)

ja
ja
ja
ja
ja
ja
nee

ja
ja
ja
ja
ja
nee

ondergrens
bereikt?

vochtig
vochtig
vochtig
vochtig
nat
nat
nat

vochtig
vochtig
vochtig
vochtig
nat
nat

nat-vochtigdroog

P
P
P
Z
Z
Z
Z

L
L
L/Z
Z
Z
Z

textuur

donkerbruin
donkerbruin
donkergrijs
zwart
lichtgrijs
lichtgrijs-oranje
lichtgrijs-lichtoranje

donkerbruin
donkerbruin
donkerbruin/beige
lichtgrijs-lichtbeige
oranje
lichtgrijs-oranje

kleur visueel

bioturbatie
oxidatie
oxido-reductie

oxidatie
oxido-reductie

bioturbatie

fenomenen processen

84

6. Referentieprofielen
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