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DEEL 2: VERSLAG VAN RESULTATEN

Abstract

Dit onderzoek kadert in de geplande heraanleg van de Kloosterstraat in Merelbeke, over een
oppervlakte van 11620m². Ook een parkje langs de straat wordt opnieuw ingericht. Bij de
stedenbouwkundige vergunningsaanvraag is een archeologienota nodig. Voor het opstellen
van deze archeologienota is als eerste en enige fase een bureauonderzoek uitgevoerd. Het
onderzoek geeft aan dat het projectgebied zich in een omgeving bevindt waar plaatselijk een
behoorlijk archeologisch potentieel is. Zowel ten noorden als ten zuiden van de weg zijn sporen
aangetroffen uit de Romeinse periode en vroege middeleeuwen. Een vooronderzoek op een
aanliggend perceel in het kader van de geplande ontwikkelingen voor het OCMW, geeft meer
inzicht in de te verwachten sporen op de nabijgelegen Kloosterstraat. Er zijn voornamelijk
sporen aangetroffen die vermoedelijk wegtracés betreffen uit de nieuwe tijd. Op één zone
kruist een wegtracé uit de vroege middeleeuwen de Kloosterstraat.
Aangezien het projectgebied grotendeels verhard is en al sinds het derde kwart van de 18de
eeuw in gebruik is als wegtracé, wordt verwacht dat er toch een impact is geweest op het
bodemarchief. De aanwezigheid van riolering heeft de bodem hoogstwaarschijnlijk ook deels
verstoord. De beperkte breedte van het projectgebied, de talloze aanwezige nutsleidingen, de
potentieel verstoorde bodem en de aard van de op basis van het aangrenzende vooronderzoek
vastgestelde sporen en structuren impliceert dat verder onderzoek slechts een klein potentieel
heeft voor relevante kennisvermeerdering. De verwachte vroegmiddeleeuwse weg kan beter
onderzocht worden op het perceel ten zuiden, waar op termijn een opgraving is gepland in het
kader van de ontwikkeling van het OCMW en waar de weg reeds archeologisch is vastgesteld
met vrij goede bewaring. Voor de heraanleg van de straat en de aanleg van een wandelpad door
het parkje is bijgevolg geen verder archeologisch onderzoek nodig.

Hoofdstuk 1: bureauonderzoek

1. Beschrijvend gedeelte

1.1. Administratieve gegevens

Projectcode bureauonderzoek:
2017B388
Sitecode:			MER-KLO-17
Nummer van het wettelijk depot of het buitenlandse equivalent hiervan: Niet van toepassing
Locatie projectgebied: 		
				
Bounding box (Lambert72):
				

Projectgebied in Merelbeke, op het huidig tracé van de
Kloosterstraat en kruising met Poelstraat
punt 1: min. X: 106301,24; max. Y: 186863,93
punt 2: max. X: 106969,33; min. Y: 186520,77

Kadaster: 			
				
Oppervlakte projectgebied:
Oppervlakte percelen: 		

Merelbeke, Afdeling 2, Sectie C: 196p, 280z3 en openbaar
domein (huidig verloop Kloosterstraat en deel Poelstraat)
11620m²
3,68ha

Termijn bureauonderzoek:
Betrokken actoren en specialisten:
				
				
Wetenschappelijke advisering:

27 maart t.e.m. 31 maart 2017
Nele Heynssens (Erkend archeoloog, veldwerkleider)
Raphael De Brant (Assistent aardkundige, Erkend archeoloog)
Johan Hoorne (Zaakvoerder erkend archeoloog, redacteur)
Niet van toepassing

Kadasterkaart : 			
Topografische: 			

Figuur 1
Figuur 2
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1.2. Onderzoekskader

1.2.1. Geplande werken en bodemingrepen

De initiatiefnemer wenst een projectgebied van 11620m² op het huidige verloop van de
Kloosterstraat in Merelbeke opnieuw aan te leggen. Het betreft kadastraal delen van het openbaar
domein en ook een deel van perceel 196p en 280z3 van afdeling 2, sectie C in Merelbeke.
De werken omvatten riolerings- en wegenwerken waarbij de bestaande Kloosterstraat
wordt uitgebreid en verbeterd. Het huidige wegdek zal worden opgebroken en wordt
vooral binnen de zone van de bestaande verharding, heraangelegd. De nieuwe weg zal een
totale dikte hebben van 0,55m en opgebouwd zijn uit een onderfundering (0,20m), twee
steenslagfunderingen (0,15 en 0,11m) met daarop een KWS onderlaag (0,06m) en een KWS
toplaag bovenaan (0,04m). Op sommige delen wordt de straat geflankeerd door een voetpad.
Dit zal een dikte van 0,26m hebben, met een onderlaag van 0,15m in schraal beton, daarop
0,03m zandcement om de klinkers van 0,08m dik op te leggen. Ter hoogte van het OCMW
worden twee kiss & ride zones voorzien van elk 90m². Deze zullen min of meer dezelfde
opbouw hebben als de straat, maar afgewerkt zijn met klinkers in plaats van asfalt.
De parkeerplaatsen langs de straat hebben dezelfde opbouw als de kiss & ride zone. Ter
hoogte van het OCMW worden een aantal groenzones langs de weg voorzien, deze zullen
vooral liggen op de zones die voorheen als rijweg in gebruik waren.
De Kloosterstraat kruist met de Poelstraat. Ook dit kruispunt zal met deze bouwwerken
heraangelegd worden. In totaal wordt ongeveer 60m van de Poelstraat opnieuw aangelegd.
De opbouw van deze weg is vergelijkbaar met die van de Kloosterstraat en zal tot 0,55m
diep reiken.
Aan de oostelijke helft van de straat heeft de rijweg een breedte van 5,4m, met goot en
voetpaden erbij is de totale breedte 8,9m. Ter hoogte van het OCMW is de maximale breedte
van de rijweg, kiss & ride zone en voetpaden 23,5m. Het meest westelijke deel van de straat is

Figuur 1: Een afbeelding van de kadasterkaart, met aanduiding van het perceelnummer (© Geopunt)
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Figuur 2: Het projectgebied geprojecteerd op een topografische kaart (© NGI)

doodlopend voor voertuigen en minder breed. Aan de zijde van het kruispunt met de Poelstraat
heeft de straat een breedte van 10m. Het uiterste westelijke deel is slechts 3m breed. Dit deel
van de straat wordt met betonstraatstenen afgewerkt.
Het parkje dat langs de Kloosterstraat en Poelstraat ligt wordt deels heraangelegd. Het
bestaande wandelpad wordt verwijderd. Een nieuw gebogen pad zal door het park voeren,
langs een monument. Het pad met in totaal oppervlakte van 185m² zal een opbouw kennen
van ongeveer 0,30m dikte. Een deel van de bestaande bomen wordt verwijderd, en enkele
nieuwe bomen worden aan de westelijke zijde aangeplant. Tussen het park en de Kloosterstraat
worden 11 nieuwe parkeerplaatsen opgericht. Op een oppervlakte van 150m² zal deze parking
tot 0,45m diep worden aangelegd. Meer ten westen van het parkje worden twee maal twee
parkeerplaatsen aangelegd. Per parkeerplaats wordt 12m² tot 0,45m diep gefundeerd.
Onder het volledige verloop van de weg worden twee nieuwe rioleringen aangelegd (RWA en
DWA). Deze rioleringen zullen worden ingegraven tot maximaal 2,5m onder het maaiveld van
de straat, en minder diep naar het oosten toe.
De riolering van de huidige straat reikt vermoedelijk tot 2m diep en minder diep riching oosten.
Standaard is dit soort weg tot ongeveer 0,5m diep aangelegd, en ligt hieronder nog de riolering. Er
kan dus verwacht worden dat er toch een impact geweest is op het bodemarchief.
In totaal zullen de werken waarbij de straat wordt heraangelegd, uitgebreid, nieuwe
parkeerplaatsen en nieuwe riolering krijgt op een oppervlakte van ongeveer 9460m²
plaatsvinden. De weg zelf wordt tot 0,55m diep aangelegd. De diepste ingrepen hebben verband
met de aanleg van de riolering en reiken tot 2,5m diep.

1.2.2. Criteria voor opmaken archeologienota

De initiatiefnemer wenst een terrein van 11620m² groot aan de Kloosterstraat in Merelbeke te
opnieuw aan te leggen. Hiervoor dienen zij een stedenbouwkundige vergunning 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 oppervlakte
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Figuur 3: Een overzicht van de
geplande heraanleg en
de kloosterstraat en het
park (© Arcadis)
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Figuur 4: Een weergave van de
geplande aanleg voor riolering
(© Arcadis)
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Figuur 5: Enkele
typedoorsnedes van
de geplande wegenis,
parkeerstroken, voetpaden en
kiss & ride zone (© Arcadis)

van het projectgebied is groter dan 3000m². De bodemingreep is groter dan 1000/5000m². De
aanvrager van de vergunning is publiekrechtelijk en het gebied is op het gewestplan gekarteerd
als woonzone (0100). Volgens artikel 5.4.1. 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 en enige fase binnen dit traject is een bureauonderzoek.

1.3. Onderzoeksopdracht
1.3.1. Vraagstelling

Dit bureauonderzoek heeft als doel het archeologisch potentieel van het projectgebied
van 11620m² groot op de Kloosterstraat in Merelbeke door middel van literaire en
cartografische bronnen in te schatten. Op basis van deze bronnen moet afgewogen kunnen

12
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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. Ook werd een
visuele terreininspectie uitgevoerd om eventueel relevante archeologische of landschappelijke
structuren te visualiseren (zie infra) en om de verdere onderzoeksstrategie te bepalen.
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.
Nele Heynssens 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
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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.
Na een eerste fase van het bureauonderzoek, voerde het team op 30 maart 2017 een
visuele terreininspectie uit. Nele Heynssens fotografeerde het terrein en brachten het huidig
bodemgebruik op het plangebied in kaart. Naast het documenteren van het bodemgebruik, had
deze inspectie tot doel na te gaan welke fases van vooronderzoek — zoals veldkartering, booren proefsleuvenonderzoek — op het projectgebied mogelijk zijn. Nele Heynssens bundelde alle
data in GIS en vatte de gegevens samen in deze archeologienota.

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.
Figuur 6: Een overzicht van de ligging van het projectgebied op de meest recente orthofoto (© Geopunt)
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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 bevindt zich in Merelbeke, op het huidige verloop van de Kloosterstraat. De
bestaande straat zal hier heraangelegd worden, plaatselijk uitgebreid en voorzien van nieuwe
parkeerplaatsen. Een bestaande parkje wordt opnieuw ingericht. Het plangebied heeft een
oppervlakte van 11620m² en beslaat kadastraal de percelen 280z3 en 196p (partim) en vooral
delen van het openbaar domein. De Kloosterstraat bevindt zich op 650m ten zuidzuidoosten van
het dorpscentrum van Merelbeke. De straat heeft een ONO-WZW verloop en kan in twee delen
opgedeeld worden. Het oostelijke deel loopt van de Lembergsesteenweg tot de Poelstraat. Het
westelijke en kleinere doodlopende deel verbindt de Hundelgemsesteenweg en de Poelstraat.
De straat meet ongeveer 770m lang.
Binnen het projectgebied zijn geen waterlopen aanwezig. Op 400m ten noorden van
de Kloosterstraat ontspringt de Gijzegembeek. Deze loopt af richting noorden waar ze
samenvloeit met de Braambosbeek. Op ongeveer 600m ten zuidoosten van het plangebied
ontspringt de Schellebellebeek, die ook richting noorden afwatert. De Braambosbeek
en Schellebellebeek monden uit in de Ringvaart. Enkele waterlopen die ten westen en
zuiden van het plangebied lopen, zoals de Werrebeek en de Melsenbeek vloeien richting
noordwesten en monden uit in de Schelde.

2.3.1.2. Geologie

Het projectgebied bevindt zich in het noordwestelijke deel van het heuvellandschap in het
interfluvium van de Schelde en de Dender. Ter hoogte van het projectgebied helt het landschap
licht af in noordelijke richting naar een laagterras van de Schelde. De afwatering gebeurt hier
via de Gijzegembeek en de Schellebellebeek die op dit laagterras samenkomen om vervolgens
in noordwestelijke richting Schelde te vloeien.
Dit landschap is ontstaan door de inwerking van erosieprocessen op de tertiair afgezette
sedimenten. Ter hoogte van het projectgebied werd zo het Lid van Egem aangesneden. Dit Lid
van Egem behoorde vroeger tot de Formatie van Tielt maar wordt tegenwoordig toegeschreven
aan de Formatie van Hyon. Het bestaat uit grijsgroen glauconiet- en glimmerhoudend zeer fijn
zand met kleilagen en zandsteenbanken (Steurbaut 2015: 130-132). De tertiaire afzettingen
bevinden zich op basis van de tertiaire isohypsenkaart op een diepte tussen 11m en 14m onder
het maaiveld (10m-15m TAW).
Sinds het droogvallen van Noord-België aan het eind van het tertiair, rond 2,58 miljoen jaar geleden,
begonnen rivieren zich geleidelijk een weg door de marien afgezette tertiaire substraten te banen.
Als gevolg van de quartaire klimaatschommelingen gebeurde dit in verschillende fasen van erosie en
sedimentatie waarbij insnijding voornamelijk plaatsgreep aan het begin van de koude en gematigde
periodes en afzettingen in de koude periodes (Borremans 2015: 211-213).
Terwijl de Vlaamse Vallei zich ten westen en ten noorden van het projectgebied verder
ontwikkelde bleef de erosie ook inwerken op de tertiaire getuigenheuvels, in het laat-pleistoceen
zijn de valleien er tot in hun huidige vorm uitgeschuurd (Bogemans 2005: 25). Dit gebeurde, net
zoals in de Vlaamse Vallei, in verschillende fasen van erosie en sedimentatie.
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Figuur 7: Het onderzoeksgebied wordt geprojecteerd op de tertiair geologische kaart (© DOV)

Figuur 8: Het projectgebied wordt geprojecteerd op de quartair geologische kaart (© DOV)
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Figuur 9: Het projectgebied afgebeeld op de bodemkaart (© DOV)

In het zeer koude 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 (Borremans 2015: 219). Ter hoogte van het projectgebied
werden in deze periode zandige eolische afzettingen geaccumuleerd.
Tijdens het laat-glaciaal (13.000 tot 10.000 jaar geleden) verbeterde het klimaat, op
enkele koude fasen na. De permafrost verdween terwijl de zeespiegel aanvankelijk nog
relatief laag lag. Door het verhoogde erosiepotentieel konden zo meanderende rivieren
ontstaan die zich verticaal insneden en valleien vormden. Het oppervlak van de vroegpleniglaciale weichseliaanafzettingen werd hierbij tot laagterras in reliëf gesteld. Door
de klimaatsverbetering en bijhorende zeespiegelstijging nam het erosiepotentieel echter
langzaam af en werden deze laat-glaciale paleovalleien opnieuw opgevuld met alluviale
afzettingen waardoor ze vandaag niet meer zichtbaar zijn in het landschap (Bogemans
2007: 23; Borremans 2015: 219).
Op de quartairgeologische kaart staat de omgeving van het projectgebied gekarteerd als
type 1. Dit type wijst op eolische weichseliaanafzettingen op de tertiaire sokkel, al dan niet in
combinatie met colluviale afzettingen.

2.3.1.3. Aardkunde

Op de bodemkaart staat het westelijke deel van het projectgebied gekarteerd als bebouwde
zone (OB). Dit wijst op een antropogene verstoring van de bodem. Het oostelijke deel van
het projectgebied staat gekarteerd als een droge zandbodem met sterk verbrokkelde textuur
B-horizont (Zbc(h)). Deze postpodzol-bodem is zandig en droogtegevoelig en daardoor minder
interessant voor landbouw.

2.3.1.4. Topografie

De topografie van het gebied kan het best afgelezen worden op het digitaal hoogtemodel. Op
het hoogtemodel is het contrast tussen de Scheldevallei en het Schelde-Dender-interfluvium
duidelijk waar te nemen. Het projectgebied bevindt zich in een westelijke uitloper van dit
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Figuur 10: De ligging van het projectgebied op het digitaal hoogtemodel, met aanduiding van de waterlopen (© Geopunt)

Figuur 11: Een detail van het digitaal hoogtemodel ter hoogte van de Kloosterstraat (© Geopunt)
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interfluvium die in het zuiden geprofileerd wordt door de vallei van de Melsenbeek en in het
noorden door een weichseliaan laagterras van de Vlaamse Vallei waarin de Schellebellebeek en
de Braambosbeek richting Schelde lopen.
Op 900m ten zuidwesten van het projectgebied bevindt zich een dominante opduiking in het
landschap die tot 31,5m TAW reikt en zo 24m boven de westelijk gelegen Scheldevallei uitsteekt.
Naar het zuidoosten toe stijgt het landschap echter gestaag tot veel grotere hoogtes.
Het hoogste punt binnen het projectgebied ligt aan de westzijde. Aan de kruising met de
Hundelgemsesteenweg is een hoogte van 24,15m TAW aanwezig. Van dit punt helt de straat
af richting oostelijke uiteinde, met een minimale hoogte van 20,45m TAW. Ter hoogte van het
kruispunt met de Poelstraat bedraagt de TAW 21,95m.

2.3.1.5. Bodemgebruik

Het huidige bodemgebruik kon worden vastgesteld tijdens de visuele terreininspectie.
Momenteel is het projectgebied in gebruik als openbare weg waarbij het volledige tracé van de
Kloosterstraat met inbegrip van het kruispunt met de Poelstraat vervat is. Ten westen van het
kruispunt met de Poelstraat bevindt zich nog een perceel met gras en een bomengroep. Hier

Figuur 12: Het hoogteprofiel door de Kloosterstraat toont dat de straat afhelt richting oosten (© Geopunt)
Figuur 13: De ligging van het hoogteprofiel binnen de Kloosterstraat (© Geopunt)
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Figuur 14: Een zicht op het oostelijke einde van de straat

Figuur 15: Beeld op de zone die het meest wordt uitgebreid

Figuur 16: Een beeld op het kruispunt met de Poelstraat

Figuur 17: Door het parkje loopt nu een grindpad,
de bodem langs dit pad worden verwijder

Figuur 18: Zicht op de ligging van het nieuwe
voetpad en nieuwe parkeerplaatsen

Figuur 19: Het westelijke einde van de Kloosterstraat is veel minder
breed en biedt geen doorgang voor wagens
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Figuur 20: Ter hoogte van de parking naast het OCMW loopt wellicht een vroegmiddeleeuws wegtracé

is een kleine zone met grind in gebruik als wandelpadje naar een monument. Het oppervlak
van de weg bestaat op alle delen uit asfalt. Aan de oostelijke helft komen aan beide zijden een
voetpad voor of grindstrook met parkeerplaatsen. Ter hoogte van het OCMW en de school zijn
bredere stroken met parkeerplaatsen aanwezig. Het westelijke deel van de straat is minder
breed met af en toe plaatselijk een bredere grindstrook om te parkeren.

2.3.2. Archeologische voorkennis en historisch kader

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. Historisch kader

Voor de historische beschrijving wordt gebruik gemaakt van historische kaarten, beschikbare
luchtfoto’s en orthofoto’s voor het projectgebied, toponymische en historische bronnen.
Hieronder worden eerst de Ferrariskaart, Atlas der Buurtwegen, Poppkaart en Topografische
kaart van Vandermaelen chronologisch besproken. Daarna wordt het projectgebied op
verschillende orthofoto’s bestudeerd. Ook de toponymie en de historische achtergrond van de
omgeving wordt toegelicht.
Op de Ferrariskaart (1777) valt het projectgebied net op de grens van twee kaartbladen. Een deel
van de Kloosterstraat wordt op deze kaart al weergegeven. Vermoedelijk heeft het oostelijke
deel van de Kloosterstraat in deze periode al zijn huidige verloop. Toch toont de kaart een licht
anders georiënteerde straat, mogelijk heeft dit te maken met de grenzen van de kaartbladen.
De oostelijke zijde van de Kloosterstraat is zeer landelijk. Langs de weg komen voornamelijk
akkerland voor en in mindere mate bos. Aan het kruispunt met de Kloosterstraat komt
bebouwing voor, eenvoudige stenen boerderijen. Het westelijke deel van het projectgebied is
niet in gebruik als weg. Er valt een deel akkerland en een stuk boomgaard binnen dit deel van
het onderzoeksgebied.
In het midden van de 19de eeuw wordt het projectgebied gekarteerd op de Atlas der Buurtwegen
en de Poppkaart. Aangezien beide kaarten grote gelijkenissen vertonen, worden ze hieronder
samen besproken. De Poppkaart en Atlas der Buurtwegen geven min of meer hetzelfde beeld als
de Ferrariskaart. Het oostelijke deel van de Kloosterstraat ligt nog steeds zeer landelijk, hier komt
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Figuur 21: Het projectgebied voorgesteld op de Ferrariskaart (© Geopunt)

Figuur 22: De Atlas der Buurtwegen toont de Kloosterstraat en omgeving in de 19de eeuw (© Geopunt)
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Figuur 23: De Poppkaart geeft een vergelijkbaar beeld als de Atlas der Buurtwegen (© Geopunt)

Figuur 24: De Topografsiche kaart van Vandermaelen toont de straat en het bodemgebruik in de omgeving (© Geopunt)
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Figuur 25: Een luchtfoto uit 1971 toont dat de omgeving ontwikkeld wordt (© Geopunt)

geen bebouwing voor. De straat kruist nu met een kleine voetweg die NNW-ZZO georiënteerd
is. Meer naar het westen, aan het kruispunt met de Poelstraat komt bebouwing voor. Twee
boerderijen komen voor aan de zuidelijke zijde van de Kloosterstraat, aan weerszijden van de
Poelstraat. Vanaf het midden van de 19de eeuw is ook het westelijke deel van de Kloosterstraat
verhard. Aan het kruispunt met de Hundelgemsesteenweg is ook een boerderij weergegeven.
Ook de Vandermaelenkaart uit het midden van de 19de eeuw toont eenzelfde beeld. Deze kaart
geeft aan dat er reliëf op het plangebied zit, dat afloopt richting noorden.
Het projectgebied en zijn omgeving zijn waar te nemen op een aantal orthografische luchtfoto’s.
De oudste foto dateert uit 1971. Hierop is te zien dat de omgeving langs de straat ontwikkeld
wordt. De Kloosterstraat heeft reeds zijn huidige ligging. Ook het parkje aan de kruising met de
Poelstraat is reeds aangelegd en kent dezelfde indeling als het huidige parkje. Centraal langs
de straat komen aan de zuidelijke zijde nog enkele akkers of graslanden voor in 1971. In 1990
wordt het OCMW, dat langs de zuidoostelijke zijde van het kruispunt tussen de Kloosterstraat
en de Poelstraat ligt, uitgebreid en vernieuwd. Er worden enkele nieuwe toegangen via de
Kloosterstraat aangelegd. Ter hoogte van het OCMW komen vermoedelijk ook al een aantal
parkeerplaatsen voor, die dwars op de weg zijn ingeplant.
Op luchtfoto’s uit 2002, 2006, 2009, 2012, 2013, 2014 en 2015 zijn weinig tot geen verschillen op
te merken binnen het projectgebied. Tussen 2009 en 2012 wordt een fietsenstalling gebouwd
aan de noordelijke hoek van het parkje. De meest recente luchtfoto, die in 2016 is vastgelegd,
toont een straat die aan de westelijke helft doodlopend is, met parkeerplaatsen langs de straat.
De oostelijke helft van de straat heeft enkel parkeerplaatsen ter hoogte van het OCMW. Op de
luchtfoto’s kunnen geen waarnemingen gedaan worden die aanwijzingen zouden geven over
enig erfgoed dat in de bodem bewaard zou zijn.
Het projectgebied bevindt zich in de gemeente Merelbeke. Dit toponiem komt voor vanaf het
begin van de 12de eeuw, als Merlebeke. Het wordt ook vermeld als Merlebecca (1108), Merlebeca
(1122), Merlebecke (1156) en Mellebeke (1224) (Gysseling 1960). Merelbeke zou verwijzen
naar het Middelnederlands merle, marle, ontleend aan het Oudfrans marle, Oudpicardisch
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Figuur 26: De luchtfoto uit 1990 toont de inrichting van het parkje en aanwezigheid van het OCMW (© Geopunt)

Figuur 27: De orthofoto uit 2002 toont de ontwikkeling van de wijk ten noorden van de
Kloosterstraat, waar Romeinse sporen zijn aangetroffen (© Geopunt)
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Figuur 28: De luchtfoto uit 2012 met de Kloosterstraat en omgeving (© Geopunt)

merle (mergel). Minder waarschijnlijk is de verkleinvorm marila van het Germaanse mari (kleine
waterplas) (Debrabandere et al. 2010: 166). De naam Kloosterstraat kan verklaard worden door
de aanwezigheid van een klooster dat rond het midden van de 19de eeuw wordt opgericht langs
de straat (zie infra).
Archeologische vondsten wijzen op bewoning in de Romeinse periode, vooral op de hogergelegen
gebieden. In de 10de eeuw was de heerlijkheid Merelbeke eigendom van het graafschap Aalst.
Daarna kwam het in handen van verschillende families. In de middeleeuwen vonden in Merelbeke
veel veldslagen plaats (Vandeputte 2008: 283). Vanaf het midden van de 19de eeuw vestigen zich
veel bloemisterijen in Merelbeke (Agentschap Onroerend Erfgoed 2017).
In 1859 is op het domein van het OCMW, aan de oostelijke hoek tussen de Kloosterstraat en
de Poelstraat, een bakstenen gebouw opgetrokken van de zusters van de congregatie van SintFranciscus – ofwel de zusters Maricollen (Broeckaert & De Potter 1867: 60). Vanaf dat moment
worden de terreinen gebruikt voor het weeshuis en hospitaal van deze orde. Vanaf 1931 heet
dit gebouw het Sint-Camillusgesticht (Bogaert & Verbeeck 1989). Ondertussen is het terrein
in gebruik als OCMW-site waarbij stelselmatig nieuwe gebouwen verschenen, vooral vanaf de
jaren 1970. Binnenkort is een nieuwe uitbreiding van het OCMW gepland.

2.3.2.2. Archeologische voorkennis

Binnen de grenzen van het projectgebied zelf werden tot op heden al ten dele archeologische
vaststellingen gedaan. Door de uitbreiding van de Kloosterstraat in de breedte ter hoogte van
het OCMW, valt dit deels wel binnen een zone waar al archeologisch onderzoek is uitgevoerd.
In 2015 voerde een team van De Logi & Hoorne een vooronderzoek uit op het domein van het
OCMW (Hoorne & Heynssens 2015; Centrale Archeologische Inventaris, nummer 211306).
Op basis van dit onderzoek kan een inschatting gemaakt worden van het te verwachten erfgoed
ter hoogte van het OCMW. Aan de kruising met de Poelstraat liggen enkele sleuven die deels
binnen het projectgebied van de Kloosterstraat liggen.
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Figuur 29: Het projectgebied overlapt deels met een onderzoek uit 2015 op het OCMW (MER-POE-15) (© Geopunt)

Figuur 30: Een foto van sleuf 29, waar een vroegmiddeleeuwse weg loopt met N-Z oriëntatie
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Figuur 31: Het grondplan met interpretatie van het verloop van de vroegmiddeleeuwse weg, die is aangetroffen bij het onderzoek op
de site van het OCMW in Merelbeke. De middeleeuwse sporen zijn in grijs weergegeven, recente sporen hebben een witte kleur, de
bestaande bebouwing is rood aangeduid. De Kloosterstraat loopt net ten noorden van dit projectgebied
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Sleuf 16 bevindt zich op het gras net buiten het domein van het OCMW aan het kruispunt tussen de
Kloosterstraat en de Poelstraat. In deze sleuf is nog een aantal kasseien teruggevonden en kwamen
de resten van wegtracés uit de nieuwe tijd voor, die dezelfde oriëntatie hadden als de Poelstraat.
Mogelijk gaat het om een voorganger. Sleuf 19 ligt evenwijdig aan de Kloosterstraat, maar bevatte
enkel sporen van recente datering. In het verlengde van sleuf 19 komt sleuf 20 voor. Sleuf 20 bevatte
enkele wegtracés die WNW-OZO georiënteerd waren, en in de nieuwe tijd dateren. Op het centrale
grasplein voor het OCMW zijn sleuf 21 en 22 aangelegd. Beide sleuven bevatten een aantal greppels
die een WNW-OZO oriëntatie hebben. Sleuven 23 en 24 liggen verder richting oosten, ook langs
de Kloosterstraat. Beide sleuven waren volledig verstoord door recente vergravingen. De meest
relevante sporen konden opgemerkt worden in sleuven 28 en 29. Ter hoogte van huisnummer 25,
aan de noordoostelijke parking van het OCMW zijn de resten van een weg aangetroffen. Deze weg
dateert wellicht tussen de vroege middeleeuwen en de 10de eeuw.
De weg, die min of meer N-Z georiënteerd is, is ook vastgesteld tijdens een ouder onderzoek op
een perceel net ten zuiden. Het betreft de huidige Caritas Wadi, die 100m ten zuidoosten van
de Kloosterstraat ligt. In 2001-2003 is hier de site van Merelbeke Caritas opgegraven (Centrale
Archeologische Inventaris, nummer 37084). Zowel op het perceel van het OCMW als op Merelbeke
Caritas zijn sporen gevonden van bewoning uit de 10de eeuw. De site omvat een pottenbakkersoven
uit de 10de eeuw, houten gebouwplattegronden, hutkommen en waterputten (De Clercq et al. 2003).
Daarnaast zijn op Merelbeke Caritas 120 inhumatiegraven onderzocht. Op basis van de grafgiften
kan bepaald worden dat het grafveld van de Merovingische periode tot de Karolingische periode in
gebruik is (7de tot 9de eeuw). Er zijn enkel lijkschaduwen bewaard (De Clercq et al. 2003; De Clercq
et al. 2004: 10-11). De oudste sporen op Merelbeke Caritas omvatten twee kuilen uit de ijzertijd (5de
eeuw v. Chr.) (De Groote et al. 2007: IV; De Mulder et al. 2002: 40).
Op dezelfde parking waar in 2015 de aanwezigheid van een vroegmiddeleeuwse weg werd
vastgesteld, komen ook paalsporen en kuilen voor (Hoorne & Heynssens 2015: 29). Deze
horen vermoedelijk ook bij de cluster van vroegmiddeleeuwse sporen. Het is niet duidelijk
tot waar de cluster met vroegmiddeleeuwse sporen doorloopt. De sporen die het dichtst bij
de Kloosterstraat liggen, bevinden zich op 40m ten zuidoosten van de straat. Daarna lijken
proefsleuven 28 en 29 leeg wat betreft nederzettingssporen richting Kloosterstraat.
Aan de noordelijke zijde van de Kloosterstraat, op ongeveer 100m afstand ligt de site Merelbeke –
Dijsegem (Centrale Archeologische Inventaris, nummer 37100). Tijdens werkzaamheden aan de
nieuwe wegzaten van een verkaveling vonden de archeologen van de provincie Oost-Vlaanderen
in 2000 tijdens een werfcontrole verschillende archeologische resten. De oudste zijn enkele losse
vondsten, waaronder een schrabber en kling die lijken uit het midden neolithicum te dateren.
Belangrijker is de vondst van minstens zeven houten gebouwen en perceelgrachten. Op basis van
het aardewerk dateren de paalsporen in de tweede helft van de 1ste eeuw tot het begin van de 2de
eeuw. De nederzetting kon niet worden opgegraven, maar duidt wel aan dat ook Romeinse sporen
in de nabijheid van het projectgebied aanwezig zijn (Deschieter et al. 2000: 216-217).
Op 400m ten noorden van het projectgebied ligt de site Merelbeke – cultureel centrum (uiteindelijk
is dit plan (nog) niet gerealiseerd) (Centrale Archeologische Inventaris, nummer 133). Tijdens het
proefsleuvenonderzoek zijn enkel opgevulde grachten van postmiddeleeuwse tot subrecente datum
aangetroffen. Op 450m ten noordwesten is bij de aanleg van een grasveld langs de Polsterstraat een
gepolijste bijl gevonden. Deze kan niet nauwer dan de steentijd gedateerd worden (Wollaert &
Balthau 1985: 103; Centrale Archeologische Inventaris, nummer 32395).
In een ruimer kader zijn er nog verschillende archeologische vindplaatsen gekend in de gemeente
Merelbeke. Het gaat over diverse soorten nederzettingen en begravingen uit verschillende periodes.
De site van Merelbeke Axxess ligt op 1,8km naar het noorden, met resten uit de Romeinse periode en
een grafcirkel (Centrale Archeologische Inventaris, nummer 32391). In deelgemeente Lemberge,
op 1,8km naar het zuidoosten zijn meerdere grafcirkels aangetroffen en begravingssporen uit de
vroege middeleeuwen of Romeinse periode (Centrale Archeologische Inventaris, nummer
207272; Hoorne & Heynssens 2014; onuitgegeven onderzoek Ruben Willaert).
Het potentieel van de omgeving rond de Kloosterstraat is duidelijk. Het projectgebied zelf ligt
tussen twee gekende archeologische sites.
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Gekende sites CAI

Figuur 32: In de omgeving komt een aantal gekende vindplaatsen voor die zijn omgenomen in de CAI (© Geopunt; Onroerend Erfgoed)

2.3.3. Datering en interpretatie van het onderzochte gebied

In de omgeving van het projectgebied, rond de Kloosterstraat in Merelbeke komt een aantal
gekende vindplaatsen voor. Er zijn dus in de nabijheid zeker oudere resten aanwezig. Deze
dateren in de steentijd, ijzertijd en Romeinse periode, maar vooral in de vroege en volle
midddeleeuwen (Merelbeke Caritas). Historische kaarten tonen dat het huidige tracé van
de Kloosterstraat sinds het midden van de 19de eeuw in gebruik is als weg. De studie van de
beschikbare historische kaarten en luchtfoto’s gaven geen aanwijzingen voor de aanwezigheid
van grote verstoringen, buiten de te verwachten impact van de bestaande weg. De bodem
bestaat uit een droge zandgrond. Op basis van de reeds aangetroffen archeologische sites in de
omgeving, kan geconcludeerd worden dat deze bodem een relatief gunstige ondergrond was
voor verschillende menselijke activiteiten in het verleden.

2.3.4. Verwachting ten aanzien van archeologisch erfgoed

Op een beperkt deel van het projectgebied is al een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd,
in het kader van de geplande ontwikkelingen op het aanliggende terrein van het OCMW. Op
basis hiervan zijn de verwachtingen voor het aantreffen van relevante archeologische sporen
aan het westelijke deel van de Kloosterstraat, niet zo groot. Hier komen naast enkele resten
van wegtracés uit de nieuwe tijd, enkel recente verstoringen voor. Aan de oostelijke zijde van
de Kloosterstraat, ter hoogte van huisnummer 25 is een vroegmiddeleeuwse weg geregistreerd
bij een vooronderzoek op een parking. De weg, die min of meer N-Z georiënteerd is, kruist
vermoedelijk de Kloosterstraat en loopt door naar het zuiden.
Het projectgebied op de Kloosterstraat in Merelbeke bevindt zich in een regio waar gekende
archeologische sites aanwezig zijn. Door de aard van het projectgebied, een lange strook van
ongeveer 10m (plaatselijk maximaal 23m breed) en de vermoede verstoring die al gebeurd is
door de aanleg van weg, riolering en nutsleidingen, is het kennispotentieel van dit plangebied
eerder beperkt. Wanneer tijdens een vervolgonderzoek sporen worden aangetroffen, zullen
deze waarschijnlijk niet in hun ruimte context gevat kunnen worden, door de beperkte
breedte van het plangebied. Bovendien kan verwacht worden dat het gebruik als weg, voor
het grootste deel van de straat sinds het derde kwart van de 18de eeuw, een verstorende
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impact heeft gehad op het potentieel aanwezige bodemarchief. De precieze omvang of diepte
van deze funderingen en nutsleidingen is vermoedelijk maximaal 2,0m, op basis van de
voorgaande factoren wordt slechts een eerder matig tot laag potentieel voor het aantreffen
van relevant archeologisch erfgoed verwacht.

2.3.5. Synthese

De landschappelijke ligging van de Kloosterstraat in Merelbeke biedt een behoorlijk
archeologisch potentieel. Aan de hand van het geraadpleegde kaartmateriaal en de luchtfoto’s
blijkt dat dit gebied sinds het derde kwart van de 18de eeuw als weg is gebruikt. Een studie
van de archeologische voorkennis leert dat ten zuidoosten en noorden van het projectgebied
twee vindplaatsen aanwezig zijn waar resten uit verschillende periodes zijn aangetroffen.
Ten zuidoosten ligt een vroegmiddeleeuwse nederzetting met grafveld. Hierbij hoort ook een
wegtracé dat hoogstwaarschijnlijk kruist met de Kloosterstraat. De nederzettingssporen die
aanwezig zijn, bevinden zich vanaf 40m ten zuidoosten van de straat, de eerste sporen lijken
zich ook in de periferie van een nederzetting te bevinden.
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?
Het projectgebied is gelegen op de zandige eolische weichseliaanafzettigen die werden afgezet
op de westelijke rand van het Schelde-Dender-interfluvium, een tertiair heuvellandschap dat
door eolische afzettingen uit het zeer koude laat-pleniglaciaal (29.000 tot 13.000 jaar geleden)
wordt afgedekt. Door de koude omstandigheden was de rivierwerking en vegetatie zeer beperkt
in deze periode waardoor ter hoogte van het projectgebied zandige eolische afzettingen werden
geaccumuleerd. Naar het zuidoosten toe worden deze afzettingen steeds fijner. Eerst zandleem
en vervolgens zuivere leem.
Archeologisch is kan de landschappelijke positie van het projectgebied interessant zijn. De hogere
positie tegenover de Schelde vallei in het westen en het weichseliaanterras in het noorden zijn een
troef die echter geldt voor de gehele omgeving en niet specifiek voor het projectgebied zelf.
Agrarisch is het projectgebied minder interessant gelegen. De zandige en drogere gronden zijn
minder geschikt voor landbouw. In de nabije omgeving, 2km ten oosten in Lemberge, liggen
veel vruchtbaardere zandlemige gronden die veel minder investeringen vereisen voor een
betere opbrengst. De aanwezigheid van een postpodzolbodem bevestigt de mindere waarde
van de bodem. Podzolen ontwikkelen zich immers in goed gedraineerde arm zure zandbodems.
Vermoedelijk lag het projectgebied gedurende een lange periode onder heide en werden deze
gronden als gemeenschappelijke extensieve graasgronden gebruikt.
Op de Ferrariskaart zijn de gronden opnieuw in gebruik als akkergrond. Bij de omzetting van
deze gronden in landbouwgrond werd de aanwezige podzol waarschijnlijk volledig of deels
vernietigd. In de lagere delen van het landschap, maar met een gelijkaardige bodem, zijn grote
bossen aanwezig. Op de vruchtbare zandlemige bodem rond Lembeke ligt een grote kouter.
- Welke evolutie kende het landgebruik en welke invloed heeft dit gebruik op de bewaring van
het potentieel aanwezige archeologisch erfgoed?
Het landgebruik kan worden gereconstrueerd vanaf het derde kwart van de 18de eeuw tot
heden, op basis van historische kaarten en luchtfoto’s. Op de Ferrariskaart is het deel van de
Kloosterstraat, dat tussen de Poelstraat en Lembergsesteenweg ligt al aanwezig. Historische
kaarten uit het midden van de 19de eeuw tonen de straat met zijn huidige tracé. Het parkje
dat op de kruising met de Poelstraat ligt, is zeker vanaf 1971 aanwezig en wordt sinds dan niet
ingrijpend veranderd. Dit deel van het projectgebied zal vermoedelijk de best bewaarde bodem
hebben. Langs het OCMW zijn enkele parkeerplaatsen aanwezig langs de straat.
Vanaf het derde kwart van de 18de eeuw tot het heden is het projectgebied als weg in gebruik. De
aanwezigheid van een riolering en nutsleidingen onder en naast de weg hebben het potentieel
aanwezig bodemarchief vermoedelijk enigszins verstoord. De diepte van de verstoring door de
aanleg van de weg kan op basis van het bureauonderzoek ingeschat worden op maximaal 2m
onder het maaiveld. Indien er binnen het projectgebied nog archeologische sporen aanwezig
zouden zijn, zijn deze hoogstwaarschijnlijk beïnvloed door de wegenis.
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Figuur 33: De synthesekaart toont de landschappelijke ligging en gekende sites uit de omgeving (© Geopunt; Onroerend Erfgoed)

- Zijn er indicaties voor de aanwezigheid van één of meerdere archeologische sites? Wat is de
aard, datering en bewaring?
Op basis van de archeologische voorkennis kan afgeleid worden dat de omgeving in het
verleden al gebruikt is voor verschillende menselijke activiteiten. Ten zuidoosten van de
Kloosterstraat komt op de terreinen van het OCMW een vroegmiddeleeuwse nederzetting
met grafveld voor. Aan de noordelijke zijde van het projectgebied zijn Romeinse sporen
vastgesteld tijdens een werfopvolging. Een proefsleuvenonderzoek uit 2015 toont aan dat
een vroegmiddeleeuws wegtracé wellicht de Kloosterstraat kruist. Vraagstellingen met
betrekking tot die weg (traject, opbouw, datering) kunnen beter beantwoord worden als
het huidige parkeerterrein verder ontwikkeld wordt, en bijgevolg opgegraven wordt. De
kern van de vroeg- en volmiddeleeuwse nederzetting ligt verder ten zuidoosten, terwijl de
buitenste sporen in de periferie zo’n 40m ten zuidoosten zijn aangetroffen. De kern van de
Gallo-Romeinse nederzetting ligt ongeveer 200m ten noordnoordwesten. Om na te gaan of
er effectief nog andere sporen uit de Romeinse periode, vroege middeleeuwen of andere
periodes aanwezig zouden zijn onder het wegdek van de Kloosterstraat, en de aard, datering
en bewaring te bepalen, zou verder archeologisch onderzoek nodig zijn.
- Wat is het archeologisch potentieel van het projectgebied?
Het archeologisch potentieel wordt bepaald door verschillende parameters. De
landschappelijke ligging en archeologische voorkennis geven aan dat er voor het grootste
deel van het traject eerder een matig potentieel is. In het midden van de Kloosterstraat
ter hoogte van het parkeerterrein (ofwel huisnummer 23-25) is er wel een behoorlijk
archeologisch potentieel is. Het bodemgebruik als weg, sinds het derde kwart van de 18de
eeuw, heeft vermoedelijk wel een impact gehad op het mogelijk aanwezig bodemarchief. De
precieze omvang en diepte van de fundering en de riolering van de Kloosterstraat konden
op basis van het bureauonderzoek bepaald worden op maximaal 2,0m diepte. De bewaring
van eventueel archeologische sporen zal door de aanleg van deze weg hoogstwaarschijnlijk
niet optimaal zijn.
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- Welke impact hebben de geplande werken op het archeologisch bodemarchief?
De bestaande Kloosterstraat in Merelbeke wordt heraangelegd en heringericht. Dit gebeurt
grotendeels op de footprint van de bestaande straat, maar plaatselijk worden enkele
verschuivingen in het verloop doorgevoerd. In totaal zal er een verharding zijn op ongeveer
9460m² met een weg die tot 0,55m diep gefundeerd wordt. Hierbij moet rekening gehouden
worden met de aanleg van twee rioleringen, voor afvalwater en hemelwater, die tot maximaal
2,5m diep worden aangelegd. Naar het oosten toe wordt de riolering minder diep ingeplant.
Vooral langs de westelijke delen van de straat wordt een aantal parkeerplaatsen en kiss &
ride zones aangelegd. In totaal gaat het om een verharding op 180m² tot 0,45 tot 0,55m diep
gefundeerd. De heraanleg van een parkje heeft een minder grote impact op het bodemarchief.
Het bestaande grindpad wordt verwijderd en vervangen door een nieuw pad van 1,8m breed
met betonklinkers. Deze verharding heeft een oppervlakte van 185m². Het paadje heeft een
opbouw en fundering die tot ongeveer 0,25m diep reikt.
In totaal hebben de werken plaats op een oppervlakte van ongeveer 9460m², waar. Plaatselijk
is er een impact tot 2,5m diep, voor de aanleg van de riolering. De impact van de werken op het
potentieel aanwezige bodemarchief is vooral vrij groot door de aanleg van de riolering.
- Wat is het wetenschappelijk kennispotentieel van een eventueel aanwezige archeologische
site op lokaal, regionaal en op Vlaams niveau?
Voor het grootste deel van het projectgebied is het kennispotentieel eerder beperkt. Centraal
in de Kloosterstraat wordt op basis van een archeologische opgraving op Merelbeke Caritas
en het archeologisch vooronderzoek van Merelbeke Poelstraat (op de site van het OCMW)
een doorlopende vroegmiddeleeuwse weg verwacht die het projectgebied zou kruisen. Op
zich is dit een interessant gegeven, maar de weg is een structuur met een lang verloop,
waarbij mogelijke wetenschappelijke vraagstellingen (rond het verloop, de opbouw en de
datering) beter kunnen opgelost worden onder het parkeerterrein ten zuiden, waar deze
ook voorkomt en waar bij verdere ontwikkeling een opgraving zal volgen. De bewaring
lijkt daar alleszins behoorlijk te zijn, wat niet zo hoeft te zijn onder de Kloosterstraat,
en er zijn ook meer ruimtelijke mogelijkheden. Deze weg is van belang op lokaal niveau,
maar is vrij uniek in regionaal en zelfs supraregionaal opzicht. Behalve de weg, zijn er ook
mogelijkheden met betrekking tot het vaststellen van de periferie van nederzettingen uit
de Romeinse of middeleeuwse periodes. Opnieuw zijn er echter beperkingen zoals de
breedte en bewaringsgraad.

2.3.6. Afweging noodzaak en motivering verder onderzoek

Op basis van het uitgevoerde bureauonderzoek kan de aanwezigheid van een archeologische site
binnen het projectgebied niet worden uitgesloten. Om met zekerheid informatie te verkrijgen
over de aan- of afwezigheid van een archeologische site binnen het plangebied en een aangepast
programma van maatregelen op te stellen, worden volgende onderzoeksfasen overlopen.
Een veldkartering lijkt voor dit projectgebied niet aangewezen. Het terrein is immers niet in
gebruik als akkerland, maar is zo goed als volledig verhard. Veldkartering dient (bij voorkeur)
uitgevoerd te worden op (versgeploegde) akkers en bijgevolg is deze onderzoeksmethode voor
dit projectgebied niet efficiënt. Zelfs indien de wegenis eerst zou afgebroken worden zal het
resterende puin veel ruis veroorzaken. Eventuele archeologische vondsten kunnen door middel
van deze onderzoeksmethode geen inzicht geven in de bewaring van eventuele sporen in de
bodem. Bovendien bestaat er weinig zekerheid over de afkomst van de vondsten, ze kunnen
bijvoorbeeld ook uit aangevoerde grond stammen. Veldkartering biedt binnen dit projectgebied
dan ook geen meerwaarde en bijgevolg is de kenniswinst dan ook klein tot nihil.
Hetzelfde geldt voor geofysisch onderzoek, dat enkel nuttig is om grootschalige en
voornamelijk lineaire sporen te herkennen. Het werkt voornamelijk onder specifieke
omstandigheden en kleine sporen kunnen snel gemist worden. De relatief smalle lineaire
vorm van het vrije gedeelte van het plangebied en de aanwezige verhardingen binnen het
projectgebied verhinderen het gebruik van deze detectiemethode. Bovendien kunnen op
deze projectzone heel wat ‘verstoringen’ door aanwezige nutsleidingen, rioleringen en
puin verwacht worden. Bij de uitvoering van een geofysisch onderzoek zullen eerder de
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recente structuren gedetecteerd worden terwijl andere minder zichtbare archeologische
sporen niet herkend of gemist kunnen worden. Vanuit economisch oogpunt is het dan
ook niet zinvol om een dergelijke methode in te zetten op een dergelijk terrein. Bijgevolg
bevat geofysisch onderzoek weinig tot geen potentieel voor archeologische kenniswinst.
Methodes zoals veldkartering en geofysische onderzoek laten bovendien niet toe met
zekerheid uitspraken te doen over de aard van de mogelijk aanwezige artefacten en in te
schatten wat de bewaringsgraad van de site is.
De aard van het projectgebied, als weginfrastructuur met errond nutsleidingen en
rioleringen, laat niet makkelijk toe in de bodem te boren. Bovendien zijn er geen indicaties
van een goed bewaarde bodem in functie van steentijdoccupaties. Meer nog, door het
huidige gebruik is de kans op goede bewaring van de bodem bijzonder klein. Booronderzoek
lijkt dan ook niet aangewezen.
Ook de methode van een proefsleuvenonderzoek kan niet toegepast worden in dit plangebied.
Het kluwen van aanwezige nutsleidingen en rioleringen laat niet toe in de werkzone
proefsleuven te graven. Zelfs wanneer het wegdek wordt opgebroken, zijn de omstandigheden
voor een proefsleuvenonderzoek niet ideaal. De bodem zal minstens deels verstoord zijn door
de aanwezigheid van de wegenis. Aangezien het zo goed als onmogelijk is binnen dit plangebied
proefsleuven te graven, komt deze methode evenmin in aanmerking.
Tenslotte is ook een werfbegeleiding overwogen worden als onderzoeksmethode. Dit is
een vorm van archeologische opgraving, die kan ingezet worden wanneer een volwaardige
archeologische opgraving niet mogelijk of opportuun is. Deze methode zou in principe
mogelijk zijn om toe te passen binnen het kader van de geplande werken. Een werfbegeleiding
zou interessant zijn om na te gaan of het vroegmiddeleeuwse wegtracé nog bewaard is
onder de Kloosterstraat. Gezien de aard van het projectgebied als weg, worden hier echter
weinig goede bewaring verwacht van het wegtracé. Praktisch zou dit door de aanwezigheid
van behoorlijk wat nutsleidingen ook een moeilijk uitvoerbare operatie worden. Bovendien
kan een verder onderzoek naar het wegtracé, waarbij het spoor gecoupeerd wordt en een
staalname wordt gedaan, uitgevoerd worden tijdens de opgraving die op het zuidelijke perceel
van het OCMW gepland zijn. Een werfbegeleiding lijkt dan ook weinig nuttig of noodzakelijk
en zou de vooruitgang van de geplande werken enkel vertragen.
De geplande ingrepen hebben grotendeels plaats op reeds verstoorde zones en slechts hier
en daar kleine oppervlaktes van potentieel onverstoorde bodem, waar op basis van reeds
uitgevoerd archeologisch onderzoek de verwachtingen voor relevante kenniswinst laag zijn. Er
kan bijgevolg besloten worden dat het enerzijds praktisch quasi onmogelijk is terreinwerk uit te
voeren in het plangebied en dat de verwachte kenniswinst anderzijds te klein is om de kosten
van enige vorm van verder archeologisch onderzoek op dit terrein te rechtvaardigen.
Om deze redenen wordt in het kader van deze stedenbouwkundige vergunningsaanvraag
geen verder archeologisch onderzoek op het terrein geadviseerd. Dit advies stelt noch
de initiatiefnemer, noch zijn (onder)aannemers vrij van de in artikel 5.1.4. van het
Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 bedoelde archeologische meldingsplicht.

2.3.7. Samenvatting onderzoek

De initiatiefnemer plant om de Kloosterstraat in Merelbeke opnieuw aan te leggen en hier
nieuwe riolering te installeren. De bestaande weg zal hiervoor opgebroken worden en vervangen
door een nieuwe straat. Plaatselijk wordt het tracé van de weg verlegd. Langs de straat zal een
aantal parkeerplaatsen en kiss&ride strook voorzien worden voor een nabijgelegen school. Het
projectgebied heeft in totaal een oppervlakte van 11620m² en valt kadastraal binnen percelen
196p (partim) en 280Z3 van afdeling 2, sectie C in Merelbeke en voornamelijk delen van het
openbaar domein.
Op basis van de verschillende bronnen die tijdens het bureauonderzoek geraadpleegd zijn,
zoals de bodemkaart, geologische ligging, de gekende archeologische relicten in de omgeving,
historische kaarten, toponiemen en de hoogtekaart, kan bepaald worden dat het projectgebied
plaatselijk een behoorlijk archeologisch potentieel heeft. In de nabije omgeving zijn resten
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aangetroffen uit de Romeinse periode en vroege middeleeuwen. Wellicht loopt het tracé van
een vroegmiddeleeuwse weg zelfs door het projectgebied. Momenteel is het projectgebied
in gebruik als weg, die al grotendeels sinds het derde kwart van de 18de eeuw aanwezig is. De
fundering en riolering onder deze weg hebben vermoedelijk een impact gehad op het mogelijk
aanwezige bodemarchief en hier voor een verstoring gezorgd (tot maximaal 2m diep).
De impact van de heraanleg van een parkje is vrij klein en op een oppervlakte van slechts
185m². Verder onderzoek binnen het projectgebied heeft weinig kans tot relevante
kennisvermeerdering, grotendeels door de beperkte breedte van het plangebied. De kans tot
het aantreffen van goed bewaarde archeologische sites is zeer klein. Er wordt dan ook geen
verder archeologisch onderzoek geadviseerd.
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https://geo.onroerenderfgoed.be(geraadpleegd op 28/03/2017)
http://www.geopunt.be (geraadpleegd op 28/03/2017)
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/ (geraadpleegd op 28/03/2017)
http://www.ngi.be/NL/NL1-1.shtm (geraadpleegd op 28/03/2017)
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2. Lijst van plannen en kaarten

Kaartnr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
21
22
23
24
25
26
27
28
29
31
32
33

Type plan
kadasterplan
Topografische kaart
Bouwplan
Bouwplan
Bouwplan
Orthofoto
Geologische kaart
Geologische kaart
Bodemkaart
Hoogtemodel
Hoogtemodel
Hoogtemodel
Historische kaart
Historische kaart
Historische kaart
Historische kaart
Orthofoto
Orthofoto
Orthofoto
Orthofoto
Orthofoto
Grondplan
Orthofoto
Synthese

Plannen- en kaartenlijst
Projectcode 2017B388
Onderwerp plan
kadasterplan
Projectgebied op topografische kaart
Overzicht geplande werken
Overzicht geplande rioleringswerken
Typedoorsnedes wegenis, parking, voetpad
Ligging op recente orthofoto
Tertiair
Quartair
Bodemkaart
Digitaal Hoogtemodel en hillshade
Detail digitaal Hoogtemodel
Weergave hoogteprofiel
Ferraris
Atlas der Buurtwegen
Poppkaart
Topografische kaart Vandermaelen
Orthofoto uit 1971
Orthofoto uit 1990
Orthofoto uit 2002
Orthofoto uit 2012
Ligging onderzoek MER-POE-15
Grondplan MER-POE-15 ter hoogte vroegmid. Weg
Weergave gekende sites CAI
DHM met aanduiding gekende sites

Aanmaakschaal
1:1
1:1
1:1
1:1
1:1
1:1
1:1
1:1
1:1
1:1
1:1
1:1
1:1
1:1
1:1
1:1
1:1
1:1
1:1
1:1
1:1
1:1
1:1
1:1

Aanmaakwijze
digitaal
digitaal
digitaal
digitaal
digitaal
digitaal
digitaal
digitaal
digitaal
digitaal
digitaal
digitaal
digitaal
digitaal
digitaal
digitaal
digitaal
digitaal
digitaal
digitaal
digitaal
digitaal
digitaal
digitaal

Datum
30/03/2017
30/03/2017
30/03/2017
30/03/2017
30/03/2017
30/03/2017
30/03/2017
30/03/2017
30/03/2017
30/03/2017
30/03/2017
30/03/2017
30/03/2017
30/03/2017
30/03/2017
30/03/2017
30/03/2017
30/03/2017
30/03/2017
30/03/2017
30/03/2017
30/03/2017
30/03/2017
30/03/2017

Merelbeke Kloosterstraat
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3. Tekeninglijst
Tekeningenlijst
Projectcode 2017B288
Nummer

Type
12 hoogteprofiel 1

Vervaardiging
digitaal

Aanmaakschaal
1:1

4. Fotolijst
Fotolijst
Projectcode 2017B388
Fotonr.
14
15
16
17
18
19
20
30

Type foto
Overzicht
Overzicht
Overzicht
Overzicht
Overzicht
Overzicht
Overzicht
Sleuffoto

Onderwerp
Vervaardiging
Huidige situatie
digitaal
Huidige situatie
digitaal
Huidige situatie
digitaal
Huidige situatie
digitaal
Huidige situatie
digitaal
Huidige situatie
digitaal
Huidige situatie
digitaal
Vroegmiddeleeuwse wegdigitaal

Datum
30/03/2017
30/03/2017
30/03/2017
30/03/2017
30/03/2017
30/03/2017
30/03/2017
2/12/2015
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