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Figuur 1: Het plangebied aangeduid op het kadasterplan (© Geopunt)
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DEEL 2: VERSLAG VAN RESULTATEN

Abstract

De gemeente Nazareth plant een ontwikkeling van de Steenweg Astene vanaf het kruispunt
met de Oude Heirweg in het noordwesten tot circa 113m ten zuiden van het kruispunt met de
Deinzestraat. In dit plangebied met een oppervlakte van 20.555m2 zal de toplaag van de wegenis
vernieuwd worden en zullen nieuwe fietspaden, grachten en groenzones aangelegd worden. Bij
de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag dient een bekrachtigde archeologienota gevoegd
te worden. Aangezien de confrontatie tussen de geplande bodemingrepen en de landschappelijke
ligging van het plangebied, in het bijzonder het huidig bodemgebruik en de archeologische en
historische voorkennis, aantoont dat archeologisch onderzoek binnen het plangebied nooit zal
leiden tot relevante kenniswinst, werd ervoor geopteerd een archeologienota met beperkte
samenstelling op te maken.
Het grootste deel van het plangebied bestaat uit reeds verharde wegenis, waarvan enkel de
toplaag zal vernieuwd worden, wat geen nieuwe verstoring van de bodem impliceert. Daarnaast
zijn in het plangebied reeds verschillende grachten en nutsleidingen aanwezig die het plaatselijk
bodemarchief hoogstwaarschijnlijk reeds zullen verstoord hebben. De geplande aanleg van
fietspaden, nieuwe grachten en groenzone zal maximaal 3374m2 aan potentieel onverstoorde
bodem beslaan. Deze oppervlakte is bovendien beperkt tot smalle stroken langs de zijkant van
het plangebied. Binnen of aansluitend op het plangebied zijn geen archeologische of historische
sites gekend die met deze werken dreigen beschadigd te raken. Archeologisch onderzoek op
dergelijke smalle zones kan nooit tot de inzichten leiden die nodig zijn om van enige relevante
kenniswinst over het verleden van deze plaats of regio te kunnen spreken. Bijgevolg wordt
besloten dat in het kader van de huidige stedenbouwkundige vergunningsaanvraag geen
verdere archeologische maatregelen nodig zijn.

Hoofdstuk 1: Bureauonderzoek

1. Beschrijvend gedeelte

1.1. Administratieve gegevens

Projectcode bureauonderzoek:
2017E253
Sitecode: 			NAZ-STA-17
Erkende archeoloog:		
De Logi & Hoorne bvba
				OE/ERK/Archeoloog/2015/00052
Locatie projectgebied: 		
				
Bounding box (Lambert72):
				
Kadaster: 			
				
				

Projectgebied op de Steenweg Astene, Nazareth
(Oost-Vlaanderen)
punt 1: min. X: 94577,5; max. Y: 184463,7
punt 2: max. X: 95361,1; min. Y: 183713,6
Nazareth, Afdeling 1, Sectie B: delen van perceelsnummers
10a, 251e, 8a, 252a, 248b, 236s, openbaar domein
(Steenweg Astene)

Oppervlakte projectgebied:
Oppervlakte kadastrale zone:

20.555m2
162.683m2

Termijn bureauonderzoek:

15 mei t.e.m. 12 juni 2017

Betrokken actoren en specialisten: Adelheid De Logi (erkend archeoloog, veldwerkleider);
				
Raph De Brant (assistent-aardkundige)
Wetenschappelijke advisering:
Niet van toepassing
Kadasterkaart: 			
Topografische kaart: 		

Figuur 1
Figuur 2
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Figuur 2: Het plangebied aangeduid op de topografische kaart (© Geopunt)

DL&H Archeologienota

Nazareth Steenweg Astene

7

1.2. Onderzoekskader

1.2.1. Geplande werken en bodemingrepen

Binnen het plangebied van ongeveer 2,06ha op de Steenweg Astene te Nazareth plant de
opdrachtgever, de gemeente Nazareth, de aanleg van nieuwe fietspaden, grachten en bermen.
Het plangebied beslaat de Steenweg Astene zelf vanaf het kruispunt met de Oude Heirweg in
het noordwesten tot circa 113m ten zuiden van het kruispunt met de Deinzestraat. Daarnaast
neemt het— vooral in het noordwestelijk deel — zeer beperkte oppervlaktes — onder de vorm
van smalle stroken van kadastrale percelen delen van perceelsnummers 10a, 251e, 8a, 252a,
248b en 236s van afdeling 1, sectie B van de gemeente Nazareth in. De totale oppervlakte van
het plangebied beslaat 20.555m², waarvan ongeveer 1790m2 buiten het openbaar domein valt.
Van de rijweg zelf wordt enkel de bitumineuze toplaag vervangen, wat geen nieuwe verstoring van de
bodem impliceert. De nieuwe fietspaden zullen ongeveer 4280m2 aan nieuwe betonverhardingen
beslaan en worden geplaatst in de huidige wegbermen. Op dit moment zijn in deze bermen een
aantal grachten aanwezig die verplaatst zullen worden. De nieuwe fietspaden nemen ongeveer
1588m2 aan mogelijk onverstoorde oppervlakte in beslag, en worden tot een diepte van ongeveer
0,3m ten opzichte van het maaiveld aangelegd. De grachten in het ontwerp beslaan 1877m2,
maar vallen deels samen met reeds bestaande grachttracés. Op deze manier zullen de grachten
in het ontwerp ongeveer 540m2 aan potentieel onverstoord oppervlak innemen. Deze nieuwe
grachten zullen een diepte van 0,9 tot 1,3m ten opzichte van het maaiveld halen. Voor de werken
zullen plaatselijk ook verlichtingspalen en afsluitingen verplaatst moeten worden, en worden
nieuwe straatkolken aangelegd die worden aangesloten op de bestaande leidingen. In het uiterste
noordwesten dienen twee bomen gerooid te worden. In het meest zuidelijke deel van het traject,
ter hoogte van de Deinzestraat wordt de baangracht plaatselijk ingebuisd. Terzelfdertijd wordt
ook de brug over de E17, die deel uitmaakt van het plangebied, worden vernieuwd. Dit behelst
enkel de vernieuwing van de bovenbouw: vernieuwing en herstelling van het asfalt, de fietspaden,
afsluitingen en de voegen. Deze werken aan de brug houden sowieso geen verstoring van het
bodemarchief in. Tenslotte worden tussen de wegenis, fietspaden en grachten in over een totale
oppervlakte van 4043m2 groenzones gerealiseerd. Ook deze overlappen met zones waar in de
bestaande toestand grachten, verhardingen of leidingen aanwezig zijn, en die vermoedelijk reeds
zijn verstoord. De nieuwe groenzones beslaan maximaal 1250m2 potentieel onverstoorde bodem.
Figuur 3: De geplande ontwikkelingen binnen het noordwestelijk deel van het plangebied aangeduid op de kadasterkaart (© Geopunt)
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Figuur 4: De geplande ontwikkelingen binnen het zuidoostelijk deel van het plangebied aangeduid op de kadasterkaart (© Geopunt)
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Figuur 5: Ontwerp van de geplande ontwikkeling op de Steenweg Astene (© Ingenieursbureau ASSET nv)

TENE

EG AS

RA

ST

T

STEENW

ZE

IN

DE

AA

EG
RW

EE

NE

ST
R

EH

KS

STE

W

RIJ
RT

GA

U

KO

EN
WE

IE

G

STE

N

schaal 1/10000

NW
E

UITTREKSEL UIT STAFKAART

ST
EE

G
WE
EIR

LEGENDE:

EH

NA
ZA
RE
TH
SE

D
OU

----------------------

Nazareth Steenweg Astene
9

6

5,9

6,7

7

6,5

7,4

6,7
7,1

7

10

DL&H Archeologienota

1.2.2. Criteria voor opmaken archeologienota

De initiatiefnemers wensen een terrein van 20.555m² groot aan de Steenweg Astene in
Nazareth te ontwikkelen. Hiervoor dienen zij een stedenbouwkundige vergunning aan te
vragen. Aangezien de ontwikkeling bodemingrepen omvat, het plangebied zich niet in een
gebied waar geen archeologisch erfgoed te verwachten is bevindt, de werken zich niet beperken
tot het gabarit van de bestaande lijninfrastructuur, het plangebied evenmin in een beschermde
archeologische site of vastgestelde archeologische zone ligt, de percelen waarbinnen het
projectgebied ligt een gezamenlijke oppervlakte hebben die groter is dan 3000m², de
oppervalkte van de bodemingreep groter is dan 1000m², en de aanvrager van de vergunning
is publiekrechterlijk is dient volgens artikel 5.4.1. van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli
2013 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.

Figuur 6: Ontwerpdoorsnede
van de geplande ontwikkeling
in het noordwestelijk gedeelte
van het plangebied
(© Ingenieursbureau ASSET nv)

Figuur 7: Ontwerpdoorsnede
van de geplande ontwikkeling
op de helling ten noorden van
de brug over de E17
(© Ingenieursbureau ASSET nv)

Figuur 8: Ontwerpdoorsnede
van de geplande ontwikkeling
op de helling ten zuiden van de
brug over de E17
(© Ingenieursbureau ASSET nv)
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1.3. Onderzoeksopdracht

Archeologisch bureauonderzoek heeft als doel het archeologisch potentieel van het
projectgebied 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.
In de Code van Goede Praktijk is de mogelijkheid opgenomen te opteren voor de opmaak
van een archeologienota met beperkte samenstelling wanneer na analyse van de geplande
bodemingreep met één doorslaggevend argument dat betrekking heeft op de landschappelijke
ligging, de historische beschrijving, of de beschrijving van eerder uitgevoerd archeologisch
onderzoek aangetoond kan worden dat in het kader van de geplande ontwikkeling geen verdere
maatregelen nodig zijn omdat:
- Er geen archeologisch erfgoed (meer) aanwezig is; of
- De werken waarvoor een vergunning moet worden aangevraagd nooit impact hebben op het
eventueel aanwezig archeologisch erfgoed; of
- Een archeologisch onderzoek op de betrokken terreinen in kwestie nooit zal leiden tot kenniswinst.

Figuur 9: Ontwerpdoorsnede
van de geplande ontwikkeling
op de brug over de E17
(© Ingenieursbureau ASSET nv)

Figuur 10: Ontwerpdoorsnede
van de geplande ontwikkeling
ter hoogte van de Deinzestraat
(© Ingenieursbureau ASSET nv)
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Figuur 11: Het plangebied aangeduid op een luchtfoto genomen in 2016 (© Geopunt)
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1.4. Onderzoeksstrategie en -methode

In het kader van de huidige stedenbouwkundige vergunningsaanvraag wordt geopteerd
voor de samenstelling van een archeologienota met beperkte samenstelling. Op basis van
de landschappelijke ligging — in het bijzonder het huidig bodemgebruik in combinatie met
de archeologische en historische voorkennis van het plangebied en haar omgeving — wordt
aangetoond dat archeologisch onderzoek op de betrokken terreinen nooit zal leiden tot enige
nuttige archeologische kenniswinst.

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.

Figuur 12: Het noordwestelijke deel van het plangebied met de hoogstwaarschijnlijk al verstoorde zones op de kadasterkaart (© Geopunt)
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2.3. Assessment van het onderzochte gebied
2.3.1. Ligging en huidig bodemgebruik

Het plangebied bevindt zich op de Steenweg Astene ongeveer 400m ten noordwesten van de
dorpskern van Nazareth (Oost-Vlaanderen). Hierdoor bestaat het grotendeels uit openbaar
domein, namelijk de Steenweg Astene zelf vanaf het kruispunt met de Oude Heirweg in het
noordwesten tot circa 113m ten zuiden van het kruispunt met de Deinzestraat. Daarnaast neemt
het plangebied — vooral in het noordwestelijk deel — zeer beperkte oppervlaktes — onder de
vorm van smalle stroken van kadastrale percelen delen van perceelsnummers 10a, 251e, 8a, 252a,
248b en 236s van afdeling 1, sectie B van de gemeente Nazareth in. De totale oppervlakte van het
plangebied beslaat 20.555m², waarvan ongeveer 1790m2 buiten het openbaar domein valt.
Momenteel is het projectgebied grotendeels in gebruik als straat: de NW-ZO lopende Steenweg
Astene. In het noordwestelijke deel van de ontwikkeling neemt het plangebied ook de rand van
aanpalende percelen bestaande uit akkerland in. De totale oppervlakte van het plangebied beslaat
20.555m², waarvan ongeveer 1790m2 buiten het openbaar domein valt. Binnen het plangebied
is ongeveer 9697m2 in gebruik als verharde weg. Deze wordt momenteel geflankeerd door
3054m2 aan grachten. Daarnaast zijn binnen het plangebied ook al verschillende nutsleidingen
aanwezig. Tussen de verharding en grachten in nemen deze — mits een buffer van 1m aan
weerszijden — nog een bijkomende oppervlakte van 3277m2 in die hoogstwaarschijnlijk reeds
is verstoord. Zonder rekening te houden met eventueel aanwezige verstoringen van aanwezige
bomen en afsluitingen kan verwacht worden dat ongeveer 16.028m2 reeds in zekere mate is
verstoord, en dat slechts 4527m2 aan potentieel onverstoorde bodem binnen het plangebied
rest. Deze mogelijk onverstoorde oppervlakte bestaat hoofdzakelijk uit smalle stroken — met
een breedte gaande van 1 tot 4m — aan de zijkant van het plangebied.

2.3.2. Archeologische en historische voorkennis van het plangebied

Om na te gaan of archeologisch onderzoek van de mogelijk onverstoorde zones binnen het
plangebied al dan niet zou kunnen leiden tot relevante kenniswinst wordt aan de hand van
historisch kaartmateriaal en de gekende archeologische vindplaatsen nagegaan wat het
archeologisch potentieel van het plangebied — en van deze potentieel onverstoorde zones — is.
Binnen een straal van 2km rondom het plangebied zijn verschillende gekende archeologische of
historische vindplaatsen gekend. Het gaat in hoofdzaak om sites met walgracht die op basis van
historische studies, soms vergezeld van een veldprospectie of studie van luchtfoto’s, werden
gedateerd. De walsites die het verst in de geschiedenis teruggaan dateren uit de 14de eeuw.
Aan de Kasteelstraat in Nazareth — ongeveer 780m ten zuidoosten van het plangebied — had
een veldprospectie plaats op de locatie van het Kasteel van Nazareth. De oorspronkelijke site
met walgracht wordt mogelijk al vermeld in 1359, maar werd verbouwd in de 18de eeuw. Het
gaat om een versterkt kasteel met een ingang opgebouwd uit een aarden dam, van waaruit
straalsgewijs dreven lopen. De gebouwen in het complex bestaan uit een centraal gelegen
woonhuis, twee koetshuizen en twee bijgebouwen. Rondom liggen aangelegde parken en
weilanden (Centrale Archeologische Inventaris, inventarisnummer 503430). Langs de
Parijsestraat in Astene — 1,5km ten westnoordwesten van het plangebied — staat op de
Poppkaart een site met walgracht aangeduid, het Nieuw Goed te Parijs, dat reeds in 1597
bestond. Het betreft een hoeve met vierkante walgracht. De site vormde oorspronkelijk samen
met het Oud Goed te Parijs één goed, dat in 1628 in twee delen werd gesplitst (Centrale
Archeologische Inventaris, inventarisnummer 972027). Dit zogenaamde Oud Goed te Parijs,
dat ongeveer 1,1km ten noordwesten van het plangebied ligt, zou reeds in 1390 bestaan hebben
(Centrale Archeologische Inventaris, inventarisnummer 970606). Aan de Parijsestraat in
Astene, 1,7km ten noordwesten van het plangebied, bevindt zich de Hoeve te Breetschoot
die terug gaat op het Goed te Breeschoot dat reeds in 1390 wordt vermeld. In oorsprong is
het een kasteelhoeve die in een rechthoekige omwalling aansluitend op en ten zuiden van het
Kasteel van Astene lag ingeplant. Dit Kasteel is dus oorspronkelijk een site met walgracht met
een afzonderlijk omwalde motte met opper- en neerhof (Centrale Archeologische Inventaris,
inventarisnummer 970604).
Verschillende sites met walgracht gaan op basis van historische bronnen, zoals (pacht)contracten,
terug tot de 15de eeuw. Aan de Oude Heirweg te Astene — 580m ten westnoordwesten van het
plangebied — bevindt zich de Augustijnehoeve, ook wel het Capellegoed genoemd. Deze site

Nazareth Steenweg Astene
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Figuur 13: Het zuidoostelijk deel van het plangebied met de hoogstwaarschijnlijk al verstoorde zones op de kadasterkaart (© Geopunt)
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met walgracht is aanwezig op de Poppkaart en bestond uit twee vierkante walgrachten. Het
goed lag in de bossen en was via verschillende dreven met de omliggende straten verbonden.
Op een kaart uit 1624 worden hier twee omwalde hoeves afgebeeld die in bezit waren van
de Augustijnen: de Wallekens en de Zilverenberg. Waarschijnlijk maakten ze deel uit van één
bedrijf dat teruggaat tot de 15de eeuw en aan het einde van de 18de eeuw verdween (Centrale
Archeologische Inventaris, inventarisnummer 972028). Ten zuiden van de Oude Heirweg —
670m ten westen van het plangebied — ligt aan het toponiem de Poortbulck het Augustijn
Walleken. Deze site met walgracht wordt vermeld vanaf 1640, maar komt voor op een kaart
van 1624 en mogelijk ook in pachtcontracten van 1414-1416. De rechthoekige omgrachting
is niet meer aanwezig maar wel met luchtfotografie waar te nemen. Bij een plaatselijk
uitgevoerde veldprospectie werden geen archeologisch relevante vondsten gedaan (Centrale
Archeologische Inventaris, inventarisnummer 503942). Aan de Spletestraat — 760m ten
noordnoordoosten van het plangebied — staat op de Poppkaart een site met walgracht
aangeduid, ze is momenteel enkel nog zichtbaar als reliëfverschil en zou mogelijk tot de late
middeleeuwen teruggaan (Centrale Archeologische Inventaris, inventarisnummer 972029).
Aan de Hof ter Galeienstraat, op 800m ten westzuidwesten van het plangebied, ligt een site met
walgracht gekend als Ter Geleyen Hoeve die voor het eerst vermeld wordt in 1640, maar volgens
historische bronnen zeker teruggaat tot het begin van de 15de eeuw. De walgracht is gedeeltelijk
opgevuld en bebouwd, en deels nog als depressie zichtbaar. Naast nieuwe gebouwen staan
er nu nog een woonhuis en stallingen uit de 17de-18de eeuw. Met boringen tijdens een van
de veldprospecties werd een scherf in reducerend gebakken aardewerk gevonden (Centrale
Archeologische Inventaris, inventarisnummer 503945). Aan de Axeldreef in Nazareth, op het
toponiem Warande, ongeveer 1,1km ten zuidzuidwesten van het plangebied, stond een site met
walgracht het Goed ter Aksel, die nog zichtbaar is op de kaarten van Ferraris en Popp, maar nu
volledig is verdwenen. Volgens historische bronnen (pachtcontracten) gaat de structuur zeker
terug tot 1415. Enkel aan de westelijke en noordelijke zijde van het voormalige complex is de
gracht nog bewaard. Een uitgevoerde veldprospectie leverde weinig bijkomende gegevens op
(Centrale Archeologische Inventaris, inventarisnummer 503426). Aan de Steenweg Deinze
in Nazareth — 1,8km ten zuiden van het plangebied — is een site met walgracht genaamd
het Goed ter Lucht zichtbaar op de kaarten van Ferraris en Popp. Ze wordt voor het eerste
vermeld in 1640, maar komt al in contracten van de 15de eeuw voor. Bij een veldprospectie
werden er vier scherven in rood gebakken aardewerk gevonden (Centrale Archeologische
Inventaris, inventarisnummer 501893). Aan de Parijsestraat in Nazareth, 2km ten noordwesten
van het plangebied, ligt het Goed ter Hove. Deze site met rechthoekige walgracht is de zetel
van de gelijknamige heerlijkheid. De site werd vermeld in 1480 en was afhankelijk van het
markizaat van Deinze. Tussen 1614 en het midden van de 18de eeuw was het complex eigendom
van de familie Baelde, waarna het bewoond werd door de pastoor (Centrale Archeologische
Inventaris, inventarisnummer 970605).
Verschillende sites met walgracht in de omgeving van het plangebied dateren uit de nieuwe tijd.
In de dorpskern van Nazareth — ongeveer 350m ten zuidoosten van het plangebied — valt rond
de kerk een vierkant stratenpatroon op, dat terug gaat op een site met walgracht die op de kaart
van Ferraris aanwezig is, maar mogelijk een oudere oorsprong heeft. Enkel aan de oostelijke zijde
is een deel van de gracht bewaard. Bij een prospectie werd hier geen archeologisch relevant
materiaal aangetroffen (Centrale Archeologische Inventaris, inventarisnummer 501874). Aan
de Deinzestraat, 530m ten westen van het plangebied, is op de Ferraris- en Poppkaart een site met
walgracht aanwezig. Het complex wordt al vermeld vanaf 1640. Bij een plaatselijke veldprospectie
werd geen archeologisch materiaal aangetroffen, maar bleek wel dat de walgracht gedeeltelijk is
opgevuld, en dat naast het woonhuis en een verbouwde schuur ook enkele moderne gebouwen
aanwezig zijn. Door middel van boringen werd vastgesteld dat de site door een gracht in twee delen
gesplitst was (Centrale Archeologische Inventaris, inventarisnummer 501877). Op de hoek van
de Steinstraat en de Stropstraat in Nazareth, 650m ten oosten van het plangebied, bevond zich
een site met walgracht die op de kaarten van Ferraris en Popp aanwezig is. Ze wordt voor het
eerste vermeld in 1640 en bevat nog enkele gebouwen die uit de 17de-18de eeuw stammen. Bij
een veldprospectie werden er geen archeologische vondsten gedaan (Centrale Archeologische
Inventaris, inventarisnummer 501891). Tussen de Sticheldreef en de ‘s Gravenstraat, ongeveer
690m ten oosten van het plangebied, bevond zich een site met walgracht, Hoeve Oudgoed. Deze
site is aanwezig op de kaart van Ferraris en wordt al in 1640 vermeld. De gracht is gedempt en
de oudste gebouwen gaan terug tot de 17de-18de eeuw (Centrale Archeologische Inventaris,
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Figuur 14: De gekende archeologische vindplaatsen binnen een straal van 2km rondom het plangebied (© Geopunt)
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Figuur 15: De gekende archeologische vindplaatsen rondom het plangebied geordend per type onderzoek en periode,
geprojecteerd op het digitaal hoogtemodel (© Geopunt)
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inventarisnummer 501886). Op de hoek van de Deinzestraat en de Beenstraat in Nazareth,
750m ten westen van het plangebied, staat op de Ferraris en Poppkaart een site met walgracht
genaamd de Hoeve Roopoorte aangeduid. Het complex wordt voor het eerst vermeld in 1640.
De gracht is deels gedempt, deels bewaard. Het terrein erbinnen is lichtjes opgehoogd (Centrale
Archeologische Inventaris, inventarisnummer 503947). Aan de Kasteelstraat 14 in Nazareth,
800m ten zuidzuidoosten van het plangebied, staat op de kaarten van Ferraris en Popp een site met
walgracht die vermeld is vanaf 1640. De walgracht is momenteel enkel als lineaire depressie meer
aanwezig, het terrein binnen de omgrachting is licht opgehoogd. Naast twee oudere gebouwen
zijn alle constructies binnen de walgracht recenter (Centrale Archeologische Inventaris,
inventarisnummer 501883). Aan de Drapstraat 57, 1km ten oosten van het plangebied, is een
site met walgracht aanwezig waarvan de grachten nog in het landschap herkend kunnen worden
als enkele lineaire depressies. Het oude woonhuis is nog aanwezig als stal. Bij een veldprospectie
werd geen relevant archeologisch materiaal aangetroffen. De site is aanwezig op de kaart van
Ferraris, maar de nog aanwezige gebouwen gaan terug tot de 17de-18de eeuw. De site met
walgracht wordt vermeld vanaf 1640 (Centrale Archeologische Inventaris, inventarisnummer
501878). Ter hoogte van de afrit Deinze van de E17, ongeveer 1km ten zuidwesten van het
plangebied, bevindt zich de Maygemhoeve, ook wel de Hoeve ter Benen genoemd. Ook deze site
met walgracht is aanwezig op de kaarten van Ferraris en Popp en wordt voor het eerst in 1640
vermeld. De omgrachting is gedempt maar nog als depressie waarneembaar. Binnen de gracht zijn
nog een oud woonhuis en stal en enkele nieuwe gebouwen aanwezig. De oudste gebouwen gaan
terug tot de 17de-18de eeuw (Centrale Archeologische Inventaris, inventarisnummer 503946).
Ten noorden van het afrittencomplex Deinze van de E17, 1,6km ten westen van het plangebied,
ligt op de kaarten van Ferraris en Popp de site met walgracht Meuygen Hoek, die voor het eerst
vermeld werd in 1640 (Centrale Archeologische Inventaris, inventarisnummer 501895). Op de
kaarten van Ferraris en Popp is een site met walgracht gekend als het Oud Goed ten Hoghen
Gate aanwezig op de hoek van de Steenweg Deinze en de Karrewegstraat, ongeveer 1,8km ten
westzuidwesten van het plangebied. Met luchtfotografie kan op deze plaats een trapeziumvormig
grachtenpatroon waargenomen worden. De oudste vermelding van de site dateert van 1640
(Centrale Archeologische Inventaris, inventarisnummer 501881). Net ten noordoosten van het
Oud Goed ten Hoghen Gate — ongeveer 1,6km ten westzuidwesten van het plangebied — lag het
Nieuw Goed ten Hoghe Gate, dat eveneens zichtbaar is op de kaarten van Ferraris en Popp. Mogelijk
gaat de site terug tot de 16de eeuw (CENTRALE ARCHEOLOGISCHE INVENTARIS, inventarisnummer
501882). Net ten westen van het afrittencomplex van Deinze op de E17, ongeveer 2km ten
westen van het plangebied, ligt de Hoeve Schaapsbeek. Deze site met walgracht wordt vermeld
in 1640 en is zichtbaar op de kaarten van Ferraris en Popp (Centrale Archeologische Inventaris,
inventarisnummer 501890). Aan de Oudenaardseheerweg in Nazareth, 2km ten zuidoosten van
het plangebied, staat op de kaarten van Ferraris en Popp een site met walgracht die al in 1640
vermeld wordt. Aanwezige lineaire depressies wijzen op de eertijds aanwezige walgracht. Mogelijk
bevond zich hier een tweede site met walgracht, waarvan de gracht gedeeltelijk is bewaard
(Centrale Archeologische Inventaris, inventarisnummer 501905).
Op de hoek van de Deinzestraat en de Beenstraat in Nazareth, 800m ten zuidwesten van
het plangebied, wordt de voormalige aanwezigheid van een site met walgracht vermoed. Bij
een veldprospectie en met luchtfotografie werd hier immers de rechthoekige depressie van
een gracht herkend. De site is echter niet op kaartmateriaal aanwezig. Binnen en buiten de
vermoede omwalling werd steengoed, reducerend gebakken en oxiderend gebakken aardewerk
gevonden. Ter hoogte van de walgracht werden daarenboven stukken handgevormde baksteen
aangetroffen. De vondsten doen een datering vanaf de late middeleeuwen vermoeden (Centrale
Archeologische Inventaris, inventarisnummer 501916). Naar aanleiding van de bouw van een
verkaveling werd in 2016 een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd op 1,5km ten noorden van het
plangebied, aan de Pontstraat in Astene. Behalve een aantal ongedateerde kuilen en greppels
werden er delen van een laatmiddeleeuwse site met walgracht aangesneden en een greppel en
een kuil aangetroffen die mogelijk verband houden met een nabijgelegen bunker (Verbeke et.
al 2016; Centrale Archeologische Inventaris, inventarisnummer 213111).
In de omgeving van het plangebied hadden nog zes veldprospecties plaats. Ongeveer 160m
ten noordoosten van het plangebied, op het toponiem de Kanne, aan de Kortrijkseheerweg,
werd op een hogere droge zandrug die omsloten is door lagere en nattere gronden in 1982
met een veldprospectie lithisch materiaal aangetroffen. Het zou gaan om zes afslagen met
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Figuur 16: De gekende archeologische vindplaatsen rondom het plangebied geordend per type onderzoek en periode,
geprojecteerd op het digitaal hoogtemodel (© Geopunt)
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Figuur 17: Het plangebied en de kadastrale zone geprojecteerd op de 18de-eeuwse kaart van Villaret (© Geopunt)
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Figuur 18: Het plangebied en de kadastrale zone geprojecteerd op de 18de-eeuwse kaart van Ferraris (© Geopunt)
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Figuur 19: Het plangebied en de kadastrale zone geprojecteerd op de 19de-eeuwse Atlas der Buurtwegen (© Geopunt)
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Figuur 20: Het plangebied en de kadastrale zone geprojecteerd op de 19de-eeuwse kaart van Popp (© Geopunt)
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Figuur 21: Het plangebied en de kadastrale zone geprojecteerd op de 19de-eeuwse Topografische kaart Vandermaelen (© Geopunt)
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afgeplatte boorden die mogelijk uit de steentijd stammen, maar ook jonger kunnen zijn
(Centrale Archeologische Inventaris, inventarisnummer 501920). Bij een veldprospectie
aan de Plezierstraat in Nazareth, 1,7km ten zuidwesten van het plangebied, werd een
kleine concentratie aan lithisch materiaal gevonden — een tweeslagmiddensteker, een
eindschrabber en vier afslagen — die in het neolithicum wordt gedateerd (Centrale
Archeologische Inventaris, inventarisnummer 501911). Aan de Hanestraat in Nazareth,
1,8km ten zuidwesten van het plangebied, op het toponiem Lindekes, werd een fragment
van een stenen gepolijst object gevonden dat van het midden neolithicum tot de vroege
bronstijd kan dateren (Centrale Archeologische Inventaris, inventarisnummer 501913). Op
de Molensingel, aan de Steenweg Deinze in Nazareth, 2km ten zuiden van het plangebied,
werd bij een veldprospectie een fragment van een gepolijste bijl gevonden. Het object kan
van het midden neolithicum tot de vroege bronstijd dateren (Centrale Archeologische
Inventaris, inventarisnummer 501906). Aan het toponiem Dragonder, langs de Plezierstraat
in Nazareth, ongeveer 2km ten zuidwesten van het plangebied, werd een concentratie van
lithisch materiaal uit het neolithicum gevonden. De 200-tal vondsten omvatten onder andere
een fragment van een gepolijste bijl, een tiental pijlpunten, schrabbers, een klingschrabber,
klingen en kernen (Centrale Archeologische Inventaris, inventarisnummer 503428).
Bij een veldprospectie aan de Kijkuitstraat in Astene, op 980m ten noordoosten van het
plangebied, werd een muntje van 1610 gevonden (Centrale Archeologische Inventaris,
inventarisnummer 979409).
Met uitzondering van het hierboven vermeldde proefsleuvenonderzoek aan de Pontstraat
hadden binnen een straal van 2km rond het plangebied nog twee mechanische prospecties
plaats. Voorafgaand aan de aanleg van een verkaveling werd aan de Drapstraat in Nazareth,
ongeveer 1,8km ten oostzuidoosten van het plangebied, een proefsleuvenonderzoek
uitgevoerd. Er werden geen relevante archeologische sporen aangetroffen, op enkele
grachten uit de nieuwe tijd na (Hoorne et al. 2013; Centrale Archeologische Inventaris,
inventarisnummer 165222). Tenslotte dient het reeds gedeeltelijk uitgevoerd archeologisch
vooronderzoek op het terrein Groot Prijkels, ongeveer 2km ten westzuidwesten van het
plangebied, vermeld te worden. De resultaten van dit onderzoek zijn nog niet gepubliceerd,
maar zijn tot op heden erg beperkt in aantal en archeologisch wetenschappelijk belang.
Voor de periode vanaf het midden van de 18de eeuw kunnen naast archeologische gegevens
ook historische kaarten geraadpleegd worden. Deze leveren uiteraard de verschillende sites
met walgracht op die hierboven beschreven zijn. Nabij het plangebied, net ten westen van het
zuidelijk uiteinde, is op deze kaarten een site met walgracht zichtbaar die niet is opgenomen
in de Centrale Archeologische Inventaris. Het gaat om een rechthoekig tot trapeziumvormig
geheel dat benoemd wordt als het Meulenaerskasteel. Het kasteel zou ontstaan zijn uit een
hoeve die uitgroeide tot een omwald buitenverblijf. Vanaf het midden van de 19de eeuw is
echt sprake van een kasteel. Het goed zou echter in verval raken en werd afgebroken in 1974
(www.erfgoedbankleieschelde.be). Het plangebied doorsneed in de tweede helft van de
18de eeuw, volgens de kaarten van Villaret en Ferraris, hoofdzakelijk bos- en akkerland. In
het noorden sluit het plangebied aan op de toen reeds aanwezige Nazarethsesteenweg. De
zuidelijke helft van het plangebied komt min of meer overeen met een weg die een zone met
bos — vermoedelijk behorend tot de daar gelegen site met walgracht — omzoomd. Volgens
de Ferrariskaart bevinden zich binnen het plangebied geen gebouwen, op de kaart van Villaret
snijdt het centrale deel van het plangebied twee stenen gebouwtjes. De situatie vertoont
geen veranderingen op de Atlas der Buurtwegen of de Poppkaart. Op deze 19de-eeuwse
kaarten is ook duidelijk dat het plangebied in die periode geen bebouwing bevatte. Volgens
de Topografische kaart Vandermaelen kan het plangebied een gebouw snijden, ongeveer op
dezelfde locatie waar op de kaart van Villaret twee gebouwen aangeduid stonden.
Binnen of aansluitend op het plangebied zijn geen gekende archeologische of historische
sites aanwezig. Meest nabij ligt een veldprospectie die enkel zes lithische objecten opleverde.
De stenen voorwerpen dateren mogelijk in de steentijden, maar kunnen ook jonger zijn.
Daarnaast wordt de omgeving, archeologisch gezien, gedomineerd door sites met walgracht
uit de late middeleeuwen en de nieuwe tijd.
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2.3.3. Confrontatie geplande bodemingrepen versus het huidig bodemgebruik
en de archeologisch-historische kennis

Op basis van de de landschappelijke ligging en het huidig bodemgebruik van het plangebied
in het bijzonder kan besloten worden dat de ontwikkeling maar maximaal 4527m2 aan
potentieel onverstoorde bodem kan beschadigen. Wanneer deze gegevens geconfronteerd
worden met de effectief geplande ingrepen blijken de nieuwe grachten 541m2 aan potentieel
onverstoorde bodem in te nemen. De fietspaden worden aangelegd op 1588m2 mogelijk
onverstoorde bodem, en de nieuwe groenzones beslaan 1245m2 aan mogelijk onverstoorde
oppervlakte. Een totaal van 3374m2 aan mogelijk onverstoorde bodem wordt door de
nieuwe werken effectief verstoord. De grootste oppervlakte van het plangebied wordt
ingenomen door de bestaande wegenis, waarvan enkel de bovenlaag wordt vernieuwd.
Werken waarbij geen verdere beschadiging van het bodemarchief worden verwacht dus. Het
is zo dat de mogelijk niet verstoorde zones smalle stroken van maximaal 4m breed langs
de zijkant van het plangebied betreffen. Het bureauonderzoek naar de archeologische en
historische voorkennis op en rond het plangebied toonde aan dat binnen het plangebied
geen archeologische sites gekend zijn. De meest nabijgelegen resultaten werden geboekt
bij een veldprospectie waarbij zes stenen artefacten, mogelijk uit de steentijden, werden
gevonden. Verder wordt de omgeving op archeologisch-historisch vlak gedomineerd door
sites met walgracht die via historische studies soms gecombineerd met een veldprospectie
of studie van luchtfoto’s werden onderzocht en teruggaan tot de late middeleeuwen en de
nieuwe tijd. Binnen het plangebied zelf vallen op basis van de historische kaarten geen sites
met walgracht. Volgens de kaart van Villaret en de Topografische kaart Vandermaelen kan het
plangebied centraal in zijn traject één of twee gebouwtjes snijden. In deze zone is de strook van
potentieel onverstoorde bodem tussen de bestaande wegenis en de aanwezige nutsleidingen
slechts 0,5m breed. De kans dat in deze beperkte zone nog nuttige archeologische informatie
kan ingewonnen worden is erg klein. Archeologisch (voor)onderzoek van deze potentieel
onverstoorde zones kan op deze manier niet tot relevante kenniswinst leiden. Indien in deze
smalle stroken archeologische sporen of vondsten aanwezig zijn, zou onderzoek ervan nooit
tot de inzichten kunnen leiden die enige relevantie hebben, zoals de uitgestrektheid, aard, en
de algemene bewaringsgraad van eventueel aanwezige sites.
Figuur 22: Detail van de locatie waar het plangebied gebouwtjes doorsnijdt op de kaart van Villaret, met weergave van
de relevante bestaande toestand (© Geopunt)
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2.3.4. Synthese

De gemeente Nazareth plant een ontwikkeling van de Steenweg Astene vanaf het kruispunt
met de Oude Heirweg in het noordwesten tot circa 113m ten zuiden van het kruispunt met de
Deinzestraat. In dit plangebied met een oppervlakte van 20.555m2 zal de toplaag van de wegenis
vernieuwd worden en zullen nieuwe fietspaden, grachten en groenzones aangelegd worden. Bij
de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag dient een bekrachtigde archeologienota gevoegd
te worden. Aangezien de confrontatie tussen de geplande bodemingrepen en de landschappelijke
ligging van het plangebied, in het bijzonder het huidig bodemgebruik en de archeologische en
historische voorkennis, aantoont dat archeologisch onderzoek binnen het plangebied nooit zal
leiden tot relevante kenniswinst, werd ervoor geopteerd een archeologienota met beperkte
samenstelling op te maken.
Het grootste deel van het plangebied bestaat uit reeds verharde wegenis, waarvan enkel
de toplaag zal vernieuwd worden, wat geen nieuwe verstoring van de bodem impliceert.
Daarnaast zijn in het plangebied reeds verschillende grachten en nutsleidingen aanwezig
die het plaatselijk bodemarchief hoogstwaarschijnlijk reeds zullen verstoord hebben. De
geplande aanleg van fietspaden, nieuwe grachten en groenzone zal maximaal 3374m2 aan
potentieel onverstoorde bodem beslaan. Deze oppervlakte is bovendien beperkt tot smalle
stroken langs de zijkant van het plangebied. Archeologisch onderzoek op dergelijke smalle
zones kan nooit tot de inzichten leiden die nodig zijn om van enige relevante kenniswinst
over het verleden van deze plaats of regio te kunnen spreken. Daarenboven kon vastgesteld
worden dat binnen en aansluitend op het plangebied geen archeologische vindplaatsen
gekend zijn die met de geplande ingrepen bedreigd worden. Volgens de historische kaarten is
het mogelijk dat het plangebied één of twee gebouwen snijdt uit de 18de en/of 19de eeuw. Deze
gebouwen bevinden zich echter in een zone waar de potentieel onverstoorde bodem zich
beperkt tot een strook van ongeveer 0,5m breed gekneld tussen de bestaande wegverharding
en aanwezige nutsleidingen. Op dergelijke smalle zone is de kans op significante kenniswinst
erg beperkt. Bijgevolg wordt besloten dat in het kader van de huidige stedenbouwkundige
vergunningsaanvraag geen verdere archeologische maatregelen nodig zijn. Op basis van het
bureauonderzoek kunnen de onderzoeksvragen als volgt beantwoord worden:
Figuur 23: Detail van de locatie waar het plangebied gebouwtjes doorsnijdt op de Topografische kaart van Vandermaelen, met weergave
van de relevante bestaande toestand (© Geopunt)
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- Is er binnen het plangebied geen archeologisch erfgoed (meer) aanwezig is?
Binnen de mogelijk onverstoorde zones van het plangebied — in totaal 4527m2 — kan nog
archeologisch erfgoed aanwezig zijn. Deze oppervlakte is echter gespreid over lange smalle
stroken van maximaal 4m breedte. Bovendien zijn in en aansluitend op het plangebied geen
archeologische vindplaatsen gekend. De kans dat binnen het plangebied archeologisch erfgoed
aanwezig is dat in nuttige kennis kan resulteren is erg klein.
- Hebben de werken waarvoor een vergunning moet worden aangevraagd nooit impact op het
eventueel aanwezig archeologisch erfgoed?
Binnen de potentieel onverstoorde zones kunnen de werken nog impact hebben op het aanwezig
archeologisch erfgoed. Gezien de geplande ingrepen zou het gaan om een oppervlakte van
maximaal 3374m2, en dit gespreid over lange smalle zones.
- Zal een archeologisch onderzoek op de betrokken terreinen in kwestie nooit leiden tot
kenniswinst?
Gezien de spreiding van de mogelijk nog onverstoorde bodem binnen het plangebied en de
afwezigheid van archeologische vindplaatsen binnen en aansluitend op het plangebied, kan
geen relevante kenniswinst verwacht worden bij archeologisch onderzoek. In het beste geval
worden enkele sporen of vondsten aangetroffen die tot een datering leiden. Echter kunnen nooit
inzichten verkregen worden over de uitgestrektheid, aard en algemene bewaringsgraad van
eventuele archeologische vindplaatsen waartoe deze sporen of vondsten behoren. Archeologisch
onderzoek binnen het plangebied kan niet leiden tot significante kennisvermeerdering over het
verleden van deze plaats of regio.
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2. Lijst van kaarten
Lijst van kaarten
Projectcode 2017E253
Kaartnr.

1
2
3
4
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Type plan
Kadasterkaart
Topokaart
Ontwerp
Ontwerp
Luchtfoto
Verstoringskaart
Verstoringskaart
CAI-kaart
CAI-kaart
CAI-kaart
Historische kaart
Historische kaart
Historische kaart
Historische kaart
Historische kaart
Confrontatiekaart

23 Confrontatiekaart

Onderwerp
Plangebied op de kadasterkaart
Plangebied op de topografische kaart
Plangebied met ontworpen elementen
Plangebied met ontworpen elementen
Het plangebied op de luchtfoto van 2016
Plangebied met wellicht verstoorde delen
Plangebied met wellicht verstoorde delen
Plangebied met alle gekende vindplaatsen
Plangebied met alle gekende vindplaatsen
Plangebied met alle gekende vindplaatsen
Plangebied op de Villaretkaart
Plangebied op de Ferrariskaart
Plangebied op de Atlas der Buurtwegen
Plangebied op de Poppkaart
Plangebied op de kaart Vandermaelen
Plangebied met bestaande toestand op
de kaart van Villaret
Plangebied met bestaande toestand op
de Topografische kaart Vandermaelen

Aanmaakschaal
1:6000
1:6000
1:4000
1:4000
1:5000
1:4000
1:4000
1:30.000
1:30.000
1:10.000
1:5500
1:5500
1:5500
1:5500
1:5500
1:1000

Aanmaakwijze
Digitaal
Digitaal
Digitaal
Digitaal
Digitaal
Digitaal
Digitaal
Digitaal
Digitaal
Digitaal
Digitaal
Digitaal
Digitaal
Digitaal
Digitaal
Digitaal

1:1000

Digitaal

Datum
24/05/17
24/05/17
24/05/17
24/05/17
24/05/17
24/05/17
24/05/17
9/06/17
9/06/17
9/06/17
9/06/17
9/06/17
9/06/17
9/06/17
9/06/17
9/06/17
9/06/17

3. Lijst van tekeningen
Lijst van tekeningen
Projectcode 2017E253
Tekeningnr.

5
6
7
8
9
10

Onderwerp
Ontwerpplan van de ontwikkeling
Ontwerpdoorsnede van de ontwikkeling
Ontwerpdoorsnede van de ontwikkeling
Ontwerpdoorsnede van de ontwikkeling
Ontwerpdoorsnede van de ontwikkeling
Ontwerpdoorsnede van de ontwikkeling

Vervaardiging
Digitaal
Digitaal
Digitaal
Digitaal
Digitaal
Digitaal

Aanmaakschaal
1:500
1:500
1:500
1:500
1:500
1:500

