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Samenvatting
In opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij, heeft RAAP België een archeologisch
vooronderzoek uitgevoerd voor het verkrijgen van een vergunning tot de herinrichting van de
Poekebeek te Nevele (Oost-Vlaanderen).
Het doel van dit onderzoek was na te gaan of er kans is op aanwezigheid van waardevolle
archeologische resten. Hierbij zijn gegevens verzameld over geografische, landschappelijke,
archeologische en historisch context van het plangebied. Op basis daarvan is een archeologische
verwachting opgesteld en is nagegaan wat de invloed is van de werken op het archeologisch erfgoed
en welke maatregelen er dienen te worden genomen in functie van eventueel verder onderzoek van
archeologische gegevens.
Het projectgebied bevindt zich in het centrum van de Oost-Vlaamse gemeente Nevele. Het grootste
deel van het projectgebied ligt langsheen de noordelijke oever van de Poekebeek, een beek die
Nevele van west naar oost doorsnijdt tot de monding in het Schipdonkkanaal. Enerzijds betreft het
een lijntracé waar een voetweg wordt gerealiseerd dat loopt vanaf een doodlopende zijstraat van de
Graaf van Hoornestraat tot aan de tot aan het Schipdonkkanaal. Voor de aanleg van een nieuw pad in
het talud van de Poekebeek dient een sleuf gegraven te worden van 1m breed en 1m diep.
Anderzijds zal het nieuwe Poekebeekparkje aangelegd worden, waarbij de beek wordt omgeleid. Bij
deze werken dienen tot 4m diepe uitgravingen te gebeuren. De werken binnen deze zone zullen het
bodemarchief ingrijpend verstoren.
Het bureauonderzoek maakte duidelijk dat langsheen de beek er een zeer lage kans is op het
aantreffen van bewaarde archeologische sites. Het deel van het nieuwe park daarentegen bevindt
zich ter hoogte van het neerhof van de mottesite van 11de-eeuwse Donjon van Nevele. Deze site is
goed gekend door cartografische bronnen en een uitgebreid bouwhistorisch onderzoek van het deel
van de donjon dat nog in opstand staat. Om zicht te krijgen op de bodemopbouw en om na te gaan
of een walgracht aanwezig is, werden er landschappelijke boringen op het terrein uitgezet. In het
noordelijke deel kon een stratigrafie worden waargenomen van dekzand, alluviale afzetting en een
puinpakket. Op het zuidelijk deel was het onmogelijk informatie te vergaren door de aanwezigheid
van een ondoordringbare laag. Er bevindt zich op dit deel een talud en verhard pad.
Om na te gaan of er archeologische structuren aanwezig zijn op dit deel van het terrein, en of het om
de gracht van het neerhof gaat, is extra informatie noodzakelijk. Dit kan enkel uitgevoerd door
onderzoek met ingreep in de bodem, wanneer de vegetatie is verwijderd. Het verder onderzoek zal
daarom verlopen volgens het uitgestelde traject. Hierbij worden twee proefputten voorzien.
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1 Verslag van resultaten: bureauonderzoek 2017F351
1.1 Beschrijvend gedeelte
1.1.1

Administratieve gegevens

•

Type onderzoek: bureauonderzoek

•

Onderzoekskader: opstellen van een archeologienota voor een omgevingsvergunning voor
stedenbouwkundige handelingen

•

Opdrachtgever en initiatiefnemer: Vlaamse Milieumaatschappij, Raymonde De Larochelaan
1, 9051 Sint-Denijs-Westrem (Gent)

•

Erkend archeoloog: RAAP België (OE/ERK/Archeoloog/2016/00154)

•

Wetenschappelijke begeleiding: Luc Bauters

•

Naam plangebied en/of toponiem: Herinrichting Poekebeek, Nevele (figuur 1)

•

Adres: /

•

Deelgemeente: Nevele

•

Gemeente: Nevele

•

Provincie: Oost-Vlaanderen

•

Kadastrale gegevens: Nevele, Afdeling 1, Sectie C, nummers 769C;
Nevele, Afdeling 1, Sectie F, nrs. 752, 372K, 367B3, 367V2

•

Oppervlakte betrokken percelen + werkgebied op openbaar domein: 4 804m²

•

Oppervlakte geplande bodemingrepen: 1225 m²

•

Bounding box in lambertcoördinaten (X/Y):
noordoost: X 92218
Y 191750
zuidwest: X 92676
Y 191871

•

Inkleuring gewestplan: woongebied, agrarisch gebied (noordoostelijke zone)

•

Projectcode Agentschap Onroerend Erfgoed: 2017F351
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Figuur 1 Topografische kaart met projectie van het plangebied (schaal: 1:10000 ; bron: NGI).

Figuur 2 Projectie van het plangebied op het kadasterplan (schaal: 1:3300 ; bron: Grootschalig Referentiebestand
Vlaanderen, AGIV). Aanleiding
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Aanleiding

De Vlaamse Milieumaatschappij zal een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen
aanvragen voor de herinrichting van de Poekebeek te Nevele (Oost-Vlaanderen). De geplande
werkzaamheden zullen gepaard gaan met ingrepen in de bodem, en zijn mogelijk bedreigend voor
eventuele archeologische resten. Conform het nieuwe Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013
dient bij stedenbouwkundige vergunningsaanvragen voor een gebied gelegen buiten een
archeologische zone een archeologienota te worden opgesteld indien het totaaloppervlak van de
betrokken kadastrale percelen groter is dan 3000 m² met een voorziene bodemingreep groter dan
1000 m² binnen een woon- of recreatiegebied.
Met een oppervlak van 4804m² van de betrokken percelen en een oppervlak van 1225m² wat de
bodemingreep betreft, worden de gestelde oppervlaktegrenzen overschreden, waardoor het
opstellen van een archeologienota noodzakelijk is.
tabel 1 Schematisch weergegeven beslissingsboom voor de criteria bij een omgevingsvergunning voor
stedenbouwkundige handelingen (gebaseerd op het document beschikbaar gesteld door Onroerend Erfgoed)

Stedenbouwkundige vergunning
1. Bodemingreep?
2. Volledig in gebied waar geen archeologisch erfgoed te
verwachten valt?
3. Volledig binnen gabarit bestaande lijninfrastructuur?
4. (Gedeeltelijk) in beschermde archeologische site?
5.(Gedeeltelijk) in vastgestelde archeologische zone?
6. Perceelsoppervlak >300m² ?
7. Bodemingreep >100m² ?
8. Perceeloppervlak >3000m² ?
9. Bodemingreep >1000m² ?
10. Aanvrager publiekrechterlijk?
11. (Gedeeltelijk) in woon- of recreatiegebied?
12. Bodemingreep >5000m² ?
13. Archeologienota verplicht
14. Geen archeologienota

JA
ga naar 2
ga naar 14

Nee
ga naar 14
ga naar 3

ga naar 14
ga naar 13
ga naar 6
ga naar 7
ga naar 13
ga naar 9
ga naar 10
ga naar 13
ga naar 13
ga naar 13

ga naar 4
ga naar 5
ga naar 8
ga naar 14
ga naar 14
ga naar 14
ga naar 14
ga naar 11
ga naar 12
ga naar 14
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Geplande ingreep

De geplande inrichtingswerken betreffen de aanleg of opwaardering van een pad langs de
linkeroever van de Poekebeek. Voor de aanleg van een nieuw pad in het talud van de Poekebeek
dient een sleuf gegraven te worden van 1m breed en 1m diep.
Daarnaast zal het nieuwe parkje aangelegd worden, waarbinnen de beek wordt omgeleid. Bij deze
werken dienen tot 4m diepe uitgravingen te gebeuren.
Het traject kan opgedeeld worden in 4 zones.

figuur 3 Aanduiding van de beschreven zones op het kadasterplan. (schaal 1: 5000, www.geopunt.be)

De meest westelijke zone (zone A) loopt vanaf een doodlopende zijstraat van de Graaf van
Hoornestraat tot aan de Kloosterlaan en is ca. 205m lang. Hier zal een nieuw wandelpad
(Poekebeekpad) aangelegd worden. Het pad zal binnen de rooilijn van de Poekebeek aangelegd
worden. Het betreft een pad van 2,5m breedte dat deels binnen het talud, deels hellend over de
Poekebeek zal komen te liggen. De bodemingreep bestaat uit het graven van een 1m brede sleuf in
het talud (zie doorsnede onderstaande figuur), waarin een deel van de fundering aangebracht
worden. Aan de beekzijde zal het pad gestut worden op de bestaande opstaande betonnen muur van
de gekanaliseerde Poekebeek. De aansluitingsstrook van het pad met de geasfalteerde zijstraat van
de Graaf van Hoornestraat wordt gemaakt een verbindingen aan te leggen op het reeds bestaande
kasseipad. Ook zal een verbinding voorzien worden tussen het pad en een huidige trage weg die op
de Marie Comporéstraat aansluit.
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Figuur 4. Uitsnede uit doorsnedeplan ter hoogte zone A met bestaande toestand (links) en nieuwe toestand (rechts)
(bron: opdrachtgever)

Zone B loopt van de Kloosterlaan naar de Camille Van der Cruyssenstraat over een lengte van ca.
130m. Hier wordt eenzelfde pad (2,5m breed ; deels binnen talud en deels hellend over Poekebeek)
aangelegd. Voor de aanleg dienen enkele bomen gerooid te worden. Er zal een verbinding voorzien
worden die het nieuwe pad dient te verbinden met voetweg nr. 51, die uitkomt op de Gezusters
Lovelingstraat. Deze zone is momenteel verhard met betondallen, hierop zal polybeton aangelegd
worden.
Een derde stuk (zone C) loopt van de Camille Van der Cruyssenstraat naar de monding van de
Poekebeek in het Afleidingskanaal van de Leie (Schipdonkkanaal) en is ca. 150m lang. Het bestaande
wegdek van het huidige pad (verharding met betondallen, betondallen en kasseien, klinkers) langs de
beek zal voorzien worden van geborstelde polybeton (zie doorsnede onderstaande figuur), waarbij
geen bodemingreep plaatsvindt. Over een afstand van ca. 60m zal een nieuw zwevend pad
aangelegd worden. Ook hier zal geen bodemingreep plaatsvinden, gezien dit pad volledig gestut zal
worden op de bestaande opstaande betonnen wanden van de beek. Ter hoogte van de grens met
perceel nr 651H zal een groenscherm verder aangelegd worden. De bestaande borstwering zal
vervangen worden door een veiligere borstwering met inox net.

Figuur 5. Uitsnede uit doorsnedeplan ter hoogte zone C met bestaande toestand (links) en nieuwe toestand (rechts)
(bron: opdrachtgever)
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Figuur 6. Uitsnede uit doorsnedeplan ter hoogte zone C, waar een bijkomend pad aangelegd wordt naast het bestaande
pad, met bestaande toestand (links) en nieuwe toestand (rechts) (bron: opdrachtgever)

Tegenover zone B, aan de rechteroever van de Poekebeek,, zal een perceel (769C, ca. 880m²)
omgevormd worden tot het ‘Poekebeekparkje’ (zone D). In eerste instantie dienen struiken en
bomen gerooid te worden. Daarna zal op een deel van het terrein een nieuwe meander aangelegd
worden, waarbij de Poekebeek gedempt wordt ter hoogte van dit perceel door steenbestorting. Bij
laagwater zal het water door de meander stromen, bij hoog water zal het rechtdoor over de
steenbestorting kunnen stromen. In de buitenbocht van de meander zal betuining met
steenbestorting geplaatst worden om uitspoeling te voorkomen. In de meest opwaartse buitenbocht
wordt extra verbreding voorzien als vispaaiplaats. Het perceel zal toegankelijk gemaakt worden voor
het publiek door het aanleggen van twee bruggen vanaf het nieuw aangelegde Poekebeekpad. Deze
zone zal onderhevig zijn aan verregaande bodemingrepen: er wordt tussen 0 en 4m diep uitgegraven.
Er kan uitgegaan worden dat de ingrepen op dit perceel het bodemarchief zullen vernielen.
Concluderend kunnen de bodemingrepen als volgt samengevat worden:
-

-

De aanleg van het pad zal een beperkte bodemingreep inhouden in zone A en B. Immers
wordt slechts een sleuf van 1m breed gegraven in het talud van de beek. Zone C zal in
principe niet onderhevig zijn aan bodemingrepen, gezien het zwevend pad gestut wordt op
opstaande betonnen randen en het wandelpad verhard wordt bovenop de bestaande
verharding.
De ontwikkeling in zone D (ca. 880m²) zal gepaard gaan met ingrijpende bodemingrepen ( 4m
uitgraving). Er kan verondersteld worden dat het mogelijk aanwezig bodemarchief hier quasi
volledig verstoord wordt.
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Figuur 7. Uitsnede uit doorsnedeplan ter hoogte zone B-D, met bestaande toestand (boven) en nieuwe toestand (onder)
(bron: opdrachtgever)

Figuur 8. Uitsnede inplantingsplan met detail van Poekebeekparkje (Zone D) (bron: opdrachtgever)
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Archeologische voorkennis
Het plangebied ligt niet in een gebied zonder archeologisch erfgoed zoals deze zijn
vastgesteld in het besluit van de administrateur-generaal van 2 mei 2017.1
Het plangebied is niet gelegen binnen een vastgestelde archeologische zone 2.
Op het plangebied is nog geen archeologisch onderzoek uitgevoerd. De Centrale
Archeologische Inventaris toont wel dat perceel D deels binnen een gekende archeologische
site gelegen is. Het betreft de nog deels bewaarde donjon van Nevele. Deze wordt verderop
in deze bureaustudie verder besproken.
Onderzoeksopdracht
Doelstelling

Het doel van dit bureauonderzoek is na te gaan of er archeologisch erfgoed kan bewaard zijn in de
bodem binnen de afbakening van het plangebied, wat de karakteristieken zijn en de
bewaringstoestand is. Ook de waarde van de betreffende sporen dient te worden ingeschat.
Eveneens wordt nagegaan in hoever de werken invloed zullen hebben op deze sporen.
Indien noodzakelijk wordt deze studie gevolgd door een vooronderzoek met en/of zonder ingreep in
de bodem. Indien de resultaten van de bureaustudie voldoende informatie opleveren, of er geen
vervolgtraject kan worden uitgevoerd voorafgaand het bekomen van de vergunning, zal een
programma van maatregelen worden uitgeschreven met aanbevelen tot vervolgonderzoek, een
archeologisch onderzoek of het voorstellen van maatregelen voor behoud in situ.
De specifieke doelstellingen binnen deze bureaustudie zijn:
•
het bepalen van de genese van het landschap waarbinnen het betreffende plangebied zich
bevindt
•
het verkrijgen van inzicht in de aanwezigheid of kans tot aanwezigheid van archeologische
resten binnen het plangebied
•
het identificeren en waarderen van de archeologische sporen: hierbij wordt de aard,
bewaringstoestand en hun ouderdom in kaart gebracht, en deze gewaardeerd in hun ruimere
omgeving (zowel geografisch als historisch)
•
het afbakenen van eventuele verstoorde zones
•
de impact van de voorziene werken op het mogelijk archeologisch erfgoed inschatten
•
indien dit noodzakelijk zou blijken, het aanbevelen tot verdere onderzoeksstrategieën en/of
het voorstellen van maatregelen voor behoud in situ
1.1.5.2

Wetenschappelijke vraagstelling

In het kader van dit onderzoek zijn de volgende onderzoeksvragen geformuleerd:

1

2

https://besluiten.onroerenderfgoed.be/besluiten/14448/bestanden/17281
https://www.onroerenderfgoed.be/nl/bescherming/vastgestelde-inventarissen
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Zijn er reeds gekende archeologische gegevens binnen en in de omgeving van het plangebied?
Zijn er in het gebied paleolandschappelijke eenheden bewaard en is er kans op het aantreffen
van archeologische sites in dit landschap?
Hoe kunnen archeologische resten zich manifesteren (sporen, vondstenconcentraties, …) en
op welke diepte kunnen deze worden aangetroffen?
Wat was het historisch landgebruik van het plangebied en wat is het landgebruik nu en wat is
de invloed daarvan op de (verwachte) archeologie en (bodem)gaafheid?
Wat is de gespecificeerde verwachting (alsmede de verwachte conservering en gaafheid) ten
aanzien van nog onbekende archeologische waarden in het gebied?
Wat is de invloed van de toekomstige inrichting op eventuele archeologische resten?
Op welke manier kan bij de planvorming met archeologische resten worden omgegaan?

•




1.1.5.3

Randvoorwaarden

Het onderzoek is uitgevoerd door een erkend archeoloog volgens de normen van de Code van Goede
Praktijk.
1.1.6

Beschrijving van de strategie & werkwijze van het bureauonderzoek

Op basis van verschillende bronnen werd getracht inzicht te verkrijgen in de genese van het
landschap, de bodemopbouw en het gebruik van het projectgebied en zijn omgeving in de loop van
de tijd. Daaraan gekoppeld wordt de archeologisch verwachting bepaald.
Het gebied bevindt zich in een zone die gekenmerkt wordt door een in oorsprong lage densiteit aan
bebouwing waardoor bij de bureaustudie er extra aandacht gaat naar de landschappelijk opbouw en
het landgebruik. Daarvoor wordt bijzondere aandacht besteed aan relevante ecologische en
aardkundige gegevens.3
Het bureauonderzoek kent de volgende onderdelen:
- Geografische situering en huidig bodemgebruik
- Aardkundige gegevens
- Archeologische gegevens
- Historische gegevens
- Bepalen van de archeologische verwachting
- Synthese en beantwoorden van de onderzoeksvragen
Hiervoor is bij dit onderzoek is gebruik gemaakt van verschillende bronnen:
Voor de technische aspecten en de gegevens omtrent de werkzaamheden zijn de plannen en
gegevens gehanteerd zoals ze zijn verkregen van Vlaamse Milieumaatschappij. Deze zijn toegelicht
door Karel Leliaert.

3

Code van Goede praktijk (versie1.0), hoofdstuk 7.2.3, p. 49.
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De aardkundige gegevens ( geologie, topografie, landschap en bodemkunde) werden bestudeerd aan
de hand van kaarten. Het betreft meer in het bijzonder de topografische kaart, Tertiair- en
Quartairgeologische kaarten, de bodemkaart, de potentiële bodemerosiekaart en het digitale
terreinmodel Vlaanderen. De bodemkundige gegevens werden aangevuld met de informatie die
beschikbaar gesteld wordt via de website Databank Ondergrond Vlaanderen.4 Het geologisch kader
wordt weergegeven in bijlage 3.
De CAI (Centraal Archeologische Inventaris)5 was de belangrijkste bron van informatie wat betreft het
archeologisch kader waarbinnen het projectgebied wordt geplaatst. Er kon bijkomende informatie
gevonden worden over eventueel recenter archeologisch onderzoek in de nabijheid van het
plangebied aan de hand van enkele publicaties die terug te vinden zijn in de literatuurlijst. Het
archeologisch kader in relatie tot de geologische periodes wordt weergegeven in bijlage 3.
Voor het onderzoek naar de algemene geschiedenis van Nevele is gebruik gemaakt van uitgegeven
en onuitgegeven bronnen, deze zijn terug te vinden in de literatuurlijst. Daarnaast werd ook beroep
gedaan op de Inventaris Onroerend Erfgoed6. Verder werd er voor het historische luik historische
kaarten en luchtfoto’s geconsulteerd via zowel Geopunt als Cartesius7. Cartesius is een online
databank die kaartmateriaal en luchtfoto’s van het NGI (Nationaal Geografisch Instituut), de KBR
(Koninklijke Bibliotheek van België) en het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika bundelt.
Voor een groot aandeel van het kaartmateriaal werd de website Geopunt8 geraadpleegd. Geopunt is
een centrale website die vrijwel alle bestaande geografische overheidsinformatie ontsluit. Zo werd
voor het bekomen van de kadasterinformatie gebruik gemaakt van het Grootschalig
Referentiebestand Vlaanderen dat via deze weg door AGIV aangeboden wordt.
Voor het aanmaken van het kaartmateriaal werd het programma QGis gebruikt, een geografisch
informatiesysteem. In de mate van het mogelijke werd zoveel mogelijk van het relevante
cartografische materiaal ingeladen in het programma om op deze manier zoveel mogelijk van het
kaartmateriaal te genereren dat in deze bureaustudie gebruikt wordt. Hierbij werd telkens het
projectgebied geprojecteerd of aangeduid op de onderliggende kaarten.
De studie van de hierboven vermelde bronnen gaf geen aanleiding tot een verder archiefonderzoek.
Wetenschappelijk advies werd ingewonnen bij Luc Bauters, provinciaal archeoloog van de provincie
Oost-Vlaanderen.

https://dov.vlaanderen.be
https://cai.onroerenderfgoed.be
6
https://inventaris.onroerenderfgoed.be
7
http://www.cartesius.be
8
http://www.geopunt.be
4
5
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1.2 Assessmentrapport bureauonderzoek
1.2.1

1.2.1.1

Geografische situering
Ligging

Nevele is een fusiegemeente die te situeren is in het westen van de provincie Oost-Vlaanderen.
Naast Nevele zelf maken ook Hansbeke, Landegem, Merendree, Poesele en Vosselare deel uit van de
gemeente. Het plangebied zelf is te situeren in het centrum van Nevele. Het grootste deel van het
projectgebied bevindt zich op de noordelijke oever van de Poekebeek, een beek die Nevele van west
naar oost doorsnijdt tot de monding in het Schipdonkkanaal. Het betreft een lijntracé dat vanaf een
doodlopende zijstraat van de Graaf van Hoornestraat loopt tot aan de Kloosterlaan (zone A),
vervolgens van de Kloosterlaan tot de Camille Van der Cruyssenstraat (Zone B), en ten slotte van de
Camille Van der Cruyssenstraat tot aan de monding van de Poekebeek in het Afleidingskanaal van de
Leie (Schipdonkkanaal) (Zone C). Een deel van het plangebied, Zone D, is net ten zuiden van de
Poekebeek te situeren, aan de overzijde van zone B. Deze zone bevindt zich op een perceel van ca.
880m².

Figuur 9 Algemene situering van het plangebied op de topografische kaart (bron: NGI).
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Veruit het grootste deel van het plangebied bevindt zich op openbaar terrein. De andere kadastrale
percelen die deel uitmaken van het projectgebied zijn terug te vinden onder Nevele, Afdeling 1,
Sectie C, nummers 769C en 752. Daarnaast worden voor de aansluiting met bestaande paden/wegen
ook minieme delen van percelen toebehorend aan Nevele, Afdeling 1, Sectie F, nummers 367B3,
367V2 en 372K aangesneden.
Op het gewestplan is het projectgebied aangeduid als woonzone, een klein deel in het noordoosten
van het plangebied is als agrarisch gebied aangeduid.

Figuur 10 Projectie van het plangebied ter hoogte van zone A op het kadasterplan met aanduiding van de betrokken
percelen (schaal: 1:1500 ; bron: Grootschalig Referentiebestand Vlaanderen, AGIV).
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Figuur 11 Projectie van het plangebied ter hoogte van zone B en D op het kadasterplan met aanduiding van de betrokken
percelen (schaal: 1:1500 ; bron: Grootschalig Referentiebestand Vlaanderen, AGIV).

Figuur 12 Projectie van het plangebied ter hoogte van zone C op het kadasterplan met aanduiding van de betrokken
percelen (schaal: 1:1500 ; bron: Grootschalig Referentiebestand Vlaanderen, AGIV).
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Huidige situatie van het projectgebied

In zone A is een klein deel van het toekomstig tracé momenteel verhard met kasseien. Het betreft de
strook waar de aansluiting van de geasfalteerde zijstraat van de Graaf van Hoornestraat het aan te
leggen fietspad gemaakt wordt. Op dit deel zal geborstelde polybeton aangelegd worden. Het
nieuwe pad zal van deze aansluiting tot de Kloosterlaan aangelegd worden op het talud van de
Poekebeek, dat momenteel begroeid is met gras en enkele bomen. Ter hoogte van de aansluiting
met de Kloosterlaan is een strook verharding in betondallen aanwezig, deze wordt verbonden met
het aan te leggen pad door het aanleggen van een bordes uit polybeton op een zone die momenteel
begroeid is met hagen. De verbinding in polybeton tussen het nieuwe pad en de Marie
Comporéstraat zal aangelegd worden op een strook die momenteel begroeid is met gras.
De zone tussen de Kloosterlaan en de Camille Van der Cruyssenstraat (Zone B) is heden begroeid
met gras en enkele bomen. De ca. 15m lange strook tussen het wandelpad en voetweg nr. 51, die
uitkomt op de Gezusters Lovelingstraat, is heden verhard met betondallen. Hierop zal polybeton
aangelegd worden.
Zone C is momenteel verhard met betondallen, betondallen en kasseien en klinkers. Hier zal
verharding in polybeton aangebracht worden. Het fietspad zal hier zwevend over de Poekebeek
aangelegd worden.
Zone D is momenteel begroeid met bomen, dwars door het perceel loopt van west naar oost een
met steenslag verharde weg.

Figuur 13 Orthofoto uit 2016 met projectie van het plangebied (schaal 1:3100 ; bron: AGIV).
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De bodembedekkingskaart geeft aan dat het projectgebied voornamelijk bestaat uit bomen, gras en
struiken en water.

Figuur 14 Bodembedekkingskaart uit 2012 met projectie van het projectgebied (bron: AGIV).

1.2.2

1.2.2.1

Aardkundige gegevens

De Tertiairgeologische bodem

Het Tertiair is (was) een geologisch tijdvak dat de periodes Paleogeen (66,0-23,03Ma) en Neogeen
(23,03-2,58Ma) omvat. Het is al enige tijd geen officieel erkend onderdeel meer van de
chronostratigrafie zoals deze wordt vastgesteld door de International Commission on Stratigraphy.
De benaming wordt echter nog veelvuldig gebruikt en zal ook hier worden toegepast. 9
De Tertiaire ondergrond ter hoogte van het plangebied wordt gevormd door de Formatie van Tielt.
Meer specifiek betreft het het Lid van Kortemark (zone A, B en D) en het Lid van Egem (zone C). De
Formatie van Tielt is een mariene eenheid die dateert uit het Vroeg Eoceen en die van boven naar
onder verder opgedeeld wordt in het Lid van Egem en het Lid van Kortemark. Het Lid van Egem
bestaat uit glimmer-en glauconiethoudend fijn zand waarin dunne kleilagen, en soms lagen
nummulietenkalksteen voorkomen. Het Lid van Kortemark wordt gevormd door compacte kleiige,

9

http://www.stratigraphy.org/index.php/ics-chart-timescale
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fijne silt met zandige intercalaties. Het onderscheid tussen dit lid en het Lid van Egem kan soms
moeilijk te maken zijn, net als het onderscheid met de oudere Formatie van Kortrijk. 10
Er dient vermeld te worden dat het Tertiaire niveau op de locatie van het plangebied wordt afgedekt
met een ca. 20m dik Quartair dek, en is dus minder relevant voor het archeologische verhaal van de
locatie.11

Figuur 15 Tertiair geologische kaart met aanduiding van het plangebied (bron: DOV, Grootschalig Referentiebestand
Vlaanderen, AGIV).

1.2.2.2

De Quartairgeologische bodem

Het Tertiair (of liever het Neogeen) wordt gevolgd door de jongste periode in de aardgeschiedenis:
het Quartair. Deze periode vangt dus 2.58 miljoen jaar geleden aan en is onderverdeeld in twee
tijdsnedes (etages): het Pleistoceen en het Holoceen.
Het Pleistoceen (2.58Ma- 11.7ka) wordt gekenmerkt door grote schommelingen in het klimaat. De
(vaak relatief lange) tijden waarin een koud klimaat bestond worden ijstijden (glacialen) genoemd.
Tijden waarin het klimaat meer op dat van nu leek worden aangeduid met de term tussenijstijden
(interglacialen) aangeduid. Deze grote klimaatschommelingen hadden grote gevolgen en de
resultaten daarvan zijn vandaag de dag nog op veel plekken in het landschap te herkennen.
De jongste tijdsnede die we kennen is (vooralsnog) het Holoceen (11.7ka – heden). Dit tijdvak is
gekenmerkt door een redelijk warm klimaat en is daarom ook geclassificeerd als een interglaciaal.
10
11

Jacobs et al. 1999.
https://www.dov.vlaanderen.be/bodemverkenner
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Met name in het laatste deel van dit tijdvak is de invloed van de mens op de aarde sterk
toegenomen, wat voor de geologie grote gevolgen heeft.12 http://www.stratigraphy.org/index.php/ics-chart-timescale
De sedimenten van Quartaire ouderdom worden op grote schaal aan het oppervlak aangetroffen en
zijn weergegeven op de Quartairgeologische kaart volgens het principe van profieltypekartering.
Daarbij worden lithologie, genese en (chrono-) stratigrafie aangehouden als de belangrijkste
kenmerken waar gronden op worden ingedeeld. De dikte van de Quartaire afzettingen varieert sterk
in Vlaanderen, van minder dan een meter tot circa 30 meter.13
Op de Quartairgeologische kaart met schaal 1:200 000 is het plangebied nagenoeg volledig
gekarteerd als type 3a. Het westelijk deel van zone A bevindt zich net op de grens tussen zone 3 en
3a. Bij type 3 zijn eolische afzettingen (zand tot silt) uit het Weichseliaan (ELPw), mogelijk nog vroegHoloceen aanwezig, waarbij mogelijk ook hellingsafzettingen van het Quartair aanwezig (HQ) zijn.
Het is evenwel ook mogelijk dat deze karteereenheid afwezig is. Onder deze afzetting bevinden zich
fluviatiele afzettingen van het Weichseliaan (FLPw). Bij type 3a bevinden zich bovenop deze
Pleistocene sequentie nog Holocene fluviatiele afzettingen (FH).
Wanneer de meer gedetailleerde Quartaire profieltypekaart met schaal 1:50 000 geraadpleegd
wordt, valt het plangebied voor het grootste deel binnen de aanduiding van de Poekebeek (Figuur
17). Zone D en een deel van zone C is als type kof1 gekarteerd. Het betreft een continentaal
Holoceen kleiig faciës bovenop organisch-klastisch materiaal van het Tardiglaciaal-Holoceen complex,
bovenop continentale Weichseliaanafzettingen van lemig op zandig fluvioperiglaciaal faciës. 14 Het
oppervlak bestaat dus uit afzettingen van de Poekebeek.

http://www.stratigraphy.org/index.php/ics-chart-timescale
https://dov.vlaanderen.be/dovweb/html/3quartair50000.html#inleiding
14
De Moor 1997
12
13
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Figuur 16 Quartair geologische kaart 1:200 000 met aanduiding van het plangebied (schaal 1: 8000 ; bron: DOV,
Grootschalig Referentiebestand Vlaanderen, AGIV).

Figuur 17 Quartair geologische kaart 1:50 000 met aanduiding van het plangebied (schaal 1: 8000 ; bron: DOV,
Grootschalig Referentiebestand Vlaanderen, AGIV).
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Bodemkundige gegevens

Het grootste deel van het plangebied is op de bodemkaart als bebouwd (OB) gekarteerd. Delen van
zone A en B zijn aangeduid als type LFp. Het betreft een zeer natte, zeer sterk gleyige
zandleembodem zonder profielontwikkeling. Deze hydromorfe gronden kennen een reductiehorizont
die begint tussen 50 en 100cm diepte. Het zijn permanent zeer natte bodems die in het voorjaar
volledig verzadigd zijn en oppervlaktewater kennen. Ze zijn te nat voor akkerland, maar kunnen als
hooiweiden gebruikt worden. Indien het overtollige water afgevoerd kan worden kan ook begrazing
plaatsvinden. 15 Wellicht kunnen de andere delen van het plangebied die als bebouwd gekarteerd zijn
oorspronkelijk ook tot deze gronden gerekend worden, aangezien de gronden gelieerd zijn aan de
Poekebeek (zie ook hierboven Quartair).

Figuur 18 Bodemkaart met projectie van het plangebied (bron: DOV, Grootschalig Referentiebestand Vlaanderen, AGIV).

1.2.2.4

Geomorfologische kaart

Een geomorfologische kaart is voor dit gebied niet beschikbaar, en wordt hier bijgevolg niet
besproken.

15

Van Ranst, Sys 2000
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Topografie en hydrografie

Nevele is gelegen op de westelijke rand van de Vlaamse Vallei. Het grondgebied van Nevele wordt
gekenmerkt door een zacht golvend reliëf met afwisselend iets hogere en drogere ruggen (kouters)
met lagere en nattere beekdepressies. De hoogtes variëren van +6m tot +13m TAW. Zeven beken
doorsnijden de gemeente, waarbij de belangrijkste de Oude Kale en Poekebeek zijn.16 De kouters
lopen meestal evenwijdig met de alluviale gebieden rond de Kale en Poekebeek. Deze alluviale vlakte
wordt gekenmerkt door meersen en weilanden begrensd door grachten en wilgen of populieren.17
De Poekebeek zorgt voor de afwatering van de noordelijke flank van de Cuesta van Tielt, waarbij de
beek van west naar oost afwatert richting de Oude Kale in Nevele. Het centrum van Nevele in nabij
deze samenvloeiing ontstaan. De vallei van de Poekebeek is eerder smal en het debiet vrij hoog in
tegenstelling tot de bredere vallei van de Oude Kale, die een veel lager debiet kent. Langs
weerkanten van de vallei van de Oude Kale zijn brede fijnzandige oeverwallen te vinden waarvan de
top eolisch herwerkt is. Deze dekzandruggen werden in gebruik genomen als kouters vanaf de
middeleeuwen. De westelijke dekzandrug (Rug van Nevele) loopt van Grammene tot Merendree en
wordt enkel doorbroken door de Poekebeek te Nevele.18 Midden 19de eeuw werd de Kale
gekanaliseerd bij de aanleg van het Schipdonkkanaal (Afleidingskanaal van de Leie). Ook de
Poekebeek werd in de loop der tijd voor een groot deel gewijzigd waarbij de loop steeds verder
genormaliseerd werd. In de jaren 1970 werd de beek door het centrum van Nevele gekanaliseerd. De
Poekebeek werd heraangelegd door een betonnen bak te plaatsen vanaf de Graaf Van Hoornelaan
tot aan de monding in het Schipdonkkanaal, met andere woorden over het volledige traject van het
plangebied.19
De zone waar het nieuwe pad ingepland wordt kent een hoogte van ca. +9m TAW langs de taludzijde
en ca. +8,3m TAW aan de beekzijde. De percelen ten noorden van het projectgebied kennen een
hoogte van ca. +10,2m TAW en zijn dus hoger gelegen. Ter hoogte van zone D loopt het reliëf sterk
op van ca. +8,5m TAW aan de beekzijde tot ca. +10,5m TAW aan de zuidzijde van het perceel. Dit
perceel grenst aan een motte (zie verder), hetgeen duidelijk af te lezen is van het gedetailleerde
DTM: het hoogste punt van de voormalige motte bedraagt ca. +12,50m TAW.

Agentschap Onroerend Erfgoed 2017: Nevele [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/121339
(geraadpleegd op 26 juli 2017).
17
Agentschap Onroerend Erfgoed 2017: Kanton Nevele [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/126622
(geraadpleegd op 26 juli 2017).
18
Gelaude 2014
19
Vlaamse Milieumaatschappij Afdeling Waterbeheer – Buitendienst Gent, motivatienota aanvraag
omgevingsvergunning
16
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Figuur 19 Digitaal Terreinmodel Vlaanderen met aanduiding van het plangebied (schaal 1:20 000 ; bron: AGIV).

Figuur 20 Digitaal Terreinmodel Vlaanderen (detail) met projectie van het plangebied (schaal 1:3100 ; bron: Geopunt,
AGIV).
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Erosie

De potentiële bodemerosiekaart per perceel toont geen beschikbare informatie voor het
projectgebied. Omliggende percelen waar wel informatie over is kennen een verwaarloosbaar of zeer
laag erosiepotentieel. Wellicht kan dit ook verwacht worden voor de percelen van het plangebied.

Figuur 21 Potentiële bodemerosiekaart uit 2016 (schaal 1:8000 bron: DOV, Grootschalig Referentiebestand Vlaanderen,
AGIV).
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Archeologische gegevens
Juridische gegevens

Uit raadpleging van het geoportaal van Onroerend Erfgoed20 blijkt het plangebied niet in een ‘gebied
geen archeologie’ te liggen, noch in een ‘archeologische zone’.
1.2.3.2

Gegevens uit de Centrale Archeologische Inventaris

Onderstaande kaart geeft de gekende archeologische indicatoren weer in de nabijheid van het
centrum van Nevele. Het betreft indicatoren die wijzen op menselijke aanwezigheid tijdens de
steentijden, metaaltijden Romeinse periode, middeleeuwen en later.

Figuur 22 Gegevens van de Centrale Archeologische Inventaris (CAI) in de nabijheid van het plangebied (schaal 1:20 000 ;
bron: CAI, Grootschalig Referentiebestand Vlaanderen, AGIV)

 Steentijden
Uit de steentijden zijn enkele locaties gekend waar losse vondsten aangetroffen zijn (CAI ID 977022,
CAI ID 971105, CAI ID 977026, CAI ID 977021, CAI ID 971548). Het betreft artefacten die algemeen in
de steentijden te dateren zijn. Vondsten die specifieker gedateerd konden worden, stammen uit het
mesolithicum en neolithicum (o.a. gepolijste bijl).
20

https://geo.onroerenderfgoed.be/
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 Metaaltijden
Langs de zuidkant van de Poekebeek, aan Kerrebroek, werd een aardewerkconcentratie uit de
metaaltijden aangetroffen (CAI ID 971548).
Iets verder van het plangebied, ten oosten van de Oude Kale (CAI ID 977053) is een grafveld met
meerdere grafheuvels gekend door luchtfotografie. In 1990 en 1992 vonden hier kleine opgravingen
plaats waarbij aardewerk ‘in prehistorische techniek’ werd aangetroffen in de greppels van een
grafheuvel en in enkele grachten. Een 14C datering wijst op de datering van een grafheuvel in de
vroege/midden bronstijd.
Nog ten oosten van de Oude Kale werd bij toeval een vondstenconcentratie aardewerk uit de ijzertijd
aangetroffen. Bij controle werden geen sporen aangetroffen. Nabij deze concentratie zijn wel
verschillende grachtsystemen en een cirkelvormige structuur gekend op basis van luchtfotografie
(CAI ID 977054).
Bij een archeologisch onderzoek door de KLAD (Kale-Leie Archeologische Dienst) werden naast
vroegmiddeleeuwse sporen (zie verder) een crematiegraf aangetroffen dat mogelijk in de ijzertijd,
Romeinse tijd of vroege middeleeuwen gedateerd kan worden (CAI ID 151741).
 Romeinse periode
Bij baggerwerken aan de Poekebeek in de jaren 1970 en prospecties werden tussen de Graaf Van
Hoornestraat en Poekebeek verschillende vondsten (aardewerk, bouwmateriaal, glas, dierlijk bot)
gedaan (CAI ID 971550). Een noodopgraving in 1996 bracht hier een Romeinse nederzetting aan het
licht waarbij een Flavische bewoningsfase met voornamelijk houtbouw opgevolgd werd door een 2de
eeuwse steenbouwfase. Het stenen gebouw bestond uit muren van Doornikse kalksteen, veldsteen
en mortel. Ook werden tegulae, imbrices, fragmenten vloerbeton, pleister en muurschilderingen
aangetroffen. Verder werden ook een greppel, voorraadkuil en enkele ander kuilen aangesneden.
Dierlijke resten uit de vulling zijn bestudeerd, waarbij vooral mossels, wulken, oesters en alikruiken
gedetermineerd werden21. Mogelijk betreft deze site een villa, hetgeen uitzonderlijk is voor de
regio22.
Bij een archeologisch onderzoek door de KLAD (Kale-Leie Archeologische Dienst) werden naast
vroegmiddeleeuwse sporen een crematiegraf aangetroffen dat mogelijk in de ijzertijd, Romeinse tijd
of vroege middeleeuwen gedateerd kan worden. Ook werd Romeins bouwmateriaal aangetroffen,
waaronder Doornikse kalksteen en stukken tegulae en imbrices (CAI ID 151741).
 Middeleeuwen
Vlak ten zuiden van perceel D bevindt zich, zoals reeds vermeld in de topografische beschrijving, de
donjon van Nevele (CAI ID 971121). Recent is hier een overzichtswerk over verschenen23. Op basis
van bouwtechnische kenmerken kan de oorsprong van de donjon tussen 900 en 1200 gezocht
worden, maar vermoedelijk kan de donjon in de tweede helft van de 11de eeuw gedateerd worden.
De donjon werd op een natuurlijke verhoging in het landschap gebouwd, waarbij deze verhoging
wellicht nog extra opgehoogd werd zodat een soort motte ontstond. De donjon bestond aldus uit
een licht opgehoogd en met een muur omheind opperhof, en een massieve rechthoekige woontoren
Ervyck et al. 1997
De Clercq 2009
23
Het Land van Nevele 2014
21
22
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die nagenoeg volledig uit veldsteen opgebouwd was. Dit geheel was omgracht door brede grachten.
Deze zijn niet meer zichtbaar op het DTM in tegenstelling tot de ophogingen rond de donjon, maar
was vermoedelijk waren ze 10 tot 20m breedt. Aansluitend ten noorden bevond zich een omgracht
neerhof dat nagenoeg aan de Poekebeek grensde. Het is niet duidelijk of deze ook was opgehoogd.
Ten oosten van de donjon lag een kerk (CAI ID 971549), die wellicht in oorsprong een eigenkerk was
verbonden aan de donjon. Bij de bouw van de donjon was de kerk veel kleiner dan de huidige kerk.
De huidige kerk kent een Romaanse bouwvorm waarvan de oudste delen in de 12de eeuw te dateren
zijn.24 In 1965 werd een opgraving uitgevoerd na graafwerken aan de kerk, waarbij 5 skeletten
werden aangetroffen onder de kerkvloer.
Zone D van het projectgebied bevindt zich vermoedelijk op de zone van de neerhofgracht tussen de
Poekebeek en het neerhof van de donjon, mogelijk zelfs nog deels op het voorhof. De aanwezigheid
van een voorhofgracht langs de Poekebeek wordt gesuggereerd door latere historische kaarten (zie
verder).

Figuur 23 Mogelijke reconstructie van de donjonsite met de relatie tussen opperhof en voorhof, en met de kerk en
Poekebeek (bron figuur: Bauters et al. 2014, p181). Zone D omvat volgens deze reconstructie de neerhofgracht aan de
Poekebeek(rood aangeduid).

Aan de Hoogstraat werd door de KLAD (Kale-Leie Archeologische Dienst) in 2010 een archeologisch
onderzoek uitgevoerd (CAI ID 151741). Hierbij werd een vroegmiddeleeuws erf aangesneden. Er
kwamen paalsporen en standgreppels van 5 hoofdgebouwen en 11 bijgebouwen aan het licht. De
bijgebouwen bestaan zowel uit spiekers als hutkommen. Daarnaast werden nog twee waterputten
met houten bekisting opgegraven, en enkele greppels.
Op de plaats ten oosten van de Kale waar een grafveld met grafheuvels gekend is (CAI ID 977053, zie
hierboven) werd ook aardewerk uit de Merovingische periode aangetroffen, hetgeen wijst op het
voorkomen van een nederzetting in de nabijheid.
24

Bauters et al. 2014
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Tussen Egelare en de Landegemstraat was in de middeleeuwen een galgenveld gelegen (CAI ID
971644).
Aan de Landegemstraat is de hoeve Zevenbunder gelegen, ook gekend als Hof ten Broecke. Deze
hoeve kent een oudste vermelding in 1412 (CAI ID 971607).
 Nieuwe tijden
Aan de hand van metaaldetectie werden nabij de Landegemstraat een grote hoeveelheid loodjes,
enkele rekenpenningen uit de 16de eeuw, en andere diverse metalen vondsten (a.o. sleutels, ringen,
degenbeschermer) aangetroffen (CAI ID 166121).
 Nieuwste tijden
In 2009 werd door de KLAD een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd waarbij enkel afbraakmateriaal
en bouwpuin aangesneden werd, dat vermoedelijk afkomstig is van het 19de eeuwse kasteel “De
Kluize/Ter Motte” dat in de jaren 1950 afgebroken werd (CAI ID 150635).
Bij het onderzoek van de KLAD aan de Hoogstraat (CAI ID 151741) werden delen van
loopgravenstellingen uit de Tweede Wereldoorlog aangesneden.
1.2.3.3

Gegevens uit reeds uitgevoerd proefsleuvenonderzoek en archeologisch onderzoek

Naast de hierboven beschreven onderzoeken die in de CAI opgenomen zijn werden nog enkele
proefsleuvenonderzoeken uitgevoerd in Nevele (zie ‘Gebeurtenissen’ op Figuur 22). Bij deze
onderzoeken kwamen geen noemenswaardige sporen aan het licht.
Ook zijn reeds enkele archeologienota’s opgesteld in de nabijheid van het plangebied25. Bij geen van
deze onderzoeken is echter reeds een archeologisch onderzoek uitgevoerd.

25

Zie https://geo.onroerenderfgoed.be
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Historische gegevens

Algemene geschiedenis en ontwikkeling van Nevele

Nevele werd voor het eerst vermeld op het eind van de 9 de eeuw als Niviala. Nadien wordt het
vermeld als Nivela (1072) en Nevele (midden 13de eeuw). Wellicht kan de naam verklaard worden als
een afleiding van het Keltische nevia-ialo, nieuw land. De Vrijheid van Nevele kan op basis van twee
oorkonden in de eerste helft van de 14de eeuw gedateerd worden. In oude documenten wordt
Nevele vermeld als stede. De vermelding tussen een reeks van belangrijke Vlaamse steden doet
vermoeden dat Nevele wel van enig belang was tijdens de vroege middeleeuwen, het stedelijk
statuut wijst op een vroege ontplooiing van handelsactiviteiten.
De heerlijkheid van Nevele ressorteerde onder de Kasselrij van de Oudburg van Gent, en was een van
de belangrijkste heerlijkheden binnen de Kasselrij. Het foncier behoorde samen met de gemene
gronden tot de Vrijheid van Nevele. In de 12de eeuw werd de heerlijkheid van Nevele omgevormd tot
baronie. De heer van Nevele bewoonden oorspronkelijk de donjon naast de kerk, vanaf eind 12 de
eeuw was dit echter wellicht niet meer hun vaste verblijfplaats. Vermoedelijk hadden ze toen hun
residentie in Kortrijk, Doornik, Longueval en Fosseux en verbleven ze tijdelijk in Nevele. Wellicht zal
een rentmeester of beheerder van de goederen zijn intrek in de donjon genomen hebben. 26
De oudste hoeven situeren zich op de koutergronden, nadien werden ze steeds verder ingeplant in
het kader van de ontginningsbeweging van de middeleeuwen (voornamelijk 12de eeuw). Nog
bestaande oude hoeven verwijzen nog in de toponomie naar heerlijkheden en leengoederen. 27
In de 15de, 16de en 17de eeuw had de streek rond Nevele te lijden onder enkele geopolitieke- en
godsdienstconflicten die gepaard gingen met roof-en plundertochten. Onder het Oostenrijkse
bewind in de 18de eeuw beleefde het gebied een rustige periode waarbij de landbouw en economie
heropleefde, ook dankzij enkele infrastructuurwerken. Eind 18de en 19de eeuw werd de uitbouw van
het wegennet sterk verbeterd. 28
Midden 19de eeuw werd de Kale gekanaliseerd bij de aanleg van het Schipdonkkanaal
(Afleidingskanaal van de Leie). Ook de Poekebeek werd in de loop der tijd voor een groot deel
gewijzigd waarbij de loop steeds verder genormaliseerd werd. In de jaren 1970 werd de beek door
het centrum van Nevele ten slotte gekanaliseerd. De Poekebeek werd heraangelegd door een
betonnen bak te plaatsen vanaf de Graaf Van Hoornelaan tot aan de monding in het
Schipdonkkanaal, met andere woorden over het volledige traject van het plangebied.29

Agentschap Onroerend Erfgoed 2017: Nevele [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/121339
(geraadpleegd op 26 juli 2017) ; Bollaert 2014
27
Agentschap Onroerend Erfgoed 2017: Kanton Nevele [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/126622
(geraadpleegd op 26 juli 2017).
28
Agentschap Onroerend Erfgoed 2017: Kanton Nevele [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/126622
(geraadpleegd op 26 juli 2017).
29
Vlaamse Milieumaatschappij Afdeling Waterbeheer – Buitendienst Gent, motivatienota aanvraag
omgevingsvergunning
26
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Kaart uit het renteboek van Nevele (1639-1640)

Op een uitsnede van een kaart uit het renteboek van Nevele uit 163930 worden de percelen
beschreven van het foncier van de heerlijkheid van Nevele, en behoren dus persoonlijk toe aan de
heren van Nevele. Het betreft de percelen die ingesloten zijn door de oostelijke gracht van de
donjon, de Poekebeek, de markt, en een arm van de Poekebeek (Reyghersbeek). Het perceel waarop
zone D ligt wordt hierin omschreven als “de mote noort de poucke”. Zone A is niet op deze kaart
weergegeven, delen van zone B en C zijn als percelen die toebehoren tot woningen aangeduid.

Figuur 24 Uitsnede van kaart uit 1639-1640) met situering van zone D (schaal: ongekend ; bron: RAG als in Luyssaert
2014,p 44)

1.2.4.3

Kaart uit baronie van Nevele (1682-1683)

1.2.4.4

Kaart van Ferraris (1771-1777)

Een kaart uit 1682-168331 geeft min of meer eenzelfde situatie weer (Figuur 25).

De kabinetskaart der Oostenrijkse Nederlanden en het Prinsbisdom Luik werd opgesteld tussen 1771
en 1777 door de graaf de Ferraris. Het is een interessant document, omdat alle gebouwen ingemeten
werden en ook de omgeving werd vrij waarheidsgetrouw opgetekend (rivieren, grachten, poelen,
bossen, hagen, etc.). Er dient wel de kanttekening gemaakt te worden dat deze kaart vooral vanuit
en militair standpunt opgetekend werd. De gebieden die in dat kader minder interessant waren,
werden minder nauwkeurig ingemeten.
Op de kaart (Figuur 26) is te zien dat de loop van de Poekebeek ongeveer overeenkomt met de
huidige loop, opvallend is dat de meanderbocht die nog op de latere 19de-eeuwse kaarten aangeduid
30
31

RAG, baronie Nevele, nr. 74, anno 1639-1640
RAG, baronie Nevele, nr. 33ter, anno 1682-1683
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is (zie verder) ten westen van het centrum, hier niet duidelijk weergegeven is. De beek wordt in zone
A begrensd door bomen waarachter zich landbouwgronden bevinden. Ter hoogte van zone B en C
grenst de beek aan woningen en tuinen van de kern van Nevele die zich langs de huidige Camille Van
der Cruyssenstraat uitstrekt. Zone D is volgens de Ferrariskaart bebost.

Figuur 25 Uitsnede van kaart uit 1682-1683 met schets van zone D (schaal: ongekend ; bron: RAG als in Luyssaert 2014,p
46)

Figuur 26 Kaart van Ferraris (1771-1777) met projectie van het projectgebied (schaal: 1:8000 ; bron: Geopunt, AGIV,
Koninklijke Bibliotheek van België).
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Atlas der Buurtwegen (1841)

De kadastrale kaarten die tot de Atlas der Buurtwegen behoren, werden opgemaakt tussen 1843 en
1845 naar aanleiding van de uitvoering van een wet uit 1841. De bedoeling was een inventaris te
maken van alle kleine wegen met openbaar karakter.
Deze kaart toont een vrij gelijkaardige situatie als de oudere Ferrariskaart. De meanderbocht ten
westen van het centrum (zone A) is meer uitgesproken aangeduid. De kaart geeft enkele wegen weer
langs de Poekebeek: zo bevindt zone B zich geheel op sentier nr 43 bis, die afdraait ter hoogte van de
toekomstige aansluiting op de huidige Marie Comparéstraat, die klaarblijkelijk nog niet bestond
midden 19de eeuw. Ook bevindt zich een weg ter hoogte van de toekomstige aansluiting van het
nieuwe pad naar de huidige Gezusters Lovelingstraat (sentier nr 51). Bewoning strekt zich nog steeds
voornamelijk uit langs de Camille Van der Cruyssenstraat (aangeduid als chemin nr 2). Het perceel
van zone D is niet bebouwd. Ten westen van zone D bevindt zich een brede noord-zuid
georiënteerde gracht, die wellicht nog de westelijke gracht is van de opperhof-voorhof structuur van
de donjon. Op de oudere Ferrariskaart is deze echter aangeduid als een veel smallere stroom. Door
Schaeck32 wordt het smalle perceel langs de Poekebeek (ongeveer hetzelfde hedendaags perceel van
zone D) en het smalle perceel dat ten oosten van zone D in N-Z richting loopt, geïnterpreteerd als de
grachten die het neerhof omringden. Bij verbouwingswerken op de schoolkoer zou een gewelf
blootgelegd zijn op de plaats waar de gracht zich bevond (N-Z lopend perceel). 33

Figuur 27 Atlas der Buurtwegen (1841) met projectie van het plangebied (schaal 1:3100 ; bron: Geopunt, AGIV, Provincie
Oost-Vlaanderen).
32
33

Schaeck 2014
Schaeck 2014
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Figuur 28 Detail van Atlas der Buurtwegen (1841) met projectie van het plangebied. De smalle percelen die hier parallel
ten noorden en dwars in het oosten van zone D aangeduid is, en de nog aangeduide brede gracht ten westen zijn
mogelijk nog de opgevulde brede grachten die het opperhof-neerhofcomplex omringden (schaal 1:1500 ; bron: Geopunt,
AGIV, Provincie Oost-Vlaanderen).

Figuur 29 Kaart Vandermaelen (1846-1854) met projectie van het plangebied (schaal 1:8000 ; bron: Geopunt, AGIV).
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De topografische kaart van Philippe Vandermaelen werd opgemaakt tussen 1846 en 1854. Hierop
staat ook het reliëf aangeduid.
Deze kaart (Figuur 29) schetst een gelijkaardig beeld als de andere midden 19 de-eeuwse kaarten zoals
de Atlas der Buurtwegen en de kaart van Popp. Het Schipdonkkanaal is reeds uitgegraven in de vallei
van de Kale.

De kaart van Philippe-Christian Popp was een kadasterkaart die werd opgesteld tussen 1842 en 1879.
Deze kaart toont een gelijkaardige situatie als de Atlas der Buurtwegen. De sentiers die aangeduid
staan op de Atlas zijn hier echter niet weergegeven. De huidige Camille Van der Cruyssenstraat is hier
benoemd als Kaernemelk straet. Vooral op deze kaart is de brede gracht, mogelijke restant van
walgracht, ten westen van Zone D goed zichtbaar. De door Schaeck geïnterpreteerde neerhofgracht 34
is hier voor ongeveer de helft in zone D aangeduid.

Figuur 30 Popp-kaart (1842-1879) met projectie van het plangebied (schaal 1:3100 ; bron: Geopunt, AGIV).

34

Schaeck 2014
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Topografische kaart 1910

Bovenstaande topografische kaart van 1910 toont amper wijzigingen ten opzichte van de midden
19de-eeuwse kaarten. De westelijke brede gracht is nog steeds aangeduid.

Figuur 31 Topografische kaart 1910 met projectie van het plangebied (schaal 1:5000 ; bron: NGI, cartesius.be).

1.2.4.9

Luchtfoto’s 20ste eeuw

De resolutie van de luchtfoto van 1971 is vrij laag, maar toch kan hier relevante informatie uit
gehaald worden. Zo is nog de meanderbocht van de Poekebeek op te merken. Zone A ligt daardoor
voor een groot deel niet langs de beek, maar op akkerland. De andere zones van het projectgebied
liggen vlak langs de beek, deze zones lijken begroeid met bomen. Zone D is niet begroeid met
bomen, maar eerder in gebruik als grasland. In de jaren 1970 is de woonuitbreiding van Nevele ten
noorden van zone A en B aangelegd. Op de foto is de aanleg van de huidige Kloosterlaan, Gezusters
Lovelingstraat en Marie Comparéstraat op te merken.
De luchtfoto 1979-1990 toont het recht trekken van de beek ter hoogte van zone A. Daarnaast is de
woonuitbreiding ten noorden van zone A en B duidelijk op te merken. Dwars door zone D loopt een
weg van west naar oost. Zone C is op deze foto reeds verhard.
De meest recente luchtfoto (2016) toont een gelijkaardig beeld: de loop van de beek is begrensd
door bomen in zone A en B, en verhard in zone C. Zone D is begroeid met bomen, perceel loopt een
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met steenslag verharde weg van west naar oost.

Figuur 32 Luchtfoto 1971 met projectie van het plangebied (schaal 1:3100 ; bron: Geopunt, AGIV).

Figuur 33 Luchtfoto 1979-1990 met projectie van het plangebied (schaal 1:3100 ; bron: Geopunt, AGIV).
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Figuur 34 Luchtfoto 2016 met projectie van het plangebied (schaal 1:3100 ; bron: Geopunt, AGIV).

1.2.5

Archeologisch verwachtingsmodel

Op basis van de bureaustudie kan volgend verwachtingspatroon vooropgesteld worden:
- De geplande werken zullen minimaal ingrijpen in de bodem: voor het aanleggen van het nieuwe pad
zal de bodemimpact slechts bestaan uit het graven van een sleuf van 1m breed in het talud van de
beek. Het perceel van zone D (880m²) zal daarentegen volledig verstoord worden.
- Op basis van de 18de-eeuwse Ferrariskaart en 19de-eeuwse kaarten kan gesteld worden dat zich
geen bewoning bevond binnen de grenzen van het plangebied in de betreffende perioden. De loop
van de beek is in de jaren 1970 gewijzigd, waardoor het grootste deel van zone A oorspronkelijk niet
langs de beek lag, maar in landbouwareaal. De zone van de funderingssleuf kan mogelijk voor het
volledige gebied reeds verstoord zijn door de kanaliseringswerken van de Poekebeek, gezien de beek
voor de lengte van het plangebied in een betonnen open omkadering geplaatst is. In de zone waar
het pad aangelegd zal worden, is de kans op het aansnijden en verstoren van een archeologische site
bijgevolg klein.
- Archeologische indicatoren in de nabijheid van het plangebied wijzen op de aanwezigheid van
bewoning in diverse periodes (steentijden, metaaltijden, Romeinse periode, middeleeuwen). Ten
zuiden van zone D bevindt zich de donjon van Nevele, die vermoedelijk zijn oorsprong kent in de 11 de
eeuw. Het is zeer waarschijnlijk dat zich ter hoogte van zone D, de walgracht van het neerhof
bevond. Oudere sporen, of mogelijke steentijdartefactensites, zullen daardoor niet meer bewaard
zijn.
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Het bureauonderzoek maakt duidelijk dat ter hoogte van zone A, B en C weinig kenniswinst te
behalen valt met een eventueel verder archeologisch onderzoek. Gezien de waarschijnlijke ligging
van zone D op een walgracht, mogelijk nog voorhof, van een donjon met oorsprong in de (wellicht)
11de eeuw, en de geplande werken hier een vernieling van het eventuele bewaarde archeologische
bodemarchief zullen veroorzaken, is verder onderzoek noodzakelijk. Hoewel het slechts een
beperkte oppervlakte betreft (ca. 880m²) is een duidelijk potentieel op kenniswinst aanwezig,
specifiek met betrekking tot de donjon van Nevele.


Zijn er reeds gekende archeologische gegevens binnen en in de omgeving van het plangebied?
Het plangebied situeert zich aan de Poekebeek. Zone D van het projectgebied situeert zich ten zuiden
van de beek. Deze zone ligt vlak aan de donjon van Nevele, die vermoedelijk terug gaat tot de
tweede helft van de 11de eeuw. Wellicht was ter hoogte van zone D de brede gracht gelegen die het
voorhof van het donjoncomplex begrensde. Mogelijk bevond zich nog een deel van het voorhof ter
hoogte van zone D.


Zijn er in het gebied paleolandschappelijke eenheden bewaard en is er kans op het aantreffen
van archeologische sites in dit landschap?
Het grootste deel van het plangebied bevindt zich in de talud van de Poekebeek. De Poekebeek is in
de jaren 1970 gekanaliseerd waarbij de beek in een betonnen bak geleid is. Mogelijk is daardoor de
bodem verstoord in het talud. Indien onverstoord zal de bodem bestaan uit fluviatiele afzettingen,
afkomstig van Poekebeek. Op zone D was wellicht de brede noordelijke gracht van het
donjoncomplex gelegen. Hierdoor zal wellicht geen paleolandschappelijke eenheid meer bewaard
zijn. In deze zone zullen daardoor vermoedelijk enkel nog sporen aanwezig zijn die te relateren zijn
met de donjon van Nevele.
•

Hoe kunnen archeologische resten zich manifesteren (sporen, vondstenconcentraties, …) en op
welke diepte kunnen deze worden aangetroffen?
Bij de werken voor het aan te leggen pad zullen wellicht geen archeologische sporen aangesneden
worden. Ter hoogte van zone D kan de opvulling van de brede voorhofgracht verwacht worden van
het donjoncomplex. Mogelijk bevindt de gracht zich over het volledige perceel. In dat geval zullen
geen sporen of in situ vondstenconcentraties van oudere periodes aangetroffen kunnen worden. Op
basis van het bureauonderzoek kan geen uitspraak gedaan worden over de diepte van de
archeologische resten.


Wat was het historisch landgebruik van het plangebied en wat is het landgebruik nu en wat is
de invloed daarvan op de (verwachte) archeologie en (bodem)gaafheid?
Zones B en C hebben zich vermoedelijk steeds langs de rand van de Poekebeek bevonden. Deze
zones zullen bijgevolg met gras-, struik- en bomenbegroeiing bedekt geweest zijn. Zone A was tot de
kanalisering van de Poekebeek op akkerland gelegen, volgens historische kaarten die teruggaan tot
de 18de eeuw. Gezien de kanalisering van de Poekebeek gepaard ging met het plaatsen van de
rivierloop in een betonnen omkadering, kunnen deze zones mogelijk reeds verstoord zijn. Historische
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kaarten tonen zone D steeds als bebost. Deze zone vormde wellicht de noordelijke gracht van de
donjon van Nevele.


Wat is de gespecificeerde verwachting (alsmede de verwachte conservering en gaafheid) ten
aanzien van nog onbekende archeologische waarden in het gebied?
Er is een lage verwachting op archeologische waarden voor zone A, B en C. In zone D zal wellicht de
noordelijke gracht van de donjon van Nevele gelegen zijn. Deze gracht is wellicht ten laatste in het
midden van de 17de eeuw opgevuld, gezien historische kaarten uit deze eeuw geen gracht meer
weergeven. Sporen voorafgaand aan de gracht zullen hoogstwaarschijnlijk niet meer aanwezig zijn.


Wat is de invloed van de toekomstige inrichting op eventuele archeologische resten?
Op welke manier kan bij de planvorming met archeologische resten worden omgegaan?
Voor zones A, B en C zullen wellicht geen archeologische resten (meer) vernield worden. In zone D
zijn de bodemingrepen van veel ingrijpender aard, waardoor eventuele archeologische resten
vernield worden. Een in situ behoud is niet mogelijk, waardoor verder onderzoek noodzakelijk is.
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2 Verslag van resultaten: landschappelijk booronderzoek 2017I306
2.1 Beschrijvend gedeelte
2.1.1
•
•
•

Administratieve gegevens

•
•
•
•

Projectcode Agentschap Onroerend Erfgoed: 2017I306
Type onderzoek: landschappelijk booronderzoek
Onderzoekskader: opstellen van een archeologienota voor de aanvraag van een
stedenbouwkundige vergunningsaanvraag
Opdrachtgever: Vlaamse Milieumaatschappij, Raymonde De Larochelaan 1, 9051 Gent
Initiatiefnemer: idem
Erkend archeoloog: RAAP België (OE/ERK/Archeoloog/2016/00154
Andere betrokken actoren: aardkundige

2.1.2

Onderzoeksopdracht

2.1.2.1

Doelstelling

Het bureauonderzoek maakte duidelijk dat ter hoogte van zone D wellicht een walgracht, eventueel
nog een deel van het voorhof van een motte met oorsprong in de (wellicht) 11de eeuw gelegen is.
Mogelijk bevindt de gracht zich over het volledige perceel. In dat geval zullen geen sporen of in situ
vondstenconcentraties van oudere periodes aangetroffen kunnen worden.
De doelstelling van het verder onderzoek is nagaan of op zone D de brede gracht van het
mottecomplex, of andere archeologische sporen bewaard (kan/kunnen) is/zijn, wat de eventuele
verstoringsgraad is, op welke diepte het archeologisch niveau aanwezig is, hoe het terrein
gewaardeerd kan worden en welke maatregelen genomen dienen te worden voorafgaand aan de
verdere ontwikkeling van het plangebied.
2.1.2.2

Wetenschappelijke vraagstelling

2.1.2.3

Randvoorwaarden

De vraagstelling die volgt uit de hierboven gestelede doelen is als volgt:
- Hoe is de bodem van zone D van het plangebied opgebouwd?
- Hebben (recente) werkzaamheden op het terrein (zoals het ingraven van de betonnen goot
waarin de beek nu ligt) impact gehad op de bodem van zone D?
- Zijn er hier niveaus bewaard waarin zich archeologische resten of sporen kunnen bevinden?
Dit omvat ook eventuele opvullingen van de gracht rondom het donjoncomplex.
- Wat is de bewaringstoestand van deze niveaus (indien aanwezig)?
- Welke waarde hebben deze niveaus en dienen deze onderworpen te worden aan
archeologisch vervolgonderzoek?
Het onderzoek is uitgevoerd door een erkend archeoloog volgens de normen van de Code van Goede
Praktijk.
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Beschrijving van de strategie & werkwijze van het landschappelijke booronderzoek

Om tegemoet te komen aan de vraagstelling en de doelen van het landschappelijk booronderzoek
werden er in zone D 15 boringen ingepland. De boorpunten werden in drie raaien over het terrein
verdeeld. De raaien (elk 40 meter lang met vijf boringen er op) volgden de lengterichting van het
terrein (Figuur 35), waarbij de middelste raai 5 meter versprong ten opzichte van de andere twee
raaien. Daardoor ontstond een verspringend grid met een hoge dichtheid van boorpunten. Hierdoor
kon in principe de bodem in een relatief groot detail worden bestudeerd en werd tegelijkertijd de
trefkans voor het vinden van lineaire archeologische resten of sporen zoals de mogelijk aanwezige
gracht en omwalling van het neerhof gemaximaliseerd.35
Op het terrein bleek het lastig de exacte locatie van enkele boorpunten te vinden met de gebruikte
hand GPS (Garmin GPSmap 64) doordat het bladerdek van de bomen op het terrein de
signaalontvangst leek te beïnvloeden. Daarom werden de locaties zo nauwkeurig als mogelijk
opgespoord, maar zijn afwijkingen tot een tweetal meters zeker niet ondenkbaar.

Figuur 35 Kadasterplan met aanduiding van de geplande boringen. (schaal 1/500 , bron: www.geopunt.be)
35

TOL E.A., 2004, hoofdstuk 4.
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Figuur 36 Recente luchtfoto met aanduiding van de geplande boringen. (schaal 1/500 , bron: www.geopunt.be)

Bij het veldwerk bleken een aantal locaties van boorpunten ongeschikt voor het boren door de
vegetatie op deze plekken. In Figuur 37 is aangegeven welke boringen hierdoor niet konden worden
uitgevoerd (oranje vierkantjes). Dit gaf aanleiding tot het ad hoc kiezen van nieuwe boorpunten,
waardoor boringen 96 en 97 (respectievelijk tussen boorpunten 6 & 7 en 7 & 8) tot stand kwamen.
Helaas bleken deze twee nieuwe boorpunten, net als vele andere boorpunten, een ondoordringbare
hoeveelheid puin te bevatten op geringe dieptes (Figuur 37: rode cirkels). Het ondoordringbare puin
bleek voornamelijk in grote hoeveelheden aanwezig in het zuidelijke deel van het projectgebied: een
zone die sterk overeenkomt met de hoger gelegen perken en het verharde pad (Figuur 39), hoewel
ook in de boringen van de meest noordelijke raai (1-5) grote hoeveelheden puin werden
aangetroffen. Dit is de reden dat net ten noorden van boorpunt 5, na het meermaals proberen de
grond te doordringen op verschillende plekken, boorpunt 95 kon worden vastgelegd als een
bruikbare locatie.
Een laatste afwijking van de geplande boringen is boring 91 (net ten noorden van boring 1) welke in
de eerste instantie in het leven werd geroepen om te zien of hier ook dicht langs de beek een
vergelijkbare situatie kon worden aangetroffen met boring 5. Helaas werd hier echter ook op
ondoordringbaar puin gestuit.
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Figuur 37 Kadasterplan met aanduiding van de uitgevoerde boringen en hun interpretatie. (schaal 1/ , bron:
www.geopunt.be)

Het boren werd gedaan met een handboor met drie verschillende opzetstukken. De edelman (ø 7cm)
werd gebruikt voor het opboren van de meeste droge sedimenten. Een grindboor (ø 7cm) om het
hardnekkige puin dat regelmatig werd ontdekt te doorboren tot de fysiek mogelijke limiet. En
tenslotte een zandguts (ø 2cm) werd gebruikt voor het opboren van zandige sedimenten onder het
grondwater. Alle drie de boren hebben (in dit geval) de eigenschap dat het opgeboorde sediment in
een geroerde toestand wordt opgeboord, waardoor de structuur of zeer fijne gelaagdheid van het
sediment niet meer intact blijft. In het laatste geval is dit normaal beperkt aan de orde, maar het
gutsen in zand is zeer moeilijk en kan enkel door het toepassen van een pompende techniek, waarbij
de boor met kracht op en neer word bewogen en het sediment dus in beperkte mate wordt
verstoord. Wanneer er onder het grondwater geboord werd trad er het probleem op dat sedimenten
niet altijd in de guts bleven zitten bij het omhoog halen, waardoor het einde van een boring soms
eindigt in een hiaat (bijlage 6).
Het booronderzoek werd op de ochtend en in het begin van de middag van 6 oktober 2017
uitgevoerd door Floris Philipsen (Archeoloog/Bodemkundige, RAAP België) en Rob Paulussen
(aardkundige, ArcheoPro). Gedurende het veldwerk wisselden de weersomstandigheden regen tot
half bewolkt, waardoor het soms moeilijk was de korrelgrootteverdeling van het onderzochte
sediment nauwkeurig vast te stellen
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2.2 Assessmentrapport landschappelijk booronderzoek
2.2.1

Beschrijving van de aardkundige opbouw van het onderzochte gebied

Het plangebied (zone D) kan op basis van de boringen en de topografie in twee zones worden
onderverdeeld: Het noordelijke, lager gelegen deel direct aangrenzend aan de huidige loop van de
beek en het zuidelijke deel waar het verharde pad van west naar oost doorheen loopt.
De zuidelijke zone is hoger gelegen en bestaat uit een verharde weg met aan weerszijden een
plantenperk waarin een inmiddels wat verwilderde vegetatie van bomen en struiken voorkomt
(Figuur 39). Ook de weg zelf is voor een groot deel overwoekerd. Het plantenperk aan de zuidelijke
kant van de weg is relatief vlak in tegenstelling tot dat aan de noordkant, wat steil afhelt naar het
noorden. Aan de oostkant ligt deze top van de helling iets dichter bij de weg dan aan de westkant van
zone D. Alle boringen die bovenaan de helling werden geplaatst (96, 97 , 9 en 11-15) konden niet
voortgezet worden dieper dan een aantal decimeters doordat er telkens op ondoordringbaar werd
gestuit (ondanks het gebruik van de grindboor).
Het sediment dat hierbij wél werd opgeboord bestond uit een pakket lemig zand tot lichte zandleem
met een fijne zandkorrel. Bovenaan het profiel was de grond (ca. 20 cm) sterk doorworteld en ook
aangerijkt met humeus materiaal, wat een wat bruinige kleur veroorzaakte. Er onder was de kleur
grotendeels licht grijsbruin en werden er met grote regelmaat stukken rode baksteen en mortel in
aangetroffen.
Boring 10 (middelste raai) zal tot de noordelijke zone worden gerekend omdat deze zich onderaan
het talud van het noordelijke plantenperk bevond en zal hieronder worden besproken.

Figuur 38 Afbakening van de 2 zones en aanduiding van de talud met wegel. (schaal 1/500).
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Figuur 39 Foto van het verharde pad dat zone D doorkruist. Foto gemaakt richting het westen.

De noordelijke zone, waarin boringen 1, 91, 2, 3, 4, 5, 95 en 10 zijn gelegen, is gekenmerkt door een
bedekking met een eveneens sterk puinhoudend pakket (van variërende dikte). Dit kon hier echter
wel worden doorboord op de meeste plaatsen, met uitzondering van een kleine zone rond boorpunt
5. Ook hier bestond dit pakket uit fijnzandig lemig zand en/of (lichte) zandleem en had meestal een
lichtbruine tot (donker)bruingrijze kleur. In alle boringen bevatte het rode (en ook een enkele keer
donker rode) baksteen, mortelbrokjes, af en toe leisteen en ook wat grijze steenslag.
In boring 2 werd in dit pakket een meer gevlekte en een beetje groenige zandlaag aangetroffen
tussen 20 en 75cm diepte. Eveneens met rode baksteen er in en enkele kleine groenige zandbrokjes.
Op 140cm diepte werd een stuk (dun zeil-achtig) plastic opgeboord. In boring 95 werd er onderaan
deze laag (op ca. 140cm diepte) een stuk staaldraad (ca. 1,5-2 mm dik) opgeboord. Vermoedelijk
onderdeel van een langer stuk draad, of mogelijk een hekwerk, omdat het zeer veel kracht vereiste
om het los te boren. In boring 5 werden er stukken aardewerk aangetroffen. Het betrof
47

Herinrichting Poekebeek, Nevele

Archeologienota 2017F351/2017I306

industrieelwit aardewerk, mogelijk een scherf van een bord of een schotel. Daarnaast werd ook, op
dezelfde diepte een scherfje kleurloos glas aangetroffen.
Ook hier was de top van het pakket doorworteld en (licht) aangereikt met humeus materiaal. De
diepte van het puinhoudende pakket varieerde van boring tot boring: in boringen 1, 2, 4 & 95 was de
diepte tussen 115 en 140 cm onder het maaiveld, in boring 3 was de diepte 80 cm en in boring 10
(dicht op het talud) slechts 45 cm.

Figuur 40 Randscherf uit de donkergrijze laag die in boring 95, rond 160 cm diepte werd aangetroffen.

Onder het puinhoudende pakket werden uiteenlopende waarnemingen gedaan. Deze worden van
west naar oost besproken in de volgende alinea’s, beginnende met boring 1. Hierin werd vanaf 115
tot 140cm diepte een gereduceerde lichte zandleem aangetroffen die zeer fijn zand bevatte en met
name bovenin fijn gelaagd was. Er in bevonden zich een aantal zwarte vegen duidend op de
aanwezigheid van plantenrestjes en enkele kleine, afgeronde (in tegenstelling tot het andere puin!)
fragmenten baksteen, alsmede kleine stukjes leisteen en mortelbrokjes. De diepere sedimenten, tot
235cm onder het maaiveld, bestonden uit eenzelfde lithologie en bevatten enkele dunne
humuslaagjes en her en der een fragmentje schelpengruis.
De resultaten in boringen 2, 3, 4 en 10 lijken wel wat op elkaar en hebben allemaal onder de puinlaag
een pakket lemig zand met een fijne, goed gesorteerde korrelgrootte. De variatie zat hem hier in de
mate van oxidatie van het sediment. Sommige delen waren sterk geoxideerd en hadden een licht
grijsbruine kleur, terwijl andere delen redelijk licht grijs waren door reductie van het aanwezige ijzer.
Opvallend was dat dit laatste sediment bovenop wél geoxideerde sedimenten met dezelfde
eigenschappen voorkwam in boring 4. Mogelijk betrof het hier een geval van tijdelijke water
verzadiging die dit verschijnsel heeft veroorzaakt. In boring 3 was duidelijk te merken dat de
bovenste centimeters van het zand waren geroerd, doordat deze veel lichter boorden dan het dieper
gelegen materiaal. Er werd geen bodemvorming waargenomen in deze laag.
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Dan rest boring 95 nog (ten noorden van
boring 5), waar onder de lichtbruine puinlaag
(vanaf 140 cm onder maaiveld) een
donkergrijze laag werd aangetroffen waarin
matig grof lemig zand, wortelresten en een
aardewerkscherf (Figuur 40) voorkwamen
tezamen met enkele baksteenfragmentjes. Op
zijn beurt bevond zich hier onder een
gereduceerd zandlaagje, wat een zogenaamde
‘fining up’ sequentie vertoonde (met een naar
boven toe afnemende korrelgrootte), waarbij
ook de humeuziteit naar boven toenam.
Dit sediment dekte een dun, donkergrijs laagje
af wat zich had gevormd in het onderliggende
sediment, dat sterk leek op het lichtgrijsbruine
sediment wat ook onderin de hiervoor
besproken boringen werd aangetroffen. Dit
donkergrijze laagje betreft mogelijk (een deel
van) een oude bodemhorizont.

Figuur 41 Boring 95 uitgelegd met de top rechts bovenaan
en elke verticale baanvolgend op die aan diens rechter
zijde, waarbij het laatste deel nog in de gutsboor ligt.

2.2.2

Datering en interpretatie van het onderzochte gebied

De oudst aangetroffen eenheid in het plangebied betreft het licht grijsbruine zand dat zich onderin
de meeste boringen in de noordelijk afgebakende zone aftekende. Het gaat hierbij waarschijnlijk om
dekzandafzettingen (eolisch) uit het Weichseliaan, afgaande op de afwezigheid van inclusies, de
stevigheid van het materiaal en de fijne, goed gesorteerde korrelgroottes.
Uit boring 95 kan worden afgeleid dat er zich in de top van dit materiaal een bodem ontwikkeld zou
kunnen hebben (hoewel het donkergrijze laagje aan de top ook herwerkt materiaal zou kunnen zijn
waarin de humeuziteit is verhoogd door inspoeling). Het mogelijk te stellen dat de top van dit pakket
op andere plaatsen (boringen 1-4 en 10) is verdwenen. Dit is mogelijk het gevolg van
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werkzaamheden op het terrein of (en dit wordt als de minder waarschijnlijke optie beschouwd)
erosieverschijnselen veroorzaakt door de beek.
Daarbovenop liggen in boringen 1 (als we aannemen dat het dekzand ook direct onder de
waargenomen sedimenten voorkomt) en 95 sedimenten die waarschijnlijk gedurende het Holoceen
door fluviatiele processen zijn afgezet, waarbij in boring 95 duidelijk sprake lijkt te zijn van een
geulopvulling, terwijl de andere sedimenten eerder op oeverafzettingen lijken. Qua datering kan dit
materiaal tot het Holoceen worden gerekend, maar het is niet met zekerheid te zeggen hoe oud het
materiaal is, enkel dat de lagen er direct op (maar niet per definitie van een doorlopende ouderdom)
zijn te dateren in een geologisch gezien jonge periode, aangezien zij baksteenfragmenten en
aardewerk bevatten van een beperkte ouderdom (post-middeleeuws). De onderste van deze
sedimenten lijken in boring 1 echter van een ander type dan in de andere boringen en kunnen
worden gerekend tot een op zichzelf staande eenheid.
Deze puin houdende sedimenten die in de boringen over de gehele zone D werden aangetroffen,
inclusief de donker grijze zandlaag in boring 95, zijn van een relatief jonge ouderdom. Het
aangetroffen aardewerk en het plastic zijn hier sterke aanwijzingen voor. Het is aannemelijk dat dit
pakket aan is gebracht toen de beek zijn huidige vorm werd gegeven en/of toen de verhardde weg in
het zuidelijke deel van zone D werd aangelegd. Het is echter niet mogelijk een definitieve uitspraak
te doen naar de datering anders dan daterend vanaf de tweede helft van de vorige eeuw.
2.2.3

Confrontatie met de resultaten van het bureauonderzoek

2.2.4

Archeologisch verwachtingsmodel

De resultaten van het landschappelijk booronderzoek in zone D van het plangebied zijn door de
aanwezigheid van grote hoeveelheden puin in de ondergrond van het plangebied zeer beperkt. Ze
komen echter in grote lijnen wel overeen met de Quartairgeologische en bodemkundige kaarten.
Daarop werd aangegeven dat het gebied ligt in een sterk door menselijke activiteit beïnvloedde zone
waar oorspronkelijk een eolisch Laat Pleistoceen pakket werd opgevolgd door Holocene fluviatiele
afzettingen.
Voor wat betreft de verwachting dat het plangebied een deel van het hof van het voormalige
mottecomplex of de omgrachting hiervan zou omvatten is het moeilijk een uitspraak te doen op
basis van de resultaten, omdat een groot deel van het plangebied nog niet kon worden onderzocht.
Aan de andere kant zijn er in het wel onderzochte, noordelijke deel van de zone geen aanwijzingen
voor de aanwezigheid van intacte sporen of bewoningslagen daterend uit de middeleeuwen.

Om een compleet archeologisch verwachtingsmodel op te stellen dient ook het zuidelijke deel van
het terrein onderzocht te kunnen worden. De kans op het aantreffen van enige archeologie in het
noordelijke deel van het plangebied lijkt echter al zeer beperkt, omdat in het grootste deel van deze
zone de geroerde grond, vol met puin, direct op het natuurlijke substraat rust.
Het is daarmee niet uitgesloten of dit ook zo is in de zuidelijke zone, die door zijn hogere ligging
misschien minder bodemimpact heeft ondervonden van de recente werkzaamheden op het terrein.
In deze fase van het onderzoek kan nog geen uitspraak worden gedaan of de aan-of afwezigheid van
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archeologische resten, en blijft de archeologische verwachting bij gevolg zoals geformuleerd bij de
bureaustudie.
2.2.5

Synthese / beschrijving potentieel op kenniswinst

Het overgrote deel van het terrein bleek niet te onderzoeken in de context van landschappelijk
booronderzoek met een handboor. In de noordelijke zone konden een vijftal boringen wel door het
puin raken en bleek er sprake te zijn van het verwijderen of verstoren van de sedimenten die het
oppervlak van het dekzand vormden sinds de afzetting hiervan. Het is op het moment echter niet te
achterhalen of deze disconformiteit in het bodemarchief in één of meerdere fasen tot stand is
gekomen en wanneer dit precies is gebeurd. Het is daarentegen wel gebleken dat de meest recente
afzettingen in zone D van een zeer jonge ouderdom zijn en kunnen worden geplaatst in de moderne
tijd.
De beantwoording van de onderzoeksvragen luidt dus als volgt:


Hoe is de bodem van zone D van het plangebied opgebouwd?

In het zuidelijke, hogere deel van het plangebied werd een puinlaag aangetroffen die niet
doordringbaar bleek, waardoor van de onderliggende bodem geen gegevens bekend zijn.
In het noordelijke deel van het plangebied kon worden vastgesteld dat er eolische Pleistocene
sedimenten voorkomen, maar dat in de meeste gevallen de top hiervan verstoord of geërodeerd is
en dat er in een tweetal gevallen nog resten zijn van fluviatiele Holocene afzettingen. Ook
daarbovenop bevindt zich een pakket met zeer veel puin van een recente ouderdom.


Hebben (recente) werkzaamheden op het terrein (zoals het ingraven van de betonnen goot
waarin de beek nu ligt) impact gehad op de bodem van zone D?

Het is niet vast te stellen of de puinlagen op het terrein te koppelen zijn aan de aanleg van de huidige
beekloop of dat deze meer aan het aanleggen van de weg door de zone zijn gerelateerd, maar het is
duidelijk dat er in recente tijden (vanaf ca. halverwege de 20e eeuw) een flink grondverzet op het
terrein heeft plaatsgevonden, waarbij ook grote hoeveelheden puin in de ondergrond terecht zijn
gekomen en de natuurlijke bodem sterk is aangetast. Voor de noordelijke zone van zone D zijn hierbij
voormalige loopniveaus en delen van het bodemarchief verloren gegaan, maar het kan niet worden
gesteld of dit ook voor de zuidelijke zone geldt.


Zijn er hier niveaus bewaard waarin zich archeologische resten of sporen kunnen bevinden?
Dit omvat ook eventuele opvullingen van de gracht rondom het mottecomplex.

In de noordelijke zone van het terrein lijkt het niet waarschijnlijk dat relevante archeologische
niveaus bewaard zijn gebleven ten gevolge van het aanbrengen van de sterk antropogene lagen.
Voor de zuidelijke zone zijn hiervoor te weinig gegevens verzameld om hierover een uitspraak te
doen.
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Wat is de bewaringstoestand van deze niveaus (indien aanwezig)?

Er werden geen relevante niveaus waargenomen.


Welke waarde hebben deze niveaus en dienen deze onderworpen te worden aan
archeologisch vervolgonderzoek?

Er werden geen relevante niveaus waargenomen.
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