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1.

INLEIDING

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

Figuur 1: Beslissingsboom in functie van huidig project. (A. Devroe 2017)
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2.

BUREAUONDERZOEK
2.1. BESCHRIJVEND GEDEELTE

2.1.1. ADMINISTRATIEVE GEGEVENS
Projectcode: 2017L82
Locatie: Vlaams-Brabant, Asse, Z.4 Broekooi
Bounding box: punt 1 (NW) – X 141611,576
Punt 2 (ZO) – X 141960,120

Y 176397,531
Y 176056,194

Kadaster: Asse, afdeling 6, Zellik, sectie A, percelen 6g2, 6r2, 6y2, 6z2, 14b, 17b.
Oppervlakte projectgebied: ca. 46.050 m²

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

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

2.1.1. GEPLANDE WERKEN
Ter hoogte van het projectgebied zal het bestaande gebouw afgebroken worden. Deze kent een
oppervlakte van ca. 10.650 m² en is deels onderkelderd (ca. 1300m²). Door het niveauverschil op het
terrein zit de kelder in het noorden gedeeltelijk in de grond (onderkant vloerplaat ca. 1,8m onder het
maaiveld) en komt ze in het zuiden volledig uit de grond. De afbraak van de bovenbouw werd reeds
vergund en is gepland in het voorjaar van 2018. De kelder zelf zal pas afgebroken worden bij de
realisatie van de nieuwbouw.
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Figuur 4: Noordelijke zone waarbij de kelder in het talud zit verwerkt. (Architeam 2017)

Figuur 5: Zuidelijke zone waarbij de kelder boven het maaiveld uitkomt. (Architeam 2017)

Hier zal een nieuw logistiek gebouw opgericht worden van ca. 15.687 m². Deze zal deels onderkelderd
zijn (ca. 8200 m²) en zal tot ca. 2,80 m onder het maaiveld gaan. De vloerpas van het gebouw ligt ca.
1,30m boven het maaiveld. De rest van het gebouw zal gefundeerd worden op palen. Hier zal men ca.
12 m diep gaan. Ten noordoosten en zuidwesten worden laadkades voorzien die ca. 1,30m diep gaan.
Ten noordoosten wordt een nieuwbouw luifel voor laadapparatuur voorzien van ca. 1129 m². Deze
wordt gebouwd op een ondergrondse sprinklertank. Omwille van het hoogteverschil ligt de tank aan
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de voorzijde op ca. 5,30m onder het maaiveld en aan de achterzijde slechts op 1,10m onder het
maaiveld.
De bestaande verhardingen worden opgebroken en opnieuw aangelegd. Hiervoor zal men ca. 50-60
cm diep gaan.
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Figuur 6: Inplanting bestaande en nieuwe toestand. (Architeam 2017)
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Figuur 7: Kelderverdieping. (Architeam 2017)
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Figuur 8: Gelijkvloers nieuwe toestand. (Architeam 2017)
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Figuur 9: Terreinprofiel. (Architeam 2017)
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2.1.2. ONDERZOEKSOPDRACHT
Het bureauonderzoek heeft tot doel om op basis van bestaande informatie (landschappelijk, historisch,
archeologisch) na te gaan in hoeverre er eventuele archeologische resten kunnen aanwezig zijn op het
terrein. Bijkomend wordt getracht na te gaan wat de karakteristieken, de bewaringstoestand en de
waarde zijn van de archeologische resten en wat de impact is van de geplande ingrepen. Volgende
onderzoeksvragen zullen in dit bureauonderzoek behandeld worden:
-

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

Er zijn geen randvoorwaarden.

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

1

https://dov.vlaanderen.be/dovweb/html/bodemloketten.html.
http://www.geopunt.be/
3
http://www.geopunt.be/
4
http://cartesius.be/CartesiusPortal/
5
http://cai.onroerenderfgoed.be/
2
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2.2. ASSESSMENTRAPPORT
2.2.1. LANDSCHAPPELIJKE LIGGING
Het projectgebied ligt ten zuidoosten van Asse en ten noordwesten van Zellik. Asse bestaat uit
meerdere heuvelruggen die samenkomen in het hoger gelegen centrum. De heuvelrug waarop het
centrum ligt, vormt de scheiding tussen het Denderbekken en het Zenne-Rupelbekken. Ten zuidwesten
grenst het projectgebied aan de Z.4 Broekooi. Op het terrein is centraal een gebouw gelegen. Rondom
is verharding aanwezig. Het projectgebied is in de industriezone gelegen. Ten noorden loopt de Grote
Molenbeek.

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

Op het Digitaal Hoogtemodel wordt het projectgebied op ca. 62,5m TAW gesitueerd. Het projectgebied
is gelegen tussen een noordwestelijke-zuidoostelijke en noord-zuid georiënteerde rug die
samenkomen ten zuiden van het terrein. De Grote Molenbeek en andere waterlopen snijden in deze
ruggen in. De Grote Molenbeek loopt in het oosten over het terrein.
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Figuur 11: Digitaal Hoogtemodel met aanduiding plangebied en hoogteprofiel. (Geopunt Vlaanderen s.d.)

Op basis van de hoogteprofielen kan men vaststellen dat het terrein geaccidenteerd is. In het
noordwesten bevindt het maaiveld zich op 63,9m TAW waarna het stijgt tot 66,1m TAW om te dalen
tot 64,5m TAW waarna het opnieuw stijgt tot 65,9 m TAW. In het noordoosten is de hoogte 61,5m
TAW waarna het stijgt tot 65,8m TAW, daalt naar 63,1m TAW en opnieuw stijgt tot 65,8m TAW.

Figuur 12: Terreinprofiel NW-ZO. (Geopunt Vlaanderen s.d.)
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Figuur 13: Terreinprofiel NO-ZW. (Geopunt Vlaanderen s.d.)

Een detail van het Digitaal Hoogtemodel geeft een beter zicht op deze terreinverschillen. In het oosten
is duidelijk een lager gelegen zone te zien.

Figuur 14: Detail digitaal Hoogtemodel met aanduiding plangebied en hoogteprofiel. (Geopunt Vlaanderen s.d.)
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Het projectgebied is in de zandleemstreek gelegen. Op het projectgebied zijn verschillende
bodemtypes aanwezig. Een deel valt onder bodemtype Abp (Abp(c), Abp0 en Abp1), een droge
leembodem zonder profiel. De Abp bodems komen voor in colluviale droge leemdepressies. Deze
gronden bestaan uit leemmateriaal geërodeerd van de hoger liggende plateaugronden.
Textuurklasse

A

Leem

Drainageklasse

b

Droog, niet gleyig

Profielontwikkelingsgroep

p

Zonder profielontwikkeling

Variante van de profielontwikkeling

(c)

Bedolven textuur B horizont op minder dan 80 cm
diepte

Textuurklasse

A

Leem

Drainageklasse

b

Droog, niet gleyig

Profielontwikkelingsgroep

p

Zonder profielontwikkeling

fase

0

Bedolven textuur B horizont op meer dan 120 cm
diepte

Textuurklasse

A

Leem

Drainageklasse

b

Droog, niet gleyig

Profielontwikkelingsgroep

p

Zonder profielontwikkeling

fase

1

Bedolven textuur B horizont tussen 80 en 125 cm
diepte

Het centrale deel valt onder bodemtype Aba1, een droge leembodem met textuur B horizont. De serie
Aba ontwikkeld in het Pleistocene loessdek vertoont onder de A horizont een aan klei en sesquioxiden
aangerijkte textuur B horizont. De bouwvoor is een donkerbruin, homogeen humushoudend leem. Bij
Abao rust de Ap op een geelbruine overgangshorizont. De Bt is bruin zwaar leem (gemiddelde 20%
klei) met meestal goed ontwikkelde polyedrische structuur en kleihuidjes (coatings). Naar onder toe
neemt het kleigehalte sterk af en verdwijnt de structuur geleidelijk terwijl de kleur geelbruin wordt.
Bij Aba(b) profielen met gevlekte textuur B vertoont deze horizont grijze strepen of gebleekte vlekken.
Bij de substraatseries begint een steenachtig zand, klei- of klei-zandsubstraat op geringe of matige
diepte. De bodems vertonen geen watergebrek en geen wateroverlast dank zij de gunstige drainage
en het hoog waterbergend vermogen. Substraatseries zijn evenwel gevoeliger voor droogte, te meer
daar ze dikwijls op hellingen met snelle oppervlakkige ontwatering liggen. Op sterk hellende terreinen
dienen voorzorgsmaatregelen tegen de erosie genomen te worden.
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Textuurklasse

A

Leem

Drainageklasse

b

Droog, niet gleyig

Profielontwikkelingsgroep

a

Fase

1

Met textuur B horizont of met weinig duidelijke
kleur B horizont
A horizont minder dan 40 cm

Meer naar het oosten valt een deel onder bodemtype Ahp, een natte leembodem zonder profiel. In
de gronden van de serie Ahp beginnen de gleyverschijnselen tussen 20 en 50 cm. Deze
gleyverschijnselen worden veroorzaakt door een tijdelijke grondwatertafel (stuwwater), die in de
winter op geringe diepte voorkomt. De Ahp gronden nemen slechts een onbeduidende oppervlakte in
(op zeer slecht ontwaterde plaatsen in de depressies). Ten gevolge van hun slechte drainering zijn deze
gronden enkel geschikt voor weiland of maailand. Ze kunnen door buizendrainage sterk verbeterd
worden.
Textuurklasse

A

Leem

Drainageklasse

h

nat met relatief hoge ligging, sterk gleyig

Profielontwikkelingsgroep

p

Zonder profielontwikkeling

Het grootste deel van het projectgebied bestaat uit een Aca0 bodem, een matig droge leembodem
met textuur B horizont. Deze matig droge leemgronden vertonen een gleyhorizont op matige diepte.
De Aca0 gronden zijn niet geërodeerd en komen voor op de brede plateaus of zwakke hellingen.
Textuurklasse

A

Leem

Drainageklasse

c

Matig droog, zwak gleyig

Profielontwikkelingsgroep

a

Fase

0

Met textuur B horizont of met weinig duidelijke
kleur B horizont
Dikke A horizont

Tot slot valt een kleine zone onder bodemtype OB, bebouwde zone.
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Figuur 15: Bodemkaart met aanduiding van het projectgebied. (DOV s.d.)

Volgens de tertiair geologische kaart doorsnijdt het projectgebied grotendeels de Formatie van
Maldegem. Deze bestaat uit een grijze afwisseling van fijn zand en klei, is glauconiethoudend,
glimmerhoudend, zandhoudend, sterk glauconiethoudend en bevat onderaan klei. Een kleine zone in
het noordoosten doorsnijdt de Formatie van Lede. Deze bestaat uit lichtgrijs fijn zand, bevat soms
kalksteenbanken, is kalkhoudend, fossielhoudend, soms glauconiethoudend en vertoont een
basisgrind.

Figuur 16: Tertiair geologische kaart met aanduiding projectgebied. (DOV s.d.)
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Volgens de quartair geologische kaart bevindt een groot deel van het projectgebied zich onder type 2
waarbij zich geen Holocene en/of Tardiglaciale afzettingen bovenop de Pleistocene sequentie
bevinden. Een deel bevindt zich onder type 2a waarbij zich Holocene en/of Tardiglaciale fluviatiele
afzettingen bovenop de Pleistocene sequentie bevinden.

Figuur 17: Uitleg type 2 en 2a quartair geologische kaart. (DOV s.d.)

Figuur 18: Quartair geologische kaart met aanduiding projectgebied. (DOV s.d.)
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De erosie op het onderzoeksgebied werd niet gekarteerd.

Figuur 19: Bodemerosiekaart met aanduiding projectgebied. (DOV s.d.)

Het terrein bestaat volgens de bodembedekkingskaart uit gebouwen, verharding en beperkte
groenzone.

Figuur 20: Bodemgebruikskaart met aanduiding projectgebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)
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2.2.2. HISTORISCHE BESCHRIJVING
Asse
Hoewel de benaming Asse vermoedelijk van Keltische oorsprong is, klimt de oudst gekende vermelding
als “Ascum” slechts op tot de 11de eeuw. Verschillende bodemvondsten wijzen naar een pre-Romeinse
menselijke aanwezigheid en naar het belang van Asse in de Gallo-Romeinse periode. De silexvondsten
in de omgeving van Borchstadt en op het Steenveld in Asbeek dateren uit het neolithicum. Bij de
Romeinse inval in 57 v. Chr. bestond het primitieve Asse vermoedelijk uit enkele Nervische
woonkernen die met elkaar verbonden waren door wegen die op de hoogtekammen liepen. Op enkele
kouters na was het grootste deel van het grondgebied bedekt met een uitgestrekt woud. De Romeinen
die het belang van de gunstige strategische ligging op een hoogte inzagen verkozen Asse als centrum
van de noordelijke pagus in de Civitas Nerviorum. In de wijk Kalkoven ontwikkelde zich een vicus die
niet alleen belangrijk was als militair administratief centrum, maar ook als verkeersknooppunt. Ze
kende haar grootste bloei in de tweede eeuw. Buiten de vicus waren er ook al woonkernen in Morette
en Asbeek. Naast de al bestaande wegen werd vermoedelijk in het midden van de 1ste eeuw een
rechtstreekse verbinding met Bavai gerealiseerd, namelijk de huidige Edingsesteenweg.
In de vierde eeuw werd de vicus Asse gedeeltelijk verwoest door de Franken. In de loop van de 5de tot
de 7de eeuw kwamen Frankische landbouwers zich in de omgeving vestigen. Verschillende hoeven
groeiden uit tot woonkernen. Getuigen hiervan zijn de gem-toponiemen zoals Krokegem, Huinegem,
Walfergem, Relegem en Kobbegem. Zele-toponiemen als Bekkerzeel verwijzen naar een tweede golf
van Frankische landverhuizers een paar eeuwen later. Ten tijde van de kerstening, waarschijnlijk vanaf
de 7de eeuw, werd in de onmiddellijke omgeving van de oude Romeinse nederzetting de SintMartenskerk gebouwd die aan de basis lag van de latere moederparochie Asse.
Als belangrijk wegenknooppunt en omwille van de strategische ligging nabij Brussel op de grens met
Vlaanderen wordt Asse opnieuw belangrijk in de loop van de 11de eeuw. De heerlijkheid Asse bleef
gedurende de Middeleeuwen rechtstreeks in handen van de hertogen van Brabant, als opvolgers van
de graven van Leuven. Het bestuur van Asse droegen de hertogen op aan de heren tot Asse die in ruil
een deel van de rechterlijke inkomsten mochten innen. De heren verbleven in het Hof van Asse, een
borcht nabij de huidige Sint-Martinuskerk, van waaruit zij de handelsweg Brugge-Keulen beheersten.
Vermoedelijk kregen de inwoners van Asse in de 13de eeuw, ten tijde van Hendrik I van Brabant, een
vrijheidskeure. Dit was vooral te danken aan de groeiende economische bedrijvigheid en het
toenemende verkeer. De oude nederzetting met de Markt als centrum barstte uit haar voegen.
Ambachtslui gingen zich vooral vestigen langs de “Steenweg”. In het begin van de 16de eeuw werd de
hertogelijke heerlijkheid verpand aan de abdij van Affligem. Asse kwam in handen van de familie de
Cotereau in het begin van de 17de eeuw. In 1663 werd de heerlijkheid Asse verheven tot een markizaat
dat naderhand in het bezit kwam van het geslacht de Taye, gevolgd door de familie van der Noot tot
het einde van het ancien régime.
Omwille van de strategische ligging op de grens van het hertogdom Brabant en het graafschap
Vlaanderen, werd Asse in de loop van de geschiedenis meermaals het slachtoffer van vijandelijkheden
en werd het herhaaldelijk in brand gestoken en/of verwoest. Vanaf de 12de tot het einde van de 18de
eeuw bleef het wel een belangrijk centrum voor de ontginning van Lediaanse zandsteen. Nadat er een
einde was gekomen aan de steenontginning werd de landbouw nagenoeg de enige productieve
bedrijvigheid. Geleidelijk ontwikkelde de gemeente zich onder meer tot Brabants centrum van de
hopteelt. De hopteelt was echter zeer arbeidsintensief en rond 1900 kregen de telers het steeds
moeilijker. De vraag naar zware bieren die met inlandse hop werden gebrouwen nam steeds verder
af. Tijdens het Interbellum verdween de hopteelt nagenoeg helemaal uit het landschap en werd
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massaal overgegaan naar groente- en fruitteelt. Na de Tweede Wereldoorlog kwam ook hier de
industrialisatie op gang6.
Zellik
De naam Zellik, in 974 vermeld als Sethleca, zou getuigen van een Gallo-Romeinse oorsprong naar de
oudste bezitter Setilius. Zijn nederzetting Setiliacum was gelegen op een hoogte en ontwikkelde zich
later tot Op-Zellik (het huidige dorpscentrum). Verder naar het noordwesten, in het lager gelegen
Neer-Zellik bestond op het einde van de vierde eeuw een Frankische nederzetting Bettegem
(Bettingaheim). Vermoedelijk al in de 8ste of het begin van de 9de eeuw kwam Zellik volledig in handen
van de Sint-Baafsabdij van Gent. In de 12de eeuw kreeg de abdij van Affligem ongeveer twee derden
van Zellik in handen. Haar bezittingen strekten zich vooral uit in Neer-Zellik waar toen trouwens het
nog bestaande Hooghof werd opgericht. De twee nederzettingen te Op-Zellik en te Bettegem bleven
onder het gezag van Sint-Baafs, maar werden gesplitst in een Groot en een Klein Hof te Op-Zellik
enerzijds, het Hof te Bettegem en het Hof Piermont te Bettegem anderzijds. Het Klein Hof en het Hof
te Bettegem verdwenen in de jaren 1960. Het Groot Hof werd gesloopt in het laatste kwart van de
20ste eeuw.
Van groot belang voor de verdere ontwikkeling van Zellik was de ligging aan de verbindingsas tussen
Brussel en Gent. Deze aanvankelijk aarden weg liep eertijds voorbij de kerk. Bij het rechttrekken in de
18de eeuw kwam het dorpscentrum ten zuiden ervan te liggen7.

Cartografische bronnen en luchtfoto’s
Op de kaart van Villaret uit 1745-1748 staat een hoeve weergegeven aan de straatzijde, “Cense
Beteghem”. In het zuidoosten ligt deels een waterplas binnen het projectgebied. De Molenbeek loopt
duidelijk over het terrein.
De benaming “Beteghem” verwijst naar de Frankische nederzetting Bettegem die zich in de omgeving
moet bevonden hebben. Reeds in de 12de eeuw is sprake van het Hof te Bettegem waardoor men kan
aannemen dat deze hoeve reeds teruggaat op oudere voorlopers. In de jaren 1350, 1356 en 1363 werd
het hof verpacht. Dit is het begin van een traditie van pachten die doorloopt tot in 1963. In 1485 werd
het hof deels verwoest tijdens de oorlog tussen Vlaanderen en de Nederlanden. In 1492 werd de hoeve
nogmaals geplunderd en vernield. Voor de heropbouw van de gebouwen werd in 1493 een schuur te
Neigem gekocht. Dit gebouw kon gemakkelijk gedemonteerd worden en gebruikt op het hof. Vanaf
het begin van de 17de eeuw werd een zekere de Pauw pachter van het hof. Deze familie zou pachter
blijven tot in het begin van de 20ste eeuw. In 1711 werd de schuur in steen gebouwd en in 1783 raakten
ook de stallen en de ingangspoort versteend8.

6

Agentschap Onroerend Erfgoed 2016: Asse.
Agentschap Onroerend Erfgoed 2017: Zellik.
8
E. Patrouille & S. Saerens 2006.
7
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Figuur 21: Villaretkaart (1745-1748) met aanduiding van het plangebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)

De Kabinetskaart der Oostenrijkse Nederlanden en het Prinsbisdom Luik (1777), ook wel Ferrariskaart
genoemd, toont eveneens deze hoeve. De waterplas kent een andere vorm maar staat ook
weergegeven. In het noorden staat nog een waterplas aangegeven. De Molenbeek lijkt hier te
ontspringen. Rondom is moerassig, bebost gebied aanwezig. In het westen en zuidwesten is akkerland
aanwezig. Ook in het oosten is deels landbouwgrond te zien. Hier is ook een tuin gelegen van een
woning aan de straatzijde.

Figuur 22: Ferrariskaart (1777) met aanduiding van het plangebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)
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Op de Atlas der Buurtwegen uit 1841 staat het Betteghemhof nog steeds weergegeven.

Figuur 23: Atlas der Buurtwegen met aanduiding plangebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)

De Poppkaart (1842-1879) geeft een gelijkaardig beeld weer als de Atlas der Buurtwegen.

Figuur 24: Poppkaart met aanduiding plangebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)
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Op de kaart van Vandermaelen (1846-1854) is de hoeve nog steeds aanwezig. De reliëflijnen geven
duidelijk weer dat het projectgebied tussen twee heuvels ligt. Ter hoogte van de beek wordt een
moerassige zone weergegeven.

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

Op de topografische kaart uit 1865 is de hoeve te zien, maar staat ten zuiden ervan ook een kapel
aangeduid.

Figuur 26: Topografische kaart uit 1865 met aanduiding plangebied. (Cartesius s.d.)
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Van deze boerderij zijn enkele niet gedateerde foto’s gekend. Deze geven een mooi beeld van de
verschillende gebouwen.

Figuur 27: Hof van Bettegem. (© KIK-IRPA, Brussel, cliché M065764)

Figuur 28: Hof van Bettegem. (© KIK-IRPA, Brussel, cliché M065627)
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Figuur 29: Hof van Bettegem. (Agilas)

Op de topografische kaart uit 1969 is te zien dat de hoeve werd afgebroken en een gebouw werd
opgericht. Rondom werd wegenis voorzien.

Figuur 30: Topografische kaart uit 1969 met aanduiding plangebied. (Cartesius s.d.)
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De luchtfoto uit 1971 geeft een zelfde beeld weer.

Figuur 31: Luchtfoto uit 1971 met aanduiding plangebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)

Op de topografische kaart uit 1979 is te zien dat in het noorden een zuiveringsstation werd aangelegd
en ten zuidoosten een gebouw werd opgericht.

Figuur 32: Topografische kaart uit 1979 met aanduiding plangebied. (Cartesius s.d.)
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De luchtfoto uit 1979-1990 toont een zelfde beeld.

Figuur 33: Luchtfoto uit 1979-1990 met aanduiding projectgebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)

De luchtfoto uit 2005-2007 toont dat het gebouw in het oosten werd afgebroken en een nieuw gebouw
werd opgericht. De verharding ten noorden en zuiden ligt binnen het projectgebied.

Figuur 34: Luchtfoto uit 2005-2007 met aanduiding projectgebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)
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2.2.3. ARCHEOLOGISCH KADER
In de Centrale Archeologische Inventaris (CAI) staan verschillende vondstlocaties aangeduid in de buurt
van het projectgebied.
-

-

-

-

-

Locatie 1956: De kerk gaat vermoedelijk terug op een houten kerk uit de volle middeleeuwen.
Locatie 2003: Hier werden per toeval 18de-eeuwse munten gevonden.
Locatie 2069: Op basis van luchtfotografie wordt hier een vierkant enclos gesitueerd met
afgeronde hoeken met in het midden mogelijk een tweede enclos.
Locatie 2256: Dit perceel grenst aan de Schapenbaan die waarschijnlijk teruggaat tot in de
Romeinse tijd en zelfs de prehistorie. Het is echter niet duidelijk of hier sporen werden
aangetroffen.
Locatie 3027: In de late middeleeuwen was hier een hoeve gelegen.
Locatie 3028: De parochiekerk gaat terug tot de volle middeleeuwen.
Locatie 3122: het huidige kasteel staat op de fundamenten van het hof te Zittert uit de late
middeleeuwen.
Locatie 3123: Torenhof, voorheen omgrachte, gesloten hoeve met in de noordoostelijke hoek
de donjon, waaraan het hof zijn benaming ontleent. Het complex is gelegen in een laagte nabij
de Molenbeek op de plaats waar de primitieve kern van Kobbegem moet gezocht worden. In
de omgeving werd ook een concentratie lithische artefacten gevonden.
Locatie 3373: Hier werden een afslag uit het neolithicum, een scherf uit de volle middeleeuwen
en een scherf uit de Romeinse tijd gevonden.
Locatie 3502: Tijdens een veldprospectie werden verschillende scherven uit de middenRomeinse tijd en één scherf uit de volle middeleeuwen gevonden.
Locatie 5214: Al in de vijftiende eeuw beschikte de Gentse Sint-Baafsabdij over een houten
windmolen in haar domein te Bettegem. Een nieuwe molen werd samen met het thans nog
bestaande molenhuis gebouwd in 1749.
Locatie 5272: Hier werd een randfragment van een dolium gevonden.
Locatie 5282: Tijdens een veldprospectie werden een wandscherf uit de Romeinse tijd en een
scherf uit de IJzertijd gevonden.
Locatie 5283: Hier werden een geretoucheerde kling en schrabber uit het neolithicum
gevonden.
Locatie 5292: hier werd lithisch materiaal en mogelijk een fragment van een amfoor gevonden.
Locatie 5294: Hier werd een niet geretoucheerde afslag uit het neolithicum gevonden.
Locatie 5295: Tijdens een veldprospectie werd een vondstenconcentratie lithisch materiaal uit
het midden-neolithicum, aardewerk uit de IJzertijd, aardewerk en bouwmateriaal uit de
Romeinse periode en één rugmesje uit het mesolithicum gevonden.
Locatie 5313: Hier werd een fragment van een gepolijste bijl uit het neolithicum en scherven
uit de Romeinse tijd aangetroffen.
Locatie 5271, 5314: Hier werd een kling uit het neolithicum gevonden.
Locatie 5317: Tijdens een veldprospectie werd één wandscherf uit de Romeinse periode
gevonden.
Locatie 5325, 5329: Tijdens een veldprospectie werd lithisch materiaal uit het neolithicum,
aardewerk uit de Romeinse tijd en aardewerk uit de volle middeleeuwen gevonden.
Locatie 5331, 5341: Hier werd één scherf uit de volle middeleeuwen gevonden.
Locatie 5342: Hier werd lithisch materiaal uit het neolithicum, aardewerk uit de Romeinse tijd
en aardewerk uit de volle middeleeuwen aangetroffen.
Locatie 5348: Hier werden drie afslagen uit het neolithicum aangetroffen.
Locatie 4356, 5278, 5350, 5356: Hier werd een fragment van een gepolijste bijl uit het
neolithicum aangetroffen.
Locatie 5351: Hier werd één scherf uit de volle middeleeuwen gevonden.
Locatie 5352: Hier werd één afslag uit het neolithicum gevonden.
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-

-

-

-

-

Locatie 5302, 5306, 5315, 5366, 5370: Hier werd lithisch materiaal uit het neolithicum
gevonden.
Locatie 10001: Op basis van cartografische bronnen wordt hier een site met walgracht
gesitueerd. Deze locatie bevindt zich binnen het projectgebied. Het gaat om de hoeve die op
de kaarten te zien is.
Locatie 10002: "'t Hof te Piermont", modo "Piémont", oude abdijhoeve van Sint-Baafs te Gent,
qua oorsprong opklimmend tot vóór 1475. J. Verbesselt opteert voor een ontstaan in de
dertiende eeuw. De benaming, een romaans toponiem met de betekenis van "steenberg", zou
verwijzen naar de steengroeven die hier in de omgeving vanaf het einde van de tiende eeuw
ontgonnen werden.
Locatie 10003: In de late middeleeuwen was hier een hoeve gelegen.
Locatie 10004: In de late middeleeuwen was hier een vierkantshoeve gelegen.
Locatie 10006: Verdwenen kerksite vlakbij het Torenhof of Hof te Kobbegem. Hier werden
enkele scherven en bouwmateriaal uit de Romeinse periode gevonden. Enkele paalsporen
werden in de vroege middeleeuwen gedateerd. Bij een tweede houten gebouw werden enkele
graven aangetroffen waardoor men dit als kerkje interpreteerde. dD eerste stenen kerk was
opgetrokken uit kalkzandsteen blokken. De resten bleven beperkt tot enkele uitbraaksporen
die doorsneden werden door laat- en postmiddeleeuwse kuilen en graven. Een gedeelte van
het kerkhof werd onderzocht. De oudste graven klimmen waarschijnlijk op tot de 12de eeuw,
maar het merendeel van de graven kunnen in de 14de-15de eeuw gedateerd worden. Rond
het kerkhof was een zandstenen kerkhofmuur gebouwd.
Locatie 150781: De resten die teruggevonden werden, behoorden tot het voormalige
munitiedepot en open barakken. Het munitiedepot werd tot op de funderingen afgebroken.
Alle munitie werd verwijderd. Het terrein is tot op grote diepte sterk verstoord en plaatselijk
vervuild. De kans dat oudere archeologische resten aangetroffen worden is dan ook uiterst
gering.
Locatie 161713: Hier werd in 2006 een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd. In het
oostelijk deel van het onderzoeksgebied werden meerdere kuilen met laat- en
postmiddeleeuws materiaal gevonden. In een zandige zone werden zeer vage grijze sporen
aangetroffen waarin enkele kleine middeleeuwse scherfjes zaten. Er was ook een greppel met
daarin één Romeins terra sigillatascherfje.
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Figuur 35: Kadasterplan met vondstlocaties CAI en plangebied. (CAI 2017)

2.2.4. DATERING EN INTERPRETATIE VAN HET ONDERZOCHTE GEBIED
Op basis van het bureauonderzoek kan men vaststellen dat vanaf de 18de eeuw een hoeve gelegen was
op het projectgebied. Deze hoeve werd afgebroken in de jaren 1960. Deze hoeve, hof te Bettegem,
gaat mogelijk minstens terug tot de 12de eeuw op basis van historische gegevens. De nederzetting
Bettegem zou een Frankische oorsprong kennen. Deze hoeve lag op een iets hoger gelegen zone nabij
de Grote Molenbeek, die over het terrein liep. Deze ligging, nabij een waterloop, maar met enkele
hogere en droge zones vlakbij was gunstig voor menselijke bewoning. Op basis van de bodemkaart
gaat het grotendeels om colluviale gronden. Dit colluvium kan voor een goede afdekking gezorgd
hebben van oudere sporen. Het zorgt er ook voor dat het archeologisch niveau dieper zit en deze
mogelijk bij latere verstoringen niet geraakt werd. In de omgeving werden voornamelijk
veldprospecties uitgevoerd. Deze leverden hoofdzakelijk neolithisch, Romeins en middeleeuws
materiaal op. Hoewel vondstconcentraties een indicatie kunnen zijn voor aanwezige sites, dient er
omzichtig omgesprongen te worden met gegevens van veldprospecties. Zo gaat het soms om vondsten
uit bemestingslagen, gaat het om materiaal dat niet meer in positie zit door bijvoorbeeld erosie of
zocht de persoon die het onderzoek uitvoerde voornamelijk naar vondsten uit een welbepaalde
periode waardoor het lijkt alsof er enkel vondsten uit één bepaalde periode aangetroffen werden. Ten
oosten van het projectgebied werd een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd, maar hierbij werd
geen vervolgonderzoek geadviseerd. Er werden vooral laat- en postmiddeleeuwse sporen
aangetroffen maar ook enkele vage, grijze sporen met middeleeuws aardewerk. Deze kunnen wijzen
op een middeleeuwse site in de omgeving. Voor het projectgebied worden dan ook vooral sporen
verwacht vanaf de middeleeuwse periode, maar ook oudere periodes kunnen niet uitgesloten worden.
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Figuur 36: Syntheseplan. (A. Devroe 2017)

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

Wat zijn de gekende archeologische en historische gegevens en welke aanwijzingen bevatten
de bestaande bronnen over het archeologische potentieel van het terrein?
Zie 2.2.4.
Op basis van het bureauonderzoek kan gesteld worden dat het archeologisch potentieel als
hoog beschouwd kan worden. De aanwezigheid van een hoeve in de 18de eeuw die terug lijkt
te gaan tot minstens de 12de eeuw is zeer interessant. Het toont trouwens aan dat dit een
gunstige plaats was voor bewoning en oudere periodes kunnen dan ook niet uitgesloten
worden. De zones ter hoogte van de beek waren te nat voor permanente bewoning, maar hier
kan men dan weer waterputten verwachten of sporen van bepaalde activiteiten.

-

In welke mate is het terrein reeds verstoord?
Het bestaande gebouw en de verhardingen hebben de ondergrond reeds deels verstoord. De
aanwezigheid van colluvium kan er echter voor zorgen dat het archeologisch niveau dieper zit
en deze nog niet verstoord werd. Ter hoogte van het bestaande gebouw is een kelder aanwezig
van ca. 1300 m² waar ter hoogte van het talud de ondergrond zeker verstoord werd. Ook ter
hoogte van de bestaande tank (ca. 1129m²) werd de ondergrond verstoord ter hoogte van de
talud.
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-

Wat is de impact van de geplande werken?
Ter hoogte van het projectgebied zal het bestaande gebouw afgebroken worden. Deze kent
een oppervlakte van ca. 10.650 m² en is deels onderkelderd (ca. 1300m²). Door het
niveauverschil op het terrein zit de kelder in het noorden gedeeltelijk in de grond (onderkant
vloerplaat ca. 1,8m onder het maaiveld) en komt ze in het zuiden volledig uit de grond. De
afbraak van de bovenbouw werd reeds vergund en is gepland in het voorjaar van 2018. De
kelder zelf zal pas afgebroken worden bij de realisatie van de nieuwbouw.
Hier zal een nieuw logistiek gebouw opgericht worden van ca. 15.687 m². Deze zal deels
onderkelderd zijn (ca. 8200 m²) en zal tot ca. 2,80 m onder het maaiveld gaan. De vloerpas van
het gebouw ligt ca. 1,30m boven het maaiveld. De rest van het gebouw zal gefundeerd worden
op palen. Hier zal men ca. 12 m diep gaan. Ten noordoosten en zuidwesten worden laadkades
voorzien die ca. 1,30m diep gaan.
Ten noordoosten wordt een nieuwbouw luifel voor laadapparatuur voorzien van ca. 1129 m².
Deze wordt gebouwd op een ondergrondse sprinklertank. Omwille van het hoogteverschil ligt
de tank aan de voorzijde op ca. 5,30m onder het maaiveld en aan de achterzijde slechts op
1,10m onder het maaiveld.
De bestaande verhardingen worden opgebroken en opnieuw aangelegd. Hiervoor zal men ca.
50-60 cm diep gaan.

2.2.6. POTENTIEEL OP KENNISVERMEERDERING EN AFWEGING NOODZAAK VERDER ONDERZOEK
Op basis van het bureauonderzoek kan aangetoond worden dat hier een site gelegen was, met name
de hoeve Bettegem. Of deze nog bewaard bleef in de bodem en of oudere sites aanwezig zijn kon niet
achterhaald worden. De verzamelde gegevens geven echter een hoog potentieel naar archeologie toe.
Zeker vanaf de middeleeuwen is de verwachting hoog, hoewel oudere periodes ook verwacht kunnen
worden gezien de gunstige ligging.
In hoeverre de huidige bebouwing en verharding de ondergrond reeds verstoorde is moeilijk te
achterhalen. Daar waar een talud aanwezig is en het gebouw hier in werd gewerkt, is het archeologisch
niveau hoogstwaarschijnlijk verdwenen. Het gaat hierbij vermoedelijk om ca. 1000 m² (deel kelder
hoofdgebouw en luifel). In hoeverre de oorspronkelijke microtopografie afgevlakt werd bij de bouw
van het bestaande gebouw is onduidelijk.
Afhankelijk van de reeds bestaande verstoringen zullen de toekomstige werken het archeologisch
niveau raken. Ter hoogte van de nieuwe kelder, nutsleidingen,… kan men verwachten dat het
archeologisch niveau verstoord wordt. Ter hoogte van de nieuwe verhardingen zal men iets dieper
gaan dan de huidige waardoor ook hier eventuele archeologische resten verstoord kunnen worden.
Gezien het archeologisch potentieel, het potentieel op kenniswinst en de toekomstige werken is
bijkomend onderzoek noodzakelijk. Dit zal verder besproken worden in het Programma van
Maatregelen.
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2.3. SAMENVATTING
Het bureauonderzoek heeft tot doel om op basis van bestaande informatie (landschappelijk, historisch,
archeologisch) na te gaan in hoeverre er eventuele archeologische resten kunnen aanwezig zijn op het
terrein. Bijkomend wordt getracht na te gaan wat de karakteristieken, de bewaringstoestand en de
waarde zijn van de archeologische resten en wat de impact is van de geplande ingrepen.
Op basis van het bureauonderzoek kan gesteld worden dat het archeologisch potentieel als hoog
beschouwd kan worden. De aanwezigheid van een hoeve in de 18de eeuw die terug lijkt te gaan tot
minstens de 12de eeuw is zeer interessant. Het toont trouwens aan dat dit een gunstige plaats was voor
bewoning en oudere periodes kunnen dan ook niet uitgesloten worden. De zones ter hoogte van de
beek waren te nat voor permanente bewoning, maar hier kan men dan weer waterputten verwachten
of sporen van bepaalde activiteiten.
In hoeverre de huidige bebouwing en verharding de ondergrond reeds verstoorde is moeilijk te
achterhalen. Daar waar een talud aanwezig is en het gebouw hier in werd gewerkt, is het archeologisch
niveau hoogstwaarschijnlijk verdwenen. Het gaat hierbij vermoedelijk om ca. 1000 m² (deel kelder
hoofdgebouw en luifel). In hoeverre de oorspronkelijke microtopografie afgevlakt werd bij de bouw
van het bestaande gebouw is onduidelijk.
Afhankelijk van de reeds bestaande verstoringen zullen de toekomstige werken het archeologisch
niveau raken. Ter hoogte van de nieuwe kelder, nutsleidingen,… kan men verwachten dat het
archeologisch niveau verstoord wordt. Ter hoogte van de nieuwe verhardingen zal men iets dieper
gaan dan de huidige waardoor ook hier eventuele archeologische resten verstoord kunnen worden.
Gezien het archeologisch potentieel, het potentieel op kenniswinst en de toekomstige werken is
bijkomend onderzoek noodzakelijk.
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endGraphic&version=1.3.0&format=image/png&layer=Top10s
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12-12-2017
Orthofotomozaïek, middenschalig, winteropnamen, kleur, meest recent, Vlaanderen:
http://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/OMWRGBMRVL/wms?request=G
etLegendGraphic&version=1.3.0&format=image/png&layer=Ortho
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digitaal
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plannummer
type plan
onderwerp plan
aanmaakschaal
aanmaakwijze
datum
metadata

plannummer
type plan
onderwerp plan
aanmaakschaal
aanmaakwijze
datum
metadata
plannummer
type plan
onderwerp plan
aanmaakschaal
aanmaakwijze
datum
metadata

37

plannummer
type plan
onderwerp plan
aanmaakschaal
aanmaakwijze
datum
metadata

plannummer
type plan
onderwerp plan
aanmaakschaal
aanmaakwijze
datum
metadata
plannummer
type plan
onderwerp plan
aanmaakschaal
aanmaakwijze
datum
metadata
plannummer
type plan
onderwerp plan
aanmaakschaal
aanmaakwijze
datum
metadata

plannummer
type plan
onderwerp plan
aanmaakschaal
aanmaakwijze
datum
metadata
plannummer
type plan
onderwerp plan
aanmaakschaal
aanmaakwijze
datum
metadata
plannummer
type plan
onderwerp plan
aanmaakschaal
aanmaakwijze
datum
metadata

6
bodemkaart
locatie plangebied
onbekend
digitaal
13-12-2017
Bodemkaart, bodemtypes:
https://www.dov.vlaanderen.be:443/geoserver/bodemkaart/bodemtypes/ows?service=WMS&re
quest=GetLegendGraphic&format=image/png&width=20&height=20&layer=bodemtypes
7
tertiair geologische kaart
locatie plangebied
1:50.000
digitaal
13-12-2017
https://www.dov.vlaanderen.be:443/geoserver/ows?service=WMS&request=GetLegendGraphic&
format=image/png&width=20&height=20&layer=neo_paleo:tertiair_50k
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locatie plangebied
1:200.000
digitaal
13-12-2017
https://www.dov.vlaanderen.be:443/geoserver/ows?service=WMS&request=GetLegendGraphic&
format=image/png&width=20&height=20&layer=quartair:quartair_200k
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locatie plangebied
1:1
digitaal
13-12-2017
https://www.dov.vlaanderen.be:443/geoserver/ows?service=WMS&request=GetLegendGraphic&
format=image/png&width=20&height=20&layer=dov-pubbodem:Andere_erosiegerelateerde_gronden_2013
10
Bodembedekkingskaart
locatie onderzoeksgebied
1:1
digitaal
13-12-2017
http://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/BodemgebruikBodembedekking
/wms?request=GetLegendGraphic&version=1.3.0&format=image/png&layer=BBK5_12
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Historische kaart
Villaretkaart
onbekend
digitaal
13-12-2017
http://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/histcart/wms
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Historische kaart
Ferrariskaart
onbekend
digitaal
13-12-2017
http://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/histcart/wms
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Historische kaart
Atlas der Buurtwegen
onbekend
digitaal
13-12-2017
http://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/histcart/wms
14
Historische kaart
Poppkaart
onbekend
digitaal
13-12-2017
http://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/histcart/wms
15
Historische kaart
Vandermaelenkaart
onbekend
digitaal
13-12-2017
http://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/histcart/wms
16
Historische kaart
Topografische kaart 1865
onbekend
digitaal
13-12-2017
http://cartesius.be/CartesiusPortal/
17
Historische kaart
Topografische kaart 1969
onbekend
digitaal
13-12-2017
http://cartesius.be/CartesiusPortal/
18
luchtfoto
Luchtfoto 1971
onbekend
digitaal
13-12-2017
Orthofotomozaïek, kleinschalig, zomeropnamen, panchromatisch, 1971, Vlaanderen:
https://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/OKZ/wms?request=GetLegend
Graphic&version=1.3.0&format=image/png&layer=OKZPAN71VL
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Historische kaart
Topografische kaart 1979
onbekend
digitaal
13-12-2017
http://cartesius.be/CartesiusPortal/
20
luchtfoto
Luchtfoto 1979-1990
onbekend
digitaal
13-12-2017
Orthofotomozaïek, kleinschalig, zomeropnamen, kleur, 1979-1990, Vlaanderen:
http://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/OKZ/wms?request=GetLegendGr
aphic&version=1.3.0&format=image/png&layer=OKZRGB79_90VL
21
luchtfoto
Luchtfoto 2005-2007
onbekend
digitaal
13-12-2017
Orthofotomozaïek, middenschalig, winteropnamen, kleur, 2005-2007, Vlaanderen:
https://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/OMW/wms?request=GetLegen
dGraphic&version=1.3.0&format=image/png&layer=OMWRGB05_07VL
22
Centrale Archeologische inventaris
locatie plangebied + vondstlocaties
onbekend
digitaal
13-12-2017
/
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Syntheseplan
locatie onderzoeksgebied + CAI + DHM
1:1
digitaal
13-12-2017
GRB:
http://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/GRBbasiskaart/wms?request=GetLegendGraphic&version=1.3.0&format=image/png&layer=GRB_BSK&
scale=1&height=30&width=40&LEGEND_OPTIONS=forceLabels:on
24
Sleuvenplan
locatie onderzoeksgebied + sleuven
1:1
digitaal
14-12-2017
GRB:
http://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/GRBbasiskaart/wms?request=GetLegendGraphic&version=1.3.0&format=image/png&layer=GRB_BSK&
scale=1&height=30&width=40&LEGEND_OPTIONS=forceLabels:on
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