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Samenvatting
In opdracht van de firma Vanheuverswyn en co nv heeft RAAP België een archeologisch
vooronderzoek uitgevoerd voor het verkrijgen van een stedenbouwkundige vergunning voor het
verwijderen van twee bestaande loodsen en het bouwen van een nieuwe loods op een
bedrijventerrein. Voor de afbraak van de huidige loodsen en het optrekken van het nieuwe magazijn
zullen een aantal bodemingrepen uitgevoerd worden, die mogelijk nefast kunnen zijn voor
archeologische relicten in de ondergrond.
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 plangebied voor deze archeologienota is gesitueerd ten westen van Zingem in het zuiden van de
provincie Oost-Vlaanderen, met name de regio Vlaamse Ardennen.
Geo- en topografisch gezien bevindt het plangebied zich in de heuvelzone ten westen van de
Scheldevallei. Meer bepaald in een beekvallei ten westen van de noord-zuid georiënteerde heuvelrug
waarop Zingem en Asper zijn gelegen. Uit de gegevens van een nabijgelegen boring kan worden
verwacht dat de bodem bestaat uit zandleem, gelegen op een kleiig pakket. Het gaat wellicht om
colluvium op alluviale afzetting. Door de huidige verharding en bebouwing wordt verwacht dat deze
bodemopbouw sterk is verstoord. Het plangebied zelf is relatief vlak, er is geen microreliëf aanwezig.
Het werd volledig genivelleerd. Mogelijk gebeurde dit op het moment dat de oude loop van de beek,
die doorheen het terrein liep, werd gedempt.
Archeologisch gezien zijn er in de omgeving vindplaatsen aangetroffen vanaf de Midden-Steentijd tot
in de Vroege Middeleeuwen. Bij de meerderheid gaat het om losse vondsten. In slechts een paar
gevallen werden ook grondsporen aangetroffen. De vindplaatsen wijzen op menselijke activiteit en
bewoning sinds het Mesolithicum. Voor jager-verzamelaars is de omgeving van het Jolleveld, nabij
Asper, zeer aantrekkelijk geweest. Daar deze gelegen is op een gradiëntzone aan de westelijke
Schelde-oever. Vanaf de eerste landbouw verschuift de inplanting van bewoning naar hoger gelegen
locaties verspreid in heuvellandschap.
Het plangebied is echter gelegen in een lagergelegen beekdal. Ondanks archeologische sporen en
vondsten niet geheel kunnen worden uitgesloten, is de trefkans er eerder laag.
Op de locatie van de oude beekbedding en de bestaande loodsen wordt geen archeologisch niveau
meer verwacht. Samen met het gegeven van een zeer lage verwachting, worden geen verdere
maatregelen geadviseerd. Dit besluit wordt verder beschreven in het bijhorend ‘programma van
maatregelen’.
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1 Verslag van resultaten: bureauonderzoek (2017K232)
1.1 Beschrijvend gedeelte
1.1.1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Administratieve gegevens

Projectcode Agentschap Onroerend Erfgoed: 2017K232
Type onderzoek: bureauonderzoek
Onderzoekskader: opstellen van een archeologienota voor de aanvraag van een
stedenbouwkundige vergunning
Opdrachtgever (+adres):
Vanheuverswyn & co NV
Kruishoutemsesteenweg 73
9750 Zingem
Initiatiefnemer (+adres):
Vanheuverswyn & co NV
Kruishoutemsesteenweg 73
9750 Zingem
Erkend archeoloog: RAAP België (OE/ERK/Archeoloog/2016/00154)
Naam plangebied en/of toponiem: Kruishoutemsesteenweg
Adres: Kruishoutemsesteenweg 73
Gemeente: 9750 Zingem
Provincie: Oost-Vlaanderen
Kadastrale gegevens: ZINGEM 1ste afdeling - Sectie A – Percelen 473S en 476B2
Oppervlakte betrokken percelen: 6192 m²
o 473S: 6050 m²
o 476B2: 142 m²
Oppervlakte projectgebied: 6192 m²
Oppervlakte geplande bodemingrepen: 1880 m²
Bounding box in lambertcoördinaten (X/Y):
noordoost:
99170 X
177739.15 Y
zuidwest:
99111.8 X
177540.45 Y
Inkleuring gewestplan: Rood (woongebieden, code 0100)
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Figuur 1: Topografische kaart met projectie van het plangebied (schaal 1: 20 000 - bron: Openstreetmap). Rechtsonderligt
het centrum van Zingem.

Figuur 2: Projectie van het plangebied op het kadasterplan (schaal 1:2.400 - bron: Grootschalig Referentiebestand
Vlaanderen, AGIV).
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Aanleiding

Het gedeeltelijk vervangen en uitbreiden van de bestaande magazijnen op percelen 476B2 en 473S.
In functie hiervan zullen een aantal bodemingrepen uitgevoerd worden.
tabel 1 Schematisch weergegeven beslissingsboom voor de criteria bij een stedenbouwkundige vergunning (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

De geplande bodemingrepen zijn 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 6192 m² van de betrokken percelen en een oppervlak van 1880 m² wat de
bodemingreep betreft, worden de gestelde oppervlaktegrenzen overschreden, waardoor het
opstellen van een archeologienota noodzakelijk is.
1.1.3

Geplande ingreep

De geplande werkzaamheden omvatten het gedeeltelijk vervangen en uitbreiden van bestaande
magazijnen van een leverancier in bouwmaterialen aan de Kruishoutemsesteenweg in Zingem. Figuur
3 geeft een overzicht van zowel de bestaande als de geplande toestand. Figuur 4 geeft een overzicht
van de bestaande loodsen op het terrein. Op perceel 473S bevindt zich een groot magazijn met afdak
aan oostelijke zijde en ten zuiden hiervan een kleinere loods, een koepelloods en vervolgens een
stortbunker. De kleinere loods heeft een oppervlakte van 310 m² (breedte van 15,5 m en lengte van
20 m). De koepelloods is ca 272 m² groot (lengte 20,5 m en breedte 13,3 m).
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Figuur 3: Ontwerpplan met weergave van de bestaande toestand (zie Figuur 4) en de geplande ingrepen (gearceerd) (bron: Architect Jan Boussauw ; schaal 1:200).

Figuur 4: Grondplan van de bestaande toestand. Op de figuur worden de stortbunker, de koepelloods en de kleine loods weergegeven. De twee laatst vermelden zullen worden gesloopt.(bron: Architect Jan Boussauw ; schaal 1:200).
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Figuur 5: Grondplan van de nieuwe loods ten zuiden van het grote magazijn en aangesloten op de bestaande stortbunker met silo’s (bron: Architect Jan Boussauw ; schaal 1:100).

Figuur 6: Oostelijke gevel van de geplande loods (bron: Architect Jan Boussauw ; schaal 1:100).
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Figuur 7: Doorsnede van de nieuwe loods (profiel A op Figuur 5), met diepte-indicatie van de fundering (bron: Architect Jan Boussauw ; schaal 1:100).
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Figuur 8: Projectie van het ontwerpplan op de kadasterkaart (bron: Architect Jan Boussauw, Geopunt, AGIV ; schaal 1:1.000).
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Beide gebouwen, koepelloods en kleine loods, dienen afgebroken te worden. Op die locatie, zij het
iets meer naar het westen, zal een nieuwe loods opgetrokken worden.
- Het nieuw magazijn zal aangesloten worden op het bestaande magazijn, dat gevrijwaard wordt van
bouwingrepen. Het nieuwe gebouw heeft een trapezoïdale vorm (zie Figuur 5). Het zal 36 meter lang
zijn en 21,75 meter breed aan zuidelijke zijde en 24,9 meter breed aan noordelijke zijde. De
stortkokers zullen perfect aansluiten aan de zuidelijke zijde van de nieuwe loods (zie Figuur 6).
- Het funderingsplan (Figuur 5) geeft aan dat de wanden gefundeerd zullen worden in beton. Figuur 7
geeft een betere indicatie van de fundering van het gebouw. De figuur geeft doorsnede A weer
vanop het grondplan. Uit dit profiel kan opgemaakt worden dat de twee ledige betonplaat wordt
aangelegd tot op een diepte van ca. 1,30 m. De funderingen van de muur gaan tot een diepte van ca.
1,55 m en zijn ca. 1,20m breed. De nulpas is gelijkgeschakeld met het betonvloerniveau van de
bestaande loods.1 Het funderingsplan (Figuur 5) geeft tevens de locatie van de pilaren weer (in
blauwe kleur).
Ten zuiden van de loods zal een nieuwe waterput van 10.000 liter ingegraven worden (zie Figuur 5).
Deze wordt aangesloten op een RWA-leiding (met diameter 110 mm) die in zuidwestelijke richting
loopt naar een infiltratiebekken van 74,5 m³. Het infiltratiebekken heeft een driehoekige vorm,
waarbij één rechte zijde 7,75 meter lang is, de andere 18,25 meter en de diagonale zijde 19,83 meter
lang. Het bekken zal tot 1,2 meter onder het maaiveld uitgegraven worden.
Daarnaast zal een nieuwe brandweg uit steenslag ten westen van de magazijnen aangelegd worden.
Hiervoor zal geen uitgraving maar een ophoging plaatsvinden, van ca. 20 cm boven het bestaande
maaiveld. Ten oosten van de magazijnen is reeds een brandweg uit beton aanwezig. Op de
stortbunker wordt een afdak geplaatst en aan de westelijke perceelsgrens wordt een groenscherm
gepland.
Bijlage 2 bevat alle plannen met betrekking tot van de geplande werkzaamheden. Het betreft het
algemeen inrichtingsplan, grondplannen van de bestaande en ontworpen toestand, funderingsplan
van de ontworpen toestand, terreinprofielen van de bestaande en ontworpen toestanden,
doorsneden en verschillende aanzichten van de bouwingrepen.
De geplande ingrepen mét bodemimpact betreffen dus:
- De bouw van een nieuwe loods: impact van 1,3 m diep voor de vloerplaat en 1,55 m voor de
funderingen
- De aanleg van een brandweg uit steenslag: geen noemenswaardige impact.
- De aanleg van een RWA-waterput: bovenzijde waterput op ca. 50 cm diep, diepste punt ca.
2,5 m diep (indien hoogte vat van 2 meter).
- De aanleg van een RWA-waterleiding: sleuven met impact van ca. 50 cm diep.
- Het uitgraven een infiltratiebekken: impact van 1,2 meter onder het maaiveld.
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Archeologische voorkennis

Ter hoogte van het projectgebied werd geen eerder archeologisch onderzoek uitgevoerd.
Het projectgebied is niet gesitueerd in één van de vastgestelde archeologische zones.2
Het plangebied ligt niet in een gebied zonder archeologisch erfgoed zoals deze zijn
vastgesteld in het besluit van de administrateur-generaal van 2 mei 2017.3
De bestaande koepelloods en kleine loods, die afgebroken zullen worden, zijn ca. 70 cm
onder het huidige maaiveld gefundeerd.
Perceel 473S bevindt zich op een oude beekbedding van de waterloop Stroomken. Het
zuidelijke uiteinde van dit perceel (rechthoekige strook flankerend aan perceel 476B2) volgt
de oorspronkelijke ligging hiervan. De oude bedding werd in het verleden opgevuld met
steenpuin en puin afkomstig van het toenmalige magazijn. De grenzen van de oude
beekbedding (en dus verstoorde zone) zijn momenteel niet nauwkeurig gekend maar Figuur
9 geeft een ruwe indicatie van de ligging (bron: eigenaar en opdrachtgever). De diepte van
deze gedempte gracht is ca. 2 meter onder maaiveld.

Figuur 9: Projectie van de oorspronkelijke beekbedding van het Stroomken op het projectgebied (schaal 1:2.400 – bron:
Geopunt, AGIV).

2
3

https://geo.onroerenderfgoed.be
https://besluiten.onroerenderfgoed.be/besluiten/14448/bestanden/17281
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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

1.1.5.3

Randvoorwaarden

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

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?

Het onderzoek is uitgevoerd door een erkend archeoloog volgens de normen van de Code van Goede
Praktijk.
2

Afbraak en bouw van loodsen
Kruishoutemsesteenweg - Zingem

1.1.6

Archeologienota 2017K232

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 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.4
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 Vanheuverswijn & co nv. Deze zijn toegelicht door
Jan Vanheuverswyn (zaakvoerder) en Jan Boussauw (architect).
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. 5 Het geologisch kader
wordt weergegeven in bijlage 3.
De CAI (Centraal Archeologische Inventaris)6 was de belangrijkste bron van informatie wat betreft het
archeologisch kader waarbinnen het projectgebied wordt geplaatst. Er kon geen bijkomende
informatie gevonden worden over eventueel recenter archeologisch onderzoek in de directe
nabijheid van het plangebied. Het archeologisch kader in relatie tot de geologische periodes wordt
weergegeven in bijlage 3.
Voor het onderzoek naar de algemene geschiedenis van het dorp Zingem gebruik gemaakt van
uitgegeven en onuitgegeven bronnen, deze zijn terug te vinden in de literatuurlijst. Daarnaast werd
ook beroep gedaan op de Inventaris Onroerend Erfgoed7. Verder werd er voor het historische luik
Code van Goede praktijk (versie1.0), hoofdstuk 7.2.3, p. 49.
https://dov.vlaanderen.be
6
https://cai.onroerenderfgoed.be
7
https://inventaris.onroerenderfgoed.be
4
5
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historische kaarten en luchtfoto’s geconsulteerd via zowel Geopunt als Cartesius8. 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 Geopunt9 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
of het inwinnen van aanvullend wetenschappelijk advies.

8
9

http://www.cartesius.be
http://www.geopunt.be
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1.2 Assessmentrapport bureauonderzoek
1.2.1

1.2.1.1

Geografische situering
Ligging

Het projectgebied is gesitueerd aan de westelijke grens van de dorpskern van Zingem, een gemeente
in het zuiden van de provincie Oost-Vlaanderen. Het is gelegen in een regionale streek die de naam
Vlaamse Ardennen draagt. De gemeente Zingem is gesitueerd ten zuiden van Gavere en ten noorden
van de stad Oudenaarde. Ze is gelegen op de westelijke of linkeroever van de Schelde. De kern van
de gemeente bevindt zich net buiten het alluviale gebied, op een drogere rug. Het plangebied is
gesitueerd aan de spoorlijn die Oudenaarde met Gent verbindt. Het ligt net ten zuiden van de
Kruishoutemsesteenweg. Deze weg loopt via de dorpen Ouwegem en Lozer naar Kruishoutem, in het
westen.
Op het gewestplan staat het plangebied volledig ingekleurd als woongebied (rode kleur, code 0100).

Figuur 10: Algemene situering van het plangebied op de topografische kaart (schaal 1: 4000 - bron: Openstreetmap).
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Huidige situatie van het projectgebied

De huidige toestand van het projectgebied is bebouwd. Beide percelen zijn grotendeels verhard en
zijn bebouwd met verschillende loodsen en stockageplaatsen (zie Figuur 11). Centraal op het
plangebied bevindt zich aldus een groot magazijn, ten zuiden daarvan bevinden zich twee kleinere
loodsen en een stortbunker. De zone rondom de gebouwen bestaat uit asfalt, beton of grind. Aan de
randen van het projectgebied worden verschillende bouwmaterialen gestockeerd.
Op de bodembedekkingskaart van 2012 (zie Figuur 12) staat het projectgebied gekarteerd als deels
‘afgedekt’ en deels als ‘gebouwen’. Enkel in het zuidelijke uiteinde van het projectgebied staat een
gedeelte als gras gekarteerd.
Figuur 13 en Figuur 14 geven een fotografische opname van het projectgebied weer, vanuit de
zuidoostelijke en -westelijke hoek.

Groot magazijn
(behouden)
Loods (afbreken)
Koepelloods (afbreken)

Stortbunker (behouden)

Figuur 11: Luchtfoto uit 2017 met daarop het plangebied geprojecteerd (schaal 1:2.500 - bron: AGIV).
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Figuur 12: Bodembedekkingskaart uit 2012 met daarop het projectgebied geprojecteerd (schaal 1:5.000 - bron: AGIV).
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Figuur 13: Terreinopname vanuit de zuidoostelijke hoek van het terrein (Foto 4 op Figuur 3). (bron: opdrachtgever)

Figuur 14: Terreinopname vanuit de zuidwestelijke hoek van het terrein (Foto 10 op Figuur 3). (bron: opdrachtgever)
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Aardkundige gegevens

De Tertiairgeologische bodem

Het Tertiair is een geologisch tijdvak dat de periodes Paleogeen (66,0-23,03Ma) en Neogeen (23,032,58Ma) 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.10
De locatie van het plangebied bevindt zich op het Lid van Moen, een deel van de Formatie van
Kortrijk. Deze geologische formatie is te dateren rond de beginperiode van het Vroeg Eoceen, van
54,8 tot 49 miljoen jaar geleden, oorspronkelijk ook het Ieperiaan genoemd. 11 In essentie is de
Formatie van Kortrijk een mariene afzetting. Ze bestaat bijna volledig uit zeer fijnsiltige klei zonder
zandfractie. Het volledige pakket heeft een dikte van 90 meter en rust voornamelijk op de Groep van
Landen.12 Het lid van Moen kan beschouwd worden als een heterogene, siltige tot zandige afzetting.
In de Scheldevallei, waar het plangebied gesitueerd is, manifesteert deze afzetting zich als sterk siltig.
De top kan zandige lagen van wisselende dikte bevatten. In de Zwalmvallei worden meer zandige
afzettingen geattesteerd. De gemiddelde dikte van deze eenheid bedraagt 44 meter.13 In het kort kan
het Lid van Moen omschreven worden als kleiige grove silt tot fijn zandig sediment met kleilagen, die
mogelijk nummulieten kunnen bevatten.14 Nummulieten-kalksteen uit het Lid van Moen werd vaak
gebruikt als natuurlijke bouwsteen bij het optrekken van kerk, zoals bijvoorbeeld in Deftinge en
Zegelsem. Op vlak van hydrogeologische karakteristieken is het sediment matig waterdoorlatend en
matig watervoerend. 15
De Scheldevallei in de omgeving van Zingem wordt gekenmerkt door een 20 tot 30 meter dikke
Quartaire opvulling. Het Tertiaire niveau is op de locatie van het plangebied dus minder relevant voor
het archeologisch verhaal.16

http://www.stratigraphy.org/index.php/ics-chart-timescale
MARÉCHAL, LAGA AND DE MEUTER, 1988.
12
DE GEYTER ET AL., 1999, p. 28.
13
DE GEYTER ET AL., 1999, p. 29–30.
14
DE GEYTER ET AL., 1999, p. 19.
15
DE GEYTER ET AL., 1999, p. 39.
16
DE GEYTER ET AL., 1999, p. 15.
10
11

9

Afbraak en bouw van loodsen
Kruishoutemsesteenweg - Zingem

Archeologienota 2017K232

Figuur 15: Tertiair geologische kaart met aanduiding van het plangebied (schaal 1:10.000 - bron: DOV, Grootschalig
Referentiebestand Vlaanderen, AGIV). (Inzet: Tertiaire kaart schaal 1: 50 000)

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.
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.17
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

17

http://www.stratigraphy.org/index.php/ics-chart-timescale
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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.18
Binnen het plangebied komen twee bodemtypes voor: type 3 en type 3a. Type 3 bestaat uit
fluviatiele afzettingen uit het Weichseliaan (Laat-Pleistoceen) met daarboven eolische afzettingen uit
het Weichseliaan en mogelijk Vroeg-Holoceen. In het noordelijke en centrale gedeelte van
Vlaanderen gaat het daarbij om zand tot zandleem, het zuidelijke gedeelte bevat voornamelijk silt of
loess. In combinatie met deze eolische sedimenten kunnen tevens ook hellingsafzettingen uit het
Quartair voorkomen in het bodemarchief. Type 3a heeft een gelijksoortige bodemopbouw met
uitzondering van het mogelijk voorkomen van fluviatiele afzettingen (inclusief organo-chemische en
perimariene) afzettingen uit het Holoceen of mogelijk Tardiglaciale tijdperk. Bodemtype 3a valt min
of meer samen met de beekvalleien van de Stampkotbeek en het Stroomken. Verder van deze
waterlopen betreft het uitsluitend Pleistocene fluviatiele en mogelijks eolische sedimenten.19 Door
de min of meer vlakke ligging van het terrein worden er weinig tot geen hellingsafzettingen uit het
Quartair verwacht.

1.2.2.3

Bodemkundige gegevens

Het projectgebied bevindt zich op kaartblad 30/1 en volgens de classificatie van landbouwstreken
opgesteld door Van Ranst en Sys is dat in de Vlaamse zandstreek (85W) van Binnen-Vlaanderen.
Zingem is gelegen in het Leie- en Schelde-Interfluvium aan de zuidelijke rand van de Vlaamse
laagvlakte, in het overgangsgebied tussen zand- en leemstreek.20

https://dov.vlaanderen.be/dovweb/html/3quartair50000.html#inleiding
BOGEMANS, 2008.
20
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/121611
18
19
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Figuur 16: Quartair geologische kaart met aanduiding van het plangebied (schaal 1:10.000 - bron: DOV, Grootschalig
Referentiebestand Vlaanderen, AGIV).

Figuur 17: Bodemkaart met projectie van het plangebied (schaal 1:5.000 - bron: DOV, Grootschalig Referentiebestand
Vlaanderen, AGIV).
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Binnen het plangebied komen twee bodemtypes voor:
 OB: bebouwde zone.21
 Lcc: Dit bodemtype heeft als textuur ‘zandleem’ (L), als natuurlijke draineringsklasse ‘zwak
gleyig, matig droog’ (c) en als profielontwikkeling staat het type gekarteerd als ‘gronden met
sterk gevlekte (of met verbrokkelde) textuur B-horizont (c). 22 Omwille van de aanwezigheid
van het Stroomken worden deze zandleemgronden als matig droog tot vochtig getypeerd.
Verder van de waterloop, naar de Warande en Zandstraat, betreft het droge zandleem.

1.2.2.4

Boringen DOV

In de directe omgeving van het plangebied werden in het verleden reeds twee boringen uitgevoerd.
De dichtstbijzijnde boring werd uitgezet op de spoorweg, net ten oosten van het plangebied. Van
deze boring zijn echter geen gegevens beschikbaar. De tweede boring werd ten westen van het
terrein uitgezet, westelijk van de straat Stroomken en op perceel 352E. Het betreft een graszone
achter een woning op perceel 352H. De boring kreeg referentienummer kb30d85w-B1114. Het
betreft een spoelboring die in november 1982 uitgezet werd door het Geologisch Instituut van de
Universiteit Gent in het kader van een hydro-geologisch onderzoek en een diepte van 23,8 meter
onder het maaiveld bereikt heeft.

Figuur 18: Reeds uitgevoerde en DOV geregistreerde boringen in de buurt van het plangebied (bron: DOV Vlaanderen).

Tot op 60 cm onder het maaiveld is er sprake van zandhoudende leem. Dit komt min of meer
overeen met de gegevens van de bodemkaart, die vochtige zandleem in deze zone aangeven. Het
gaat hier wellicht om colluvium. Vanaf 60 cm tot 200 cm werd klei vastgesteld. Mogelijks gaat het
hier om alluviale klei afkomstig van het Stroomken. Bij de Quartaire kartering werd reeds
aangegeven dat het aantreffen van fluviatiele sedimenten afgezet tijdens het Holoceen in deze zone
mogelijk was. Bij de boorbeschrijving staat tevens vermeld dat het inderdaad om continentaal
alluvium gaat uit het Holoceen. Het bestaat uit grove facies. Vanaf 2 meter tot ca. 15 meter werd
leem vastgesteld. Vanaf 15 tot ca. 22 meter werd zand vastgesteld. Op 22 meter diepte tekende zich
de eerste klei af. Vanaf 2 tot 21,6 meter betreft het continentaal periglaciaal sediment dat
21
22

VAN RANST AND SYS, 2000, p. 335.
VAN RANST AND SYS, 2000, p. 100–110.
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vermoedelijk fluviatiel werd afgezet (Quartair). Vanaf 21,6 wordt het Lid van Moen (Tertiair
substraat) zichtbaar.

1.2.2.5

Geomorfologie

Het landschap van kaartblad 30 (Ath / Geraardsbergen) wordt gedomineerd door de Schelde- en
Dendervalleien en hun uitlopers. Het interfluvium tussen beide valleien bereikt een hoogte van meer
dan 100 meter en bevat een uitgebreid bekenstelsel, die hoofdzakelijk een noordoostwaarts gerichte
oriëntatie heeft. Het landschap rond Oudenaarde, Ronse, Geraardsbergen en Zottegem wordt als de
‘Vlaamse Ardennen’ omschreven. Ze bevat een west-oost georiënteerde keten van ‘hogere
heuveltoppen’. Deze rij is een oostelijke voortzetting van de kamlijn van de Vlaamse Heuvelen. 23
Het kaartblad kan opgedeeld worden in enerzijds de Vlaamse Ardennen en anderzijds het
Pajottenland. Het Pajottenland is het golvend gebied tussen de Dender en Zenne. De Vlaamse
Ardennen daarentegen neemt het gebied tussen Schelde en Dender in. De taalgrens over is er sprake
van la Région des Collines. De Vlaamse Ardennen bestaat uit een sterk golvend landschap dat
versneden is door kleine valleien. Bijna al deze beekvalleien hebben een asymmetrisch dwarsprofiel.
Het landschap is het product van een langdurige rivier- en hellingserosie. De belangrijkste
beekvalleien in deze geomorfologische zone zijn de valleien van de Maarkebeek en de Zwalmbeek. 24
Het oosten van de gemeente Zingem, omsloten door een brede Scheldebocht, wordt landschappelijk
gekenmerkt door vochtige weilanden van de alluviale Scheldevallei. Het grootste deel van dit gebied
blijft grotendeels onbewoond en tevens zijn er enkele afgesneden meanders nog aanwezig. In het
westen bevindt zich een zacht oplopende helling van het Scheldedal. In het westen zijn er
voornamelijk grote blokvormige percelen zichtbaar die vroeg ontgonnen werden. In het oosten
betreft het recenter ontgonnen en kleinere percelen. De grens daartussen wordt bepaald door de
landdijk.25
Een geomorfologische kaart is voor dit gebied niet beschikbaar, en wordt hier bijgevolg niet
besproken.

1.2.2.6

Topografie

De algemene topografie binnen Kaartblad 30 (Geraardsbergen / Ath) varieert van minder dan 15 m
+TAW tot plaatselijk meer dan 150 meter +TAW. De laagste punten zijn gelegen in de alluviale
vlaktes, de hoogste punten bevinden zich op de heuveltoppen in de Vlaamse Ardennen. De
Pottelberg (157 m +TAW), de Mont de Rode (150 m +TAW) en de Muziekberg (148 m +TAW) zijn de
hoogste getuigenheuvels in deze omgeving. Zoals gezegd betreft het een golvend landschap dat
ingesneden wordt door verschillende valleien, gevormd door alluviale processen.26
Figuur 19 geeft een zeer ruime weergave van het digitaal terreinmodel. Een dergelijke grootte is
voldoende om inzicht te krijgen in de landschappelijke ligging van het plangebied. Dat situeert zich
DE GEYTER ET AL., 1999, p. 8–9.
BOGEMANS AND VAN MOLLE, 2005, p. 1–2.
25
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/121611
26
BOGEMANS AND VAN MOLLE, 2005, p. 1.
23
24
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op de overgang van een heuvelkam in het westen en de lager gelegen alluviale zone van de Schelde
in het oosten. Rondom de Schelde variëren de hoogtes rond 7 m +TAW. Ter hoogte van het
plangebied en Zingem (in zuidwestelijke richting) lopen deze op naar de 20 m +TAW. Nog verder in
zuidwestelijke richting bevindt zich nog een hogere rug, met de dorpen Mullem en Heurne. Daar
werden hoogtewaarden tussen de 35 en 50 m +TAW vastgesteld. Ook aan de oostelijke Scheldeoever
lopen de hoogtewaarden sterk op naarmate men zich verder van de Schelde begeeft, naar Gavere
toe.

Figuur 19: Digitaal Terreinmodel Vlaanderen (raster 1m) met aanduiding van het plangebied (schaal 1:50.000 - bron:
AGIV).

Figuur 20 geeft een meer ingezoomd beeld op het digitaal terreinmodel en laat meer gedetailleerd
de hoogteverschillen rondom het plangebied en op de westelijke oever van de Schelde zien. We
merken op dat de dorpskern van Zingem, ten oosten van het plangebied, op een rug langsheen de
Scheldevallei is gelegen (op ca. 17,6 m +TAW). Op diezelfde rug is Asper gelegen. Het plangebied zelf
ligt in een lagere zone langsheen het Stroomken. De heuvel tussen de Stampkotbeek en Stroomken
liggen gemiddeld op 15 m +TAW. De beekdalen liggen betrekkelijk lager. De meeste van deze
alluviale zones liggen minimaal op 11 m +TAW.
Figuur 21 geeft een detailweergave van het digitaal terreinmodel ter hoogte van het plangebied.
Daarbij valt op te merken dat het terrein zo goed als vlak is en op een hoogte van 13,4 meter boven
zeeniveau gelegen is. Binnen het terrein zelf zijn er zo goed als geen micro-topografische verschillen
op te merken. Er kan worden aangenomen dat het terrein werd genivelleerd.
15
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Asper

Zingem

Figuur 20: Digitaal Terreinmodel Vlaanderen met hillshade en aanduiding van het plangebied (schaal 1:15.000 - bron:
AGIV).

Figuur 21: Detailversie van het digitaal Terreinmodel Vlaanderen met hillshade en aanduiding van het plangebied (schaal
1:3.000 - bron: AGIV).
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Hydrografie

Specifiek gezien voor dit plangebied zijn er twee waterlopen van belang: het Stroomken en de
Stampkotbeek. Die eerste vloeit uit in de tweede ter hoogte van de Kruishoutemsesteenweg,
westelijk van het plangebied. De Stampkotbeek ontspringt op een heuvelrug in Wortegem-Petegem
en loopt via Ooike, Wannegem-Lede, Mullem naar Zingem. Vanaf het plangebied loopt ze verder in
noordelijke richting en mondt ze uit in de Schelde tussen Zingem en Gavere. De loop van het
Stroomken lijkt in grote mate antropogeen gemodificeerd te zijn. Zoals eerder vermeld liep deze in
oorsprong doorheen het plangebied, maar werd deze in functie van het bouwterrein dichtgeworpen
en verlegd. Ook de Stampkotbeek lijkt in bepaalde zones rechtgetrokken geweest te zijn. Er is dus
nog weinig sprake van een natuurlijk verloop.

Figuur 22: Kaart met waterlopen (schaal 1:10.000 - bron: VMM & AGIV)
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Erosie

Inzake bodemerosie zijn er geen gegevens beschikbaar voor het plangebied. Dat is af te lezen op de
potentiële bodemerosiekaart van 2017 (zie Figuur 23). De percelen in de omgeving geven een zeer
laag tot verwaarloosbaar erosiepotentieel aan.

Figuur 23: Potentiële bodemerosiekaart uit 2016 (schaal 1:6.000, bron: DOV, Grootschalig Referentiebestand Vlaanderen,
AGIV).
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Archeologische gegevens
Juridische gegevens

Uit raadpleging van het geoportaal van Onroerend Erfgoed27 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

Het is opvallend dat de meerderheid van de vindplaatsen zich aftekenen op de hoger gelegen zones
in het landschap. In de lager gelegen gebieden werden weinig tot geen archeologische relicten
aangetroffen. Mogelijk heeft dit te maken met het historisch landgebruik, waarbij men zich eerder op
de hoger gelegen zones in het landschap zal vestigen, in plaats van in de lager gelegen, natte en
alluviale zones van de Schelde. Ook de hedendaagse bewoning tekent zich voornamelijk af op de
hoger gelegen ruggen in het landschap.


Steentijd

Zoals af te lezen op de verspreidingskaart (zie Figuur 24) tekenen de oudste sporen zich voornamelijk
af aan de noordelijk punt van een soort ‘landtong’. Deze loopt uit tot op een honderdtal meter van
de westelijke oever van de Schelde. Deze zone is uiterst gunstig voor het aantreffen van sporen van
Jager-Verzamelaars (Paleo- en Mesolithicum).
De oudste vindplaats in de omgeving van het plangebied dateert uit het Mesolithicum (9.500 – 5.300
v. Chr.) of Midden-Steentijd. De vindplaats is gesitueerd aan het Jolleveld in Asper, landschappelijk
gezien is het dus gesitueerd op een zandige rug op de rand van de Scheldevallei (ID 503098). Bij een
opgraving werden tal van losse silexvondsten aangetroffen. De lithische vondsten uit het
Mesolithicum betreffen één kerfrest en twee microlieten. Net ten noorden van deze site, tevens aan
het Jolleveld, werd een verbrande vuursteen met trapezium vorm aangetroffen (ID 503095). Het is
goed mogelijk dat in deze gradiëntzone tijdelijke jager-verzamelaarsstammen verbleven hebben.
Ook uit het Neolithicum (5.300 – 2.100 v. Chr.) werden verschillende archeologische relicten
waargenomen in de directe omgeving. Op de site aan het Jolleveld (ID 503098) werden
bewoningssporen vastgesteld aan de oever van de Stampkotbeek. Er werden schrabbers, boren,
stekers en pijlpunten aangetroffen. De vondsten dateren uit het Laat-Neolithicum. Het ensemble
wijst op bewerking van vuursteen, het uitvoeren van jachtpraktijken en houtbewerking. De
meerderheid van de sporen zijn grotendeels omgeploegd maar er werd mogelijk wel een silo of
opslagplaats vastgesteld uit het Laat-Neolithicum of de Vroege-Bronstijd. Ook ten zuiden van deze
site werden nog twee vindplaatsen aangetroffen die te dateren vallen in de Nieuwe Steentijd. Deze
vallen onder ID-nummer 500260. Ook deze locatie kreeg toponiem Jolleveld en is gelegen op het
grondgebied van Asper. Er werden een 100-tal silexvondsten aangetroffen tijdens veldprospecties.
Typologisch gezien werden voornamelijk schrabbers, klingen, nuclei, afslagen en enkele fragmenten
van gepolijste bijlen aangetroffen. Ook voor de vroege landbouwers is deze landrug klaarblijkelijk een
aantrekkelijke locatie.
27

https://geo.onroerenderfgoed.be/
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Metaaltijden

Bovenstaande sites in de omgeving van het Jolleveld in Asper wezen reeds op potentiële menselijke
occupatie in deze omgeving rond de overgangsperiode van het Laat-Neolithicum naar de Vroege
Bronstijd (2100 – 800 v. Chr.). Ook in Huise, aan de Gentsesteenweg (toponiem Beerlegem), werd
een spoor uit de Bronstijd geattesteerd. Het gaat om een grafheuvel die vastgesteld werd door
luchtfotografisch onderzoek, uitgevoerd door Jacques Semey, Jean Bourgeois, Koen Verlaeckt en
Marc Meganck. (ID 500346).
Ten westen en zuidwesten van het plangebied werden veel kleine vindplaatsen uit de IJzertijd (800 –
57 v. Chr.) gedocumenteerd. Deze vindplaatsen zijn allemaal aangetroffen bij de aanleg van een
aardgasleiding. Enkel de meest dichtbij gelegen vindplaatsen zullen besproken worden. Ter hoogte
van de Pulmstraat in Huise (ID 508059), op ca. 80 meter ten zuidoosten van de Stampkotbeek, werd
door archeologen een laag met scherven uit de metaaltijden aangetroffen. Het aardewerk dateert uit
de La Tène-periode. Tevens werd een kuil aangetroffen met 802 scherven aardewerk, grote brokken
verbrande leem en verbrand botanisch materiaal. Net ten zuiden daarvan werd wederom een
tweede, gelijksoortige kuilspoor aangetroffen (ID 508060). De datering van dit spoor is voorlopig
onzeker. De kuil kan mogelijk ook tijdens de Bronstijd aangelegd zijn. Zowel Rotse I als II bevinden
zich op een noordoostelijk georiënteerde zacht glooiende landrug die in noordelijke richting afzakt
naar de Stampkotbeek. Aan de Pontweg in Huise werd opnieuw de bodem van een kuiltje
aangesneden. Ook dit spoort dateert vermoedelijk uit de IJzertijd (ID 508061). Alle soortgelijke
vindplaatsen in deze omgeving betreffen locaties waarbij protohistorisch aardewerk aangetroffen
werd in het kader van de aanleg van de aardgasleiding (ID 508058, 503843, 503840). Een aantal
worden toegewezen aan de IJzertijd, een ander deel kreeg een ruime datering binnen de
metaaltijden toegewezen. Echte grondsporen of structurele eenheden uit deze periode werden
voorlopig nog niet ontdekt in de nabije omgeving.


Romeinse periode

In totaal werden drie locaties met archeologische relicten uit de Romeinse periode in de omgeving
geattesteerd. Aan de Maldegemstraat in Huise, tussen de Kruishoutemsesteenweg en de Bekestraat,
werden vijf crematiegraven uit de Vroeg-Romeinse periode geattesteerd (ID 508056). De graven
lagen sterk verspreid. Het aardewerk verwees naar de transitieperiode tussen Late IJzertijd en
Romeinse periode maar het merendeel van de sporen kon toch ingepast worden in de VroegRomeinse periode (57 v. Chr. – 69). Ze werden gedateerd rond de 1ste eeuw. Een paar keramische
vormen kunnen mogelijk ook 2de-eeuws dateren. Landschappelijk gezien bevinden deze sporen zich
op een zacht glooiende rug tussen de Molenbeek en een aftakking van de Wallebeek. Ten zuiden van
de Bekestraat (ID 508057) werden bewoningssporen aangetroffen die mogelijk te associëren zijn met
deze vindplaats. Op deze locatie, aan de Bekestraat in Huise, werd een Romeinse laag met
schervenmateriaal aangetroffen, alsook kuilsporen met aardewerk en dakpanfragmenten. Tevens
werden opvallend veel ijzerslakken en sintels aangetroffen, die mogelijk verwijzen naar een
artisanale zone en ijzerverwerking.
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Zuidoostelijk van het kruispunt tussen de Gentsesteenweg (N60) en de Kruishoutemsesteenweg
(N435) werden Midden-Romeinse relicten aangetroffen. De Midden-Romeinse periode strekt zich
van 69 tot 284 na Christus. De site kreeg de naam ’t Peerdeken. Er werd een klein Romeins grafveld
met drie brandrestengraven aangetroffen (ID 40033). Van twee graven was enkel de bodem nog in
situ bewaard en lag de rest van de vondsten verspreid over het terrein. Het derde graf was
gedeeltelijk verstoord door de aanleg van een drainage. De vondsten betreffen naast verbrand
botmateriaal en houtskool enkele verbrande aardewerkscherven en nagels. Uitsluitend het derde
graf was te dateren. Het valt te plaatsen in de 2de helft van de 2de eeuw. De site werd aangetroffen
tijdens een noodopgraving in het kader van werkzaamheden aan de Gentse Steenweg.

Figuur 24: Projectie van de CAI-items en de waterlopen op het digitaal terreinmodel en de GRB-kaart. Het plangebied
wordt met gele kleur gemarkeerd (schaal 1:25.000 – bron: Centraal Archeologische Inventaris, Geopunt, AGIV, VMM).



Middeleeuwen

De meest dichtbij gelegen vindplaats valt te dateren in de vroege middeleeuwen (5de eeuw – 2de
helft 8ste eeuw / 9de eeuw). Aan de Burgemeester P. Ceuterickstraat in Asper werden twee
fragmenten Merovingisch aardewerk gevonden, alsook een scherf Romeins aardewerk (ID 155632).
De Merovingische periode valt te dateren vanaf de 6de eeuw tot de 1ste helft van de 8ste eeuw. Ook
aan het Jolleveld in Asper werd een artefact uit de vroege middeleeuwen gevonden. Deze locatie
kreeg ID-nummer 40152. In 2008 werd een vondstmelding gemaakt van een gelijkarmige fibula uit de
Karolingische periode (2de helft 8ste eeuw – 9de eeuw). Iets meer noordelijk, aan het Jolieveld (ID
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211830) werd een zilveren munt van de heerlijkheid Bethune en Venant gevonden, alsook een munt
van Willem II (1194-1211). Deze vallen onder de periode van de volle middeleeuwen (10de – 12de
eeuw). Aan de Hulstraat werd wederom een metaalvondst aangetroffen door middel van detectie (ID
212366). Het gaat om een gesp uit koperlegering. In een straal van minimaal 2 kilometer rond het
projectgebied werden geen vondsten uit de late middeleeuwen aangetroffen.


Vroegmoderne of Nieuwe Tijd (1500 -1789)

Aan de Pulmstraat 17 in Zingem werd in 1997 een muntschat aangetroffen (ID 503821). De schat
omvat 76 gouden en 8 grote zilveren munten in een steengoedkruik. De context kan historisch in
verband gebracht worden met de periode van de Gentse Calvinistische Stadsrepubliek (1577 – 1584).
In 1578 werd Zingem aangevallen en verwoest door een Gents garnizoen. Op deze locatie stond in de
16de eeuw een langgevelhoeve. Aan de Alfred Amelotstraat in Zingem bevond zich in de 18 de eeuw
een windmolen (ID 500444). Deze droeg de naam Molen ’t Dal. Het betrof een houten
standerdmolen met klein molenaarshuisje.
Ten zuidwesten van het plangebied bevindt zich het Hof ter Geertbrouck (of Kasteel Akselwalle). Het
betreft een versterkt kasteel. Het huidige kasteel dateert van 1917. Het kasteel gaat mogelijk terug
op een middeleeuwse castrale motte. Aan de westoostelijke zijde is nog een deel van de
oorspronkelijke gracht bewaard. Het is een omgracht rechthoekig wooneiland dat binnen een
tweede, grotere gracht gelegen is (ID 503489).


Moderne Tijd (1789 – heden)

In de directe omgeving werden geen archeologische vondsten, sporen of structuren uit deze periode
reeds opgenomen in de CAI.

1.2.3.3

De vroegste menselijke activiteiten in Zingem

In 1992 werd een aardgaspijpleiding aangelegd van Zeebrugge naar Quévy. Bij de aanleg van dit tracé
werd ook het grondgebied van Zingem doorkruist. Op verschillende plaatsen werden verschillende
archeologische restanten aangetroffen die wijzen op een occupatie van deze zone tijdens de
Keltische periode. Er werden onder meer paalsporen, greppels en kuilen aangetroffen. Het
aardewerk uit de grondsporen wijst voornamelijk op dateringen rond het begin van de La Tèneperiode (Late IJzertijd). Tevens werd in Zingem ook een muntschat van 400 stukken aangetroffen,
daterend uit de 3de eeuw.28

28

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/121611
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Historische gegevens

Algemene geschiedenis en ontwikkeling van het dorp Zingem

De plaatsnaam Zingem is afkomstig van een Germaanse nederzettingsnaam Sigginga-heim. Deze
naam werd teruggevonden in historische geschriften uit de Gentse Sint-Pietersabdij. De
desbetreffende geschriften dateren uit 885 – 886 na Christus. Het woord betekent zoveel als ‘woning
van de lieden van Siggo’.29 Rond het jaar 966 verschijnt de naam ‘Siggingehem’ in de geschreven
bronnen van Sint-Amandsberg. Rond 1019-1030 wordt een vermelding (Siggengem) gemaakt door
het Klooster van Dietkirchen in Bonn.30
Villa Siggingahem maakte oorspronkelijk deel uit van het oudste vroeg-middeleeuwse domein van de
Gentse Sint-Baafsabdij, rond de 7de eeuw. Aan het einde van de 9de eeuw werd het tijdens de invasies
van de Noormannen overgenomen door de abdij van Sint-Pieters om vervolgens in het jaar 966 door
koning Lotharius teruggegeven te worden. Het centrum van het goed was het vroonhof ofwel de
curia. Voor Zingem kan deze geïdentificeerd worden als het Tiendenhof, in de buurt van de kerk. Hier
bevond zich het middeleeuwse kerndorp. Vanaf de 14de eeuw zal Zingem samen met het
aangrenzende Asper een heerlijkheid vormen, afhankelijk van de graven van Vlaanderen. In 1601
wordt de heerlijkheid door de aartshertogen overgedragen aan Richardot, voorzitter van de Raad van
Vlaanderen. Nadien krijgt de familie Vander Meeren en Van Hoobrouck (heren van Axelwalle) het
grondgebied in handen. Bestuurlijk ressorteerde de heerlijkheid onder de kasselrij en het leenhof van
de Steenen Man van Oudenaarde. Kerkelijk was ze afhankelijk van het bisdom Doornik en vanaf 1559
van het bisdom Gent. De Sint-Baafs en Sint-Pietersabdijen bleven de grootste grondbezitters van de
heerlijkheid. De Sint-Baafsabdij bezat tevens het patronaatsrecht over de kerk. Ook kleinere
heerlijkheden bezaten bepaalde delen van Zingem. In 1785 werd een 7 kilometer lange landdijk langs
de Schelde tussen Eke en Heurne aangelegd. Door het rechttrekken van de rivier en de aanleg van
sluizen in 1880 konden natuurlijke overstromingen ingeperkt worden. De spoorlijn Gent –
Oudenaarde werd in 1857 aangelegd. Dit zorgde voor een betere ontsluiting van de streek. De eerste
Scheldebrug werd opgetrokken in 1882.30
In de 19de eeuw was Zingem voornamelijk gekend voor haar wannen-, zetel- en mandenmakers. Deze
werden gemaakt van wijmen en wissen, die geteeld op de natte akkers van de alluviale Scheldevallei.
Er werd tevens aan traditionele landbouw en huisnijverheid gedaan. In de Scheldemeersen werden
vanaf het einde van de 19de verschillende veldsteenbakkerijen opgericht, om de grote vraag naar
Scheldesteen te kunnen beantwoorden.30 Sinds 1977 is de gemeente Zingem samengesteld uit de
vroegere gemeenten Zingem, Huise en Ouwergem. 31

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/121611
GYSSELING, 1960, p. 1102–1103.
31
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/120296
29
30
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Villaret kaart (1745-1748)

Deze kaart werd aangemaakt naar aanleiding van de Franse veroveringen in onze streken tussen
1745 en 1748, met de bedoeling de gebieden gedetailleerd te karteren. Eén van de ingenieurgeografen die aan het project meewerkte was Jean Villaret, waaraan de naam voor de kaart ontleend
werd. Hij was verantwoordelijk voor het gebied tussen Menen-Gent-Doornik tot Maastricht-Luik, wat
recent beschikbaar werd gesteld door het agentschap Onroerend Erfgoed en AGIV. Een collega van
hem bracht al eerder tussen 1729 en 1730 de kustregio en Westhoek in beeld, maar die zijn (nog)
niet vrij raadpleegbaar. De kaartbladen zijn zeer gedetailleerd, zowel naar topografie als bebouwing,
wegen, enzovoort. Bijgevolg zijn ze zeer interessant voor historisch onderzoek.
Kruishoutemsesteenweg

Stampkotbeek

Pulmstraat

Zandstraat

Stroomken

Figuur 25: Villaret-kaart (1745-1748) met projectie van het projectgebied. De kaart is echter niet geheel correct
gegeorefereerd (schaal 1:8.000 - bron: Geopunt, AGIV, Agentschap Onroerend Erfgoed).

De georeferentie van de bovenstaande figuur klopt niet helemaal. Het plangebied moet normaliter
op de oostelijke oever van de aanwezige waterloop (het Stroomken) gelegen zijn. Het dient dus in
oostelijke richting opgeschoven te worden op deze kaart. Het projectgebied betreft op dit ogenblik
een lege, niet ingekleurde zone. Er is dus geen informatie aanwezig over het landgebruik. Het verschil
in reliëf wordt wel weergegeven met een fijne lijnschakering. Naast de waterloop bevindt zich ook
reeds een wegenis, die parallel loopt met de stroom. Hierbij gaat het om de gelijknamige straat. In de
buurt van het plangebied bevindt zich een watermolen en ook een windmolen (met benaming Vorde
Meule) wordt weergegeven. Ten noordoosten van deze molen bevindt zich een tweede
molensymbool. Dit teken slaat vermoedelijk op de molen t’ Dal, opgenomen in de CAI als ID 500444.
Ten westen van het plangebied bevindt zich het Chateau de Steynche.
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Kaart van Ferraris (1771-1777)

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.

Stampkotbeek

Voorde Molen

Molen t’ Dal

Figuur 26: Kaart van Ferraris (1771-1777) met projectie van het projectgebied (schaal 1:8.000 - bron: Geopunt, AGIV,
Koninklijke Bibliotheek van België).

De aanwezigheid van het Stroomken (de waterloop) is niet zichtbaar op de kaart. Op de Ferrariskaart
komt het meermaals voor dat kleinere, minder belangrijke waterlopen achterwege gelaten worden.
Het plangebied zelf bevindt zich op dit moment grotendeels op een bebost perceel, dat zowel langs
oosten, westen als zuiden omgeven wordt door akkers. Langs de westelijke grens van het bosperceel
loopt een voetpad (zwarte stipjes) naar het kruispunt van de Zandstraat met de
Kruishoutemsesteenweg. De molen aan het kruispunt (Moulin op de Villaret-kaart) is nog steeds
aanwezig. Verderop de steenweg is een nieuwe molen opgetrokken, ten zuiden van de straat. Ook op
deze kaart is de molen ’t Dal aanwezig. Het is een staakmolen met hoge teerlingen en een zadeldak,
gemaakt om koren te malen. Het betreft nog een van de oudste bestaande staakmolens van OostVlaanderen. De molen werd vermoedelijk gebouwd in de eerste helft van de 14de eeuw. Ze maakte
deel uit van de bezitting van de Sint-Baafsabdij. In 1388 onderging de molen een grondige renovatie.
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Ook na de hevige oorlogsperikelen in de Vroegmoderne periode, diende de molen (respectievelijk in
1625) herbouwd te worden.32

1.2.4.4

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.

Figuur 27: Atlas der Buurtwegen (1841) met projectie van het plangebied (schaal 1:6.000 - bron: Geopunt, AGIV,
Provincie Oost-Vlaanderen).

De atlas der buurtwegen geeft een eerste indicatie met betrekking tot de percelering van het
plangebied. Binnenin het plangebied liggen op dit ogenblik een zestal delen van afzonderlijke
percelen. Doorheen het plangebied lopen twee noord-zuid georiënteerde wegen. Het betreft een
weg, de Chemin n°40, de voorloper van het huidige Stroomken, en een voetpad, Sentier n°61. De
ligging van dit voetpad komt sterk overeen met de ligging van de huidige beek het Stroomken. Op
basis hiervan kan gesteld worden dat ook op deze kaart het plangebied meer in oostelijke richting
dient opgeschoven te worden, om een correctie georeferentie te bekomen. De molen aan het
kruispunt van de Kruishoutemsesteenweg wordt op dit moment benoemd als Voorde Molen.

32

http://www.molenechos.org/molen.php?AdvSearch=169
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Kaart van Vandermaelen (1846-1854)

De topografische kaart van Philippe Vandermaelen werd opgemaakt tussen 1846 en 1854. Hierop
staat ook het reliëf aangeduid. Deze kaart geeft voor het eerst de ligging van de huidige spoorweg
aan. Ter hoogte van het plangebied wordt het station weergegeven. Het zal vermoedelijk eerder om
de zone van het station gaan eerder dan het gebouw. Het eerste stationsgebouw bevond zich
namelijk aan de oostelijke zijde van de spoorweg ten zuiden van de spoorwegovergang en de
Kruishoutemsesteenweg. Het werd ingehuldigd in 1857. Het bevond zich voor café ‘De Wachtzaal’.
Aangezien dit gebouw zwaar beschadigd werd in 1918 door het Duitse leger, werd een nieuwe (het
huidige) stationsgebouw opgericht ten noorden van de Kruishoutemsesteenweg. 33 Het
oorspronkelijke stationsgebouw heeft dus nooit op het plangebied gelegen. Het is wel mogelijk dat er
hiermee verwante structuren gesitueerd geweest zijn ter hoogte van het plangebied en dus mogelijk
verstoring veroorzaakt hebben. We dienen natuurlijk voorzichtig te zijn met de lokalisatie van het
plangebied ten opzichte van spoorweg en het stationsgebouw. De georeferentie van de kaart dient
genuanceerd te worden.

Figuur 28: Kaart van Vandermaelen (1846-1854) met projectie van het plangebied (schaal 1:10.000 - bron: Geopunt,
AGIV, Koninklijke Bibliotheek van België).

33

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/44002
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Popp-kaart (1842-1879)

De kaart van Philippe-Christian Popp was een kadasterkaart die werd opgesteld tussen 1842 en 1879.
Deze kaart heeft een duidelijker en meer gedetailleerd beeld weer van de inplanting van het stations,
de spoorweg ten opzicht van het projectgebied. We merken op dat de spoorweg aan de oostelijke
grens van het plangebied gesitueerd is en dat het stationsgebouw in het noordoosten van deze zone
gelegen is. De betrokken percelen zullen dus een minimale impact te verduren gekregen hebben van
de werken aan de eerste spoorinfrastructuur. Op deze kaart omvat het plangebied drie percelen:
473a, 475a en 476. Net als op de Vandermaelen-kaart staat er geen bebouwing op de percelen.

Figuur 29: Popp-kaart (1842-1879) met projectie van het plangebied (schaal 1:6.000 - bron: Geopunt, AGIV).

1.2.4.7

Luchtfoto’s 20ste eeuw

Figuur 30 geeft zicht op het plangebied en haar omgeving in het jaar 1971. We merken op dat er
reeds bewoning / bebouwing aanwezig is op de oostelijke percelen van het plangebied. Het
westelijke perceel (476 op de Popp-kaart) is voorlopig een grasstrook of groene berm. Vermoedelijk
bevindt zich reeds een groot magazijn in het centrum van het perceel. De zone rondom lijkt reeds
verhard te zijn. De luchtfoto uit 1979 geeft meer duidelijkheid. Er is niet veel gewijzigd ten opzichte
van de foto van acht jaar eerder. Centraal bevindt zich inderdaad een groot magazijn. In het zuiden
van het plangebied zijn een paar stockageplaatsen aanwezig. De westelijke zone van het plangebied
is inderdaad grasgebied, afgescheiden van het bedrijventerrein door middel van een haag. Deze zone
loopt door tot in de meest zuidwestelijke punt van het plangebied. De overige ruimte is klaarblijkelijk
verhard met grind of beton. Net zoals in 1971 is ook in het noordoosten van het projectgebied reeds
een gebouw aanwezig, dat een deel van het plangebied overschrijdt. Het betreft een magazijn
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behorende aan de woning aan de Kruishoutemsesteenweg. Voor het jaar 2000 kunnen we opmerken
dat ten zuiden van het reeds bestaande magazijn, er een nieuwe loods (de koepelloods) opgetrokken
is. De groene strook aan de westelijke zijde van het plangebied is nu geïncorporeerd in het
bedrijventerrein en aangewend als stockageruimte voor bouwmaterialen. Aan de zuidelijke grens
bevinden zich een paar silo’s met zand, grind edm. In de periode tussen 2005 en 2007 wordt ten
noorden van de oudste loods een nieuw en groter magazijn gebouwd. Ten oosten en noordoosten
van dit gebouw wordt een wegenis uit beton aangelegd. Deze maakt verbinding met de oprit aan de
woning van de eigenaars ten zuiden van de Kruishoutemsesteenweg. Het oorspronkelijke magazijn in
het noordoosten van het terrein werd afgebroken in functie van het optrekken van dit nieuwe
magazijn. Deze situatie blijft aangehouden tot op vandaag. Sinds 2017 tot op heden werden wel nog
een drietal nieuwe stortbunkers geplaatste, ten zuiden van de koepelloods (zie Figuur 11).
Vanaf begin jaren ’80 is er dus bebouwing vastgesteld op het terrein. De aanwezigheid van
verhardingen en loodsen op het projectgebied zullen hun invloed (gehad) hebben op het
bodemarchief en potentiële archeologische relicten.

Figuur 30: Projectie van de contouren van het plangebied op een luchtfotografische opname uit het jaar 1971 (schaal
1:4.000 – bron: Geopunt, AGIV).
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Figuur 31: Projectie van de contouren van het plangebied op een luchtfotografische opname uit het jaar 1979 (schaal
1:4.000 – bron: Geopunt, AGIV).

Figuur 32: Projectie van de contouren van het plangebied op een luchtfotografische opname uit het jaar 2000 (schaal
1:4.000 – bron: Geopunt, AGIV).
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Figuur 33: Projectie van de contouren van het plangebied op een luchtfotografische opname uit de periode 2005-2007
(schaal 1:4.000 – bron: Geopunt, AGIV).

Figuur 34: Projectie van de contouren van het plangebied op een luchtfotografische opname uit de periode 2013-2015
(schaal 1:4.000 – bron: Geopunt, AGIV).
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Archeologisch verwachtingsmodel

Wanneer er een inschatting dient gemaakt te worden inzake het archeologisch
verwachtingspotentieel van het plangebied, worden de gekende archeologische gegevens in relatie
gebracht met het specifieke landschap.
De vaststelling van een veelvoud aan vuurstenen artefacten uit verschillende perioden binnen de
Steentijd aan het Jolleveld, valt te verklaren door de gunstige landschappelijke positie van dergelijke
terreinen. Ze bevinden zich op een verhevenheid, een soort landtong, waarvan de (noord-)westelijke
flank afloopt richting de Schelde. Dit is een ideale gradiëntzone voor het plaatsen van tijdelijke of
permanente kampementen.
Vanaf de Nieuwe Steentijd, en het begin van de landschap, zal men op zoek gaan naar de meer
gunstige terreinen (bodemcondities) voor het inplanten van de akkers. Het gaat dan meers specifiek
om hoger gelegen en vruchtbare gronden. Het is niet toevallig dat gekende bewoningssites meer
hoger zijn gelegen. Vaak liggen ze op de flanken van de heuvels.
De quasi afwezigheid van sporen en vondsten vanaf de volle middeleeuwen wijst op het feit dat in
deze periode de bewoning zich begint te concentreren in dorpen.
Wat het plangebied zelf betreft, is de locatie minder gunstig voor bewoning. Het is immers voor een
groot deel gelegen binnen een natte beekvallei. We merken op dat in deze zones het aantal gekende
bewoningsporen en vondsten zeer laag is. Wel is er kans op het treffen van watergebonden
activiteiten (bv. fuiken), grachten die wijzen op perceelindeling, of bepaalde structuren (vb. resten
van bruggen).
Algemeen is de archeologische verwachting binnen het plangebied laag, al kunnen sporen of
vondsten op basis van de landschappelijke kenmerken niet geheel worden uitgesloten.
Een belangrijke factor die echter in rekening moet worden gebracht, is het landgebruik. Doorheen de
Vroegmoderne periode is het plangebied grotendeels als bos- of akkerland ingezet geweest. Vanaf de
20ste eeuw wordt het plangebied gebouwd. Vandaag is het volledige plangebied zo goed als verhard,
zij het met grind of met een asfalt- of betonlaag. In het centrum van het plangebied bevinden zich
verschillende loodsen. De fundering van deze gebouwen betekenen een aantasting van de
ondergrond en dus mogelijk van archeologie. Het gehele terrein lijkt daarbovenop genivelleerd te
zijn. De voormalige loop van de beek werd gedempt, de beek zelf meer naar het westen verlegd.
Het huidige landgebruik is dus niet gunstig voor de bewaring van eventueel aanwezige
archeologische relicten.
De aanwezigheid van diepe verstoringen afkomstig van de bestaande loodsen en de oude
beekbedding beperken daarbij in grote mate het onderzoekbaar oppervlak.
De impact van de geplande werkzaamheden dient afgewogen te worden met de bestaande
verstoring/bebouwing van het terrein, om een idee te krijgen van de potentiële verwachtingskans.
Aangezien de geplande werken voornamelijk de aanleg van een nieuw, groot magazijn omvatten
en deze ingepland wordt ter hoogte van de bestaande (verouderde) loodsen, wordt verwacht dat
de kans op aantreffen van archeologische relicten in deze beperkte zone (de zone van de
bodemingreep) zeer laag zal zijn.
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Synthese / beschrijving potentieel op kenniswinst

Het plangebied voor deze archeologienota is gesitueerd ten zuiden van de Kruishoutemsesteenweg
in het centrum van Zingem, aan huisnummer 73. Zingem is gesitueerd in het zuiden van de provincie
Oost-Vlaanderen, met name de regio Vlaamse Ardennen. De nota wordt opgesteld in het kader van
een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag voor het verwijderen van twee bestaande loodsen en
vervangen door een nieuwe loods op een bedrijventerrein. Voor de afbraak van de huidige loodsen
en het optrekken van het nieuwe magazijn zullen een aantal bodemingrepen uitgevoerd worden, die
mogelijk nefast kunnen zijn voor archeologische relicten in de ondergrond.
De Quartaire ondergrond van het plangebied bestaat grotendeels uit zandige tot siltige fluviatiele en
eolische sedimenten uit het Laat-Pleistoceen, mogelijks afgetopt door fluviatiele afzettingen uit het
Holocene tijdperk, verplaatst door de naburige waterloop Stroomken. De bodem bestond wellicht in
oorsprong uit zwak gleyige zandleem met een verbrokkelde textuur B-horizont, gelegen op een kleiig
pakket. Het ging wellicht om colluvium op alluviale afzetting. Door de huidige verharding en
bebouwing wordt een sterke verstoring van de oorspronkelijke bodemopbouw verwacht.
Geo- en topografisch gezien bevindt het plangebied zich in de heuvelzone ten westen van de
Scheldevallei. Meer bepaald in een beekvallei ten westen van de noord-zuid georiënteerde heuvelrug
waarop Zingem en Asper zijn gelegen. Het plangebied zelf is relatief vlak, er is geen microreliëf
aanwezig. Het werd volledig genivelleerd. Mogelijk gebeurde dit op het moment dat de oude loop
van de beek, die doorheen het terrein liep, werd gedempt. Het terrein is momenteel grotendeels
verhard en bebouwd.
Archeologisch gezien zijn er in de omgeving vindplaatsen aangetroffen vanaf de Midden-Steentijd tot
in de Vroege Middeleeuwen. Bij de meerderheid gaat het om losse vondsten. In slechts een paar
gevallen werden ook grondsporen aangetroffen. Uit de Vroegmoderne tijd werden een paar
metaalvondsten in de omgeving gedetecteerd. De vindplaatsen wijzen op menselijke activiteit en
bewoning sinds het Mesolithicum. Voor jager-verzamelaars is de omgeving van het Jolleveld, nabij
Asper, zeer aantrekkelijk geweest. Daar deze gelegen is op een gradiëntzone aan de westelijke
Schelde-oever. Vanaf de eerste landbouw verschuift de inplanting van bewoning naar hoger gelegen
locaties verspreid in heuvellandschap.
Het plangebied is echter gelegen in een lagergelegen beekdal. Ondanks archeologische sporen en
vondsten niet geheel kunnen worden uitgesloten, is de trefkans er eerder laag.
Zoals reeds vermeld is het grootste deel van het terrein verhard. Centraal bevindt zich één groot
magazijn, twee loodsen en een aantal stortkokers. De zone rondom deze gebouwen is voorzien van
grindwegen, beton of asfalt en stockageplaatsen voor bouwmaterialen. Daarnaast doorkruist ook
een oude gedempte beekbedding de zone van ingrepen. De impact van deze obstakels (gebouwen,
grindweg, beekbedding) op de bodem dient in rekenschap gebracht te worden. Op de locatie van de
beekbedding en de bestaande loodsen wordt geen archeologisch niveau meer verwacht. Daarnaast
zorgen bovenstaande obstakels ook voor een sterke reducering van het onderzoekbare oppervlak. Er
wordt geschat dat het onderzoekbaar terrein slechts ca. 400 m² bedraagt. Een dergelijk oppervlak is
archeologisch weinig representatief.
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Als volgt worden de vooropgestelde onderzoeksvragen beantwoord:


Zijn er reeds gekende archeologische gegevens binnen en in de omgeving van het plangebied?
Binnen het plangebied zijn er geen gekende archeologische gegevens ter beschikking. In de omgeving
van het plangebied, rondom de dorpskern van Zingem, werden in het verleden tal van
archeologische relicten aangetroffen. De meerderheid daarvan betreft los vondstmateriaal. In een
aantal gevallen werden ook grondsporen geattesteerd. In de omgeving van het Jolleveld in Huise, ten
noordoosten van het plangebied, werden archeologische vondsten aangetroffen die dateren vanaf
het Mesolithicum tot en met de vroege middeleeuwen. Ten westen van het plangebied, in de
omgeving van de Stampkotbeek en de Gentse Steenweg werden voornamelijk sporen uit de
metaaltijden (IJzertijd) en Romeinse periode gevonden. Daarbij betreft het voornamelijk keramisch
materiaal en een aantal kuilsporen uit de metaaltijden en funeraire sporen uit de Romeinse periode.
Alle vindplaatsen situeren zich op een rug in het landschap. Er kan vastgesteld worden dat deze
omgeving sinds de Midden-Steentijd zeer aantrekkelijk geweest is voor menselijke bewoning. Het
zwaartepunt van de archeologische data situeert zich rond de metaaltijden en Romeinse tijd.


Zijn er in het gebied paleo-landschappelijke eenheden bewaard en is er kans op het aantreffen
van archeologische sites in dit landschap?
Het plangebied bevindt zich in een beekdal ten westen van een heuvelrug waarop Zingem is gelegen.
De gekende archeologische sites komen in de ruime omgeving echter voornamelijk voor op de
flanken van de heuvels of bovenop de plateaus.
Deze informatie zorgt ervoor dat er slechts weinig kans is op het treffen van archeologische sporen of
vondsten binnen het plangebied. Enkel watergebonden activiteiten kunnen worden aangetroffen.
•

Hoe kunnen archeologische resten zich manifesteren (sporen, vondstenconcentraties, …) en op
welke diepte kunnen deze worden aangetroffen?
Het gaat enkel om watergebonden sporen of vondsten zoals puntrelicten (bv. fuiken) of
lijnstructuren (bv. grachten). De diepte is niet gekend, wegens de aanwezige verharding en mogelijke
aanwezigheid van colluvium kunnen deze enkel nog op grotere diepte voorkomen.


Wat was het historisch landgebruik van het plangebied, wat is het landgebruik nu en wat is de
invloed daarvan op de (verwachte) archeologie en (bodem)gaafheid?
We beschikken over historische kaarten vanaf de 18de eeuw die informatie geven over het
landgebruik. In de 2de helft van de 18de eeuw was het plangebied voornamelijk bebost. In de 19de
eeuw wordt deze bebossing gerooid en zal het plangebied dienst doen als akker- of grasland. Rond
het midden van diezelfde eeuw wordt de spoorweg Oudenaarde-Gent aangelegd en zal ten oosten
van het plangebied een station ingepland worden. Dit heeft mogelijk ook invloed gehad op het
plangebied. Tot minstens 1879 is er geen bebouwing aanwezig op het plangebied. Vanaf de jaren ’70
in de 20ste eeuw is er wel bebouwing aanwezig, onder de vorm van een woonhuis met achterbouw en
één of meerdere magazijnen. Deze bebouwing is aanwezig tot op vandaag. Achteraan het perceel
bevindt zich een groot magazijn met aansluitend een kleinere loods en koepelloods en stortbunkers.
De zone rondom deze gebouwen is verhard met beton of grind en wordt voornamelijk ingezet als
stockageplaatsen. Tevens dient vermeld te worden dat de oorspronkelijke ligging van het Stroomken
(beek) doorheen het plangebied liep. Vandaag ligt deze stroom direct ten westen van het plangebied.
De oorspronkelijk beekbedding werd bij aanvang van de werken aan de bestaande magazijnen
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gedempt met puin. De aanwezigheid van de oorspronkelijke beek, het optrekken van de bestaande
gebouwen en het aanleg van verhardingen over het volledige terrein zullen een impact gehad
hebben op het bodemarchief en dus ook mogelijk op archeologische relicten. Binnenin de zone van
de geplande bodemingrepen wordt dus een slechte bodemgaafheid (en dus hoge mate van
verstoring) verwacht.


Wat is de gespecificeerde verwachting (alsmede de verwachte conservering en gaafheid) ten
aanzien van nog onbekende archeologische waarden in het gebied?
Omwille van de bestaande bebouwing en verharding (en dus verstoring) en de eerder lage trefkans
op sporen en vondsten in het beekdal is de kans heel klein dat er archeologische resten zijn bewaard.
Deze verstoringen zullen ook impact gehad hebben op de dieper gelegen grondsporen.


Wat is de invloed van de toekomstige inrichting op eventuele archeologische resten?
Op welke manier kan bij de planvorming met archeologische resten worden omgegaan?
De toekomstige inrichting omvat het afbreken van twee bestaande loodsen, het optrekken van een
groot magazijn en de inplanting van een nieuwe wegenis rondom het magazijn. Deze plannen
omvatten bodemingrepen die nefast zullen zijn voor het bodemarchief en dus ook voor eventuele
archeologische relicten. Er dient rekening hierbij gehouden te worden met de reeds bestaande
verstoring van het plangebied: de funderingen van de aanwezige loodsen, de aanwezige grind- en
betonwegen, de opgevulde beekbedding. Omwille van de huidige grote mate van verstoring en het
grotendeels samenvallen van de geplande bodemingrepen met reeds verstoorde zones, zal de
impact van de geplande werkzaamheden op archeologische relicten vermoedelijk zeer klein zijn.
 Op basis van alle verzamelde gegevens kan geconstateerd worden dat omwille van de grote
mate van verstoring van het terrein en de beperkte geplande bodemingreep én de lage
verwachting op sporen en vondsten de kans op aantreffen van archeologische relicten
bijzonder klein is. Daarom worden geen verdere maatregelen geadviseerd. Dit besluit wordt
verder beschreven in het bijhorend ‘programma van maatregelen’.
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Bijlage 5: Geologisch en archeologisch kader
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