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DEEL 1 VERSLAG VAN RESULTATEN
1 INLEIDING (BESCHRIJVEND GEDEELTE)
THESAURUS

1.1

Bureauonderzoek, Ninove, Galmaarden, leemgronden, steentijd, metaaltijden, Romeinse Tijd,
middeleeuwen, Nieuwe Tijd, vervolgonderzoek

ADMINISTRATIEVE GEGEVENS

1.2

Projectcode

Onroerend Erfgoed: 2017L198

ISSN-nummer

2406-3940

Erkend Archeoloog

ABO NV

Erkenningsnummer

OE/ERK/Archeoloog/2017/00167

Naam + adres studiegebied
-

straat + nr.:

Rijstraat

-

postcode :

9400 en

-

fusiegemeente :

Ninove en Galmaarden

-

land :

België

Lambertcoördinaten (EPSG:31370)

Min 125325.90,163287.78 :
Max 125724.55,163592.28

Kadaster
-

Gemeente :

Ninove en Galmaarden

-

Afdeling :

7 Denderwindeke en 2 Galmaarden

-

Sectie :

C en A

-

Percelen :

Ninove: 91E, 1735B, 1735C, 1735D, 1742G, 1742V, 1744K, 1746G,
1754F, 1754G, 1760D, openbaar domein van de Rijstraat
Galmaarden: 90W3
december 2017 – januari 2018

Onderzoekstermijn
Thesauri

Bureauonderzoek, Ninove, Galmaarden, leemgronden, steentijd,
metaaltijden, Romeinse Tijd, middeleeuwen, Nieuwe Tijd,
vervolgonderzoek
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1.3

DOEL VAN HET ONDERZOEK
Het doel van de archeologienota is nagaan in hoeverre het archeologisch archief, dat potentieel in
het onderzoeksgebied aanwezig is, door de nakende bodemingrepen wordt bedreigd. Het onderzoek
heeft drie objectieven. Ten eerste wordt een inschatting gemaakt van het archeologisch potentieel
van het onderzoeksgebied. Daarnaast wordt nagegaan welke de staat van bewaring is, die we
kunnen verwachten voor deze potentiële, archeologische sporen en resten. Ten derde wordt
nagegaan wat de impact van de geplande bodemingreep zou zijn op deze potentiële archeologische
sporen en resten.
De gegevens voor deze analyse worden gehaald uit de bestaande en ontsloten landschappelijke,
bouwkundige en archeologische inventarissen en kaarten in combinatie met de plannen geleverd
door de initiatiefnember. Op basis van de resultaten van dit onderzoek zal een advies worden
geformuleerd voor eventueel archeologisch vervolgonderzoek; in situ bewaring of vrijgave van het
terrein.

1.4

AANLEIDING VAN HET ONDERZOEK
Deze archeologienota kadert in de geplande werken aan een RWA-stelsel tussen de Rijstraat en de
Ninoofsesteenweg te Ninove en Galmaarden. Er wordt voorzien in de aanleg van een nieuwe gracht,
een RWA-leiding die de Rijstraat verbindt met de nieuwe gracht, en het ophogen van de oever van de
Wolfputbeek. Er zal eveneens een terrein voor grondverbetering voorzien worden. Het
onderzoeksgebied bevindt zich deels in woongebied en deels in agrarisch gebied. Het ligt volledig
buiten de archeologische zone van Ninove.
Omdat de totale perceelsoppervlakte groter is dan 3.000m² (ca. 4,7ha) en de geplande
bodemingreep de 1.000m² overschrijdt, is een archeologisch vooronderzoek verplicht volgens art.
5.4.1. van het Onroerend Erfgoeddecreet.. Op deze juridische basis wordt voorafgaand aan de
bouwvergunning een archeologienota opgemaakt. De opmaak van deze nota gebeurt conform de
‘Code van Goede Praktijk voor de uitvoering van en rapportering over archeologisch vooronderzoek
en archeologische opgravingen’ (2016) en de door het Agentschap Onroerend Erfgoed verspreide
bijkomende richtlijnen in verband met het opstellen van archeologienota’s.

1.5

AFBAKENING STUDIEGEBIED
Het onderzoeksgebied bevindt zich tussen de Rijstraat en de Ninoofsesteenweg in Denderwindeke,
deelgemeente van Ninove (Oost-Vlaanderen), en Galmaarden (Vlaams-Brabant). In het noordwesten
wordt het onderzoeksgebied begrensd door de bebouwing langs de Rijstraat 114 tot 118. Van daaruit
loopt het tracé over een reeds percelen tussen de Rijstraat en de Ninoofsesteenweg. Net ten westen
van de steenweg buigt het tracé af in noordoostelijke richting. Hier wordt het langs de zuidzijde
begrensd door de Wolfputbeek. Aan de overzijde van deze beek, grenzend aan de westzijde van de
Ninoofsesteenweg, ligt het terrein voor grondverbetering.
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Figuur 1: Luchtfoto (middenschalige winteropnamen, kleur, 2017) met aanduiding van het studiegebied
(blauw) (Geopunt 2017)

Figuur 2: Het projectgebied (blauwe polygoon) weergegeven op het GRB (bron: Geopunt 2017)
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Figuur 3: Kadasterplan met aanduiding van het studiegebied (blauw) (bron: Kadaster 2017)

1.6

ONDERZOEKSSTRATEGIE
Volgende twee stappen worden ondernomen om een archeologisch verwachtingsprofiel op te
stellen:
1) Een analyse van de bestaande en ontsloten landschappelijke gegevens plaatst het
studiegebied in een breder landschappelijk kader (hfst. 3). Hiertoe werden zowel
kaartmateriaal als literaire bronnen geconsulteerd.
2) Een analyse van de bestaande en ontsloten historische en archeologische gegevens geeft
inzicht in het archeologisch potentieel van het studiegebied (hfst 4). Hierbij werden
voornamelijk inventarissen onroerend erfgoed en historische kaarten geraadpleegd.
Het archeologisch verwachtingsprofiel wordt vervolgens geconfronteerd met de aard van de
geplande werken teneinde de impact van deze werken te bepalen en een advies te formuleren.

(AOE)2017L198/ 21458.R1 (intern) / Archeologienota

10

2
2.1

AARD VAN DE BEDREIGING
HUIDIGE SITUATIE
Het meest noordwestelijke deel van het onderzoeksgebied ligt ter hoogte van de Rijstraat nr. 97 tot
101. Dit is een tweerichtingsstraat met een verharding uit betonplaten die het landschap vanuit het
noordoosten naar het noordwesten doorkruist. Er is reeds een bestaande riolering aanwezig onder
de Rijstraat, maar de exacte diepte hiervan is nog niet gekend. De rest van het onderzoeksgebied
bevindt zich op een reeks percelen tussen de Rijstraat en de Ninoofsesteenweg.
Op percelen 1746G en 1742V zijn momenteel woningen met enkele bijgebouwen aanwezig. Deze
vallen echter volledig buiten het onderzoeksgebied waar de bodemingrepen zullen plaatsvinden.
Vervolgens loopt het onderzoeksgebied verder over weiland tot aan de Wolfputbeek. Aan de
noordoostelijke zijde van het gebied is reeds een gracht aanwezig. Deze loopt parallel met de
perceelsgrenzen van 1754G en 1754F. Ter hoogte van de Wolfputbeek, op percelen 1735B, 1735D en
91E ligt een loods met een aantal bijgebouwen. Ook hier bevindt de bebouwing zich volledig buiten
de zone waar de bodemingrepen zullen plaatsvinden. Tot slot bevindt het terrein voor
grondverbetering zich op perceel 90W3 dat momenteel in gebruik is als landbouwgrond.

Figuur 4: Bestaande situatie binnen het onderzoeksgebied (blauw) (Bron: Geopunt 2017)
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2.2

TOEKOMSTIGE SITUATIE
Bij de geplande werken zal er een nieuwe gracht aangelegd worden op perceel 1754G en 1754F.
Deze gracht komt net langs de bestaande gracht op deze percelen te liggen. De gracht ca. 195m lang
en 75cm diep. De kruinbreedte fluctueert tussen 2,57m en 2,94. Aan het noordwestelijke uiteinde
van deze gracht komt een nieuwe RWA-leiding te liggen die regenwater vanaf de Rijstraat naar de
gracht afvoert. Het gaat om 36m leiding in de Rijstraat tussen huisnummer 97 en 101, en 98m leiding
tussen de Rijstraat en de nieuwe gracht. De leidingen hebben een diameter van 400mm en komt op
een diepte tussen 0,75m en 1,65m te liggen. De aanlegsleuven voor deze rioleringsleiding zullen
bijgevolg ca. 1,5 – 2m breed en 1,25m – 2m diep zijn. Aan het einde van de rioleringswerken in de
Rijstraat zal de rijweg hersteld worden zonder uitbreiding van de wegenis.
Aan de noordzijde van de Wolfputbeek zal de oever opgehoogd worden. Deze ligt momenteel op een
hoogte van ca. 38,9mTAW. De zuidelijke oever ligt op ca. 39,6m TAW. De noordelijke oever wordt tot
dezelfde hoogte opgehoogd als de zuidelijke oever. Langsheen de nieuwe gracht en de Wolfputbeek
wordt eveneens een werfzone voorzien.. In deze werkzone wordt 30cm teelaarde afgegraven.
Vervolgens wordt de zone gebruikt voor de opslag en doorgang van (zwaar) materiaal. Deze
werfzone is ca. 15m breed, 195m lang en heeft een totale oppervlakte van ca. 1.425m².
Tot slot wordt er een terrein voor grondverbetering voorzien op perceel 90W3. Het terrein voor
grondverbetering heeft een oppervlakte van ca. 2.690m² en neemt het noordoostelijke deel van
perceel 90W3 in. Er wordt een toegang naar het terrein voorzien langs de Ninoofsesteenweg. Deze
toegang wordt 9m breed. Ter hoogte van de toegang dient de bestaande gracht tijdelijk ingebuisd te
worden door middel van een leiding met diameter 500mm. Na afloop van de werken wordt de buis
opnieuw verwijderd en zal het stuk gracht opnieuw geprofileerd worden. Op het terrein voor
grondverbetering zal 30cm teelaarde afgegraven worden. Vervolgens zal het terrein gebruikt worden
voor de tijdelijke opslag van (zwaar) materiaal en grond. Na afloop van de werken zal de structuur
van de bodem verbeterd worden door middel van diepwoelen. Hierbij zal de bodem tot ca. 80cm-MV
omgewoeld worden.
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Figuur 5:GRB met aanduiding van de geplande werken (Bron: geopunt 2017 en Initiatiefnember 2017)
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Figuur 6: Ontwerpplan van de geplande werken (bron: Initiatiefnemer 2017).
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Figuur 7: Ontwerpplan van de geplande werken (bron: Initiatiefnemer 2017).
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3
3.1
3.1.1

ASSESSMENTRAPPORT: LANDSCHAPPELIJKE ANALYSE
TOPOGRAFISCHE SITUERING
TOPOGRAFIE
Het onderzoeksgebied bevindt zich tussen de Rijstraat en de Ninoofsesteenweg in Ninove (OostVlaanderen). Het gebied loopt grotendeels over hooiland en ook het omliggende terrein bestaat
grotendeels uit hooiland. De topografische kaart geeft aan dat het onderzoeksgebied doorsneden
wordt door een gracht die parallel loopt aan de Wolfputbeek. De bebouwing is voornamelijk
gecentreerd langsheen de Rijstraat die het landschap vanuit het noorden in zuidwestelijke richting
doorkruist. Volgens de hoogtelijnen ligt het noordelijke deel van het onderzoeksgebied op ca.
50mTAW en neemt het reliëf af tot 37,5mTAW in oostelijke richting

Figuur 8: Details topografische kaart met aanduiding van het studiegebied (blauw) (Bron: Geopunt 2017)

3.1.2

HOOGTEVERLOOP
Het hoogteverloop binnen het onderzoeksgebied is relatief groot. Dit is te wijten aan de locatie van
het onderzoeksgebied, op de oostelijke flank van een rug tussen twee riviervalleien. Het
noordwestelijke deel bevindt zich nabij de top van de heuvelrug. Hier liggen de waarden rond
51,5mTAW. Vandaaruit loopt het onderzoeksgebied in zuidoostelijke richting naar de Wolfputbeek.
Het reliëf daalt in zuidoostelijke richting tot ca. 38,75mTAW ter hoogte van de Wolfputbeek. Aan de
overzijde van de beek, op het terrein voor grondverbetering, stijgt het reliëf terug tot 41,9mTAW aan
het oostelijke uiteinde van het onderzoeksgebied.
(AOE)2017L198/ 21458.R1 (intern) / Archeologienota
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Figuur 9: Orthofoto 2017 (Middenschallige winteropnamen, kleur) met hoogteprofiel (bron: Geopunt
2017).

Het macroreliëf wordt weergegeven in de vorm van een DHM (1m) en een hillshade, een afgeleide
van de DTM (1m). Het onderzoeksgebied ligt op een zandrug tussen de valleien van de Wolfputbeek,
Lavondelbeek en de Hollebeek. Het noordwestelijke deel van het onderzoeksgebied bevindt zich
bovenaan de zandrug terwijl de rest zich de aflopende hellingsflank naar de wolfsputbeek ligt. Het
terrein voor grondverbetering ligt net aan de overzijde van de Wolfsputbeek, in de alluviale vlakte
van de beek.
De Wolfputbeek ontspringt vanaf een hoogte die zich ten zuiden van het onderzoeksgebied bevindt.
Deze is via een lager gelegen NW-ZO georiënteerde rug verbonden met een hoger gelegen gebied in
het noordwesten, van waaruit de Lavondelbeek en de Bosbroekbeek ontspringen. Deze twee
hoogtes en de tussenliggende rug vormen de waterscheidingslijn tussen twee deelbekkens: de
Ninoofse Meersen in het noorden en het oosten en de Marke in het zuiden en het westen.
De hoogteverschillen komen duidelijk in beeld op de hillshade. De waterlopen liggen dieper
ingesneden in het landschap en worden langs beide kanten geflankeerd door de tussenliggende
(AOE)2017L198/ 21458.R1 (intern) / Archeologienota

17

heuvelruggen. Het illustreert eveneens het relatief sterke hoogteverloop van het onderzoeksgebied.
Het noordwestelijke deel bevindt zich nabij de top van de heuvelrug terwijl de rest zich over de
oosterlijke flank van de rug uitstrekt.

Figuur 10: DHM (1m) met aanduiding van de waterlopen in de omgeving van het onderzoeksgebied (bron:
DOV 2017).
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Figuur 11 Hillshade (afgeleid van DHM 1m) met aanduiding van het studiegebied (blauw) (bron: Geopunt
2017)

3.2
3.2.1

BODEMKUNDIGE SITUERING
BODEMKAARTEN
Het onderzoeksgebied bevindt zich bodemkundig gezien in de zandleemstreek. Vanuit het
noordwesten naar het zuidoosten loopt het over deze bodemtypes: Abp, OB, Aca1, Acp(c), Acp, Aep,
Acp en Acp(c). De verschillende bodemtypes worden hieronder kost besproken.
Abp: Dit zijn droge bodems die zich vormen op leem. Ze vertonen geen profielontwikkeling. Ze
komen voor in colluviale leemdepressies en bestaan uit leemmateriaal dat vanaf hoger gelegen
plateaugronden is weg geërodeerd (Van Ranst en Sys 2000: 275 en 300). Ter hoogte van het
onderzoeksgebied komend deze net ten zuidoosten van de top van de heuvelrug tussen de
Wolfputbeek en de Lavondelbeek voor.
OB: In sommige gevallen werd de bodem dermate gewijzigd door menselijk ingrijpen, dat de
natuurlijke bodemopbouw verstoord of volledig verwoest is. In het geval van OB-bodems gaat het
om bodems die sterk gewijzigd werden door bebouwing. Dit bodemtype komt binnen het
onderzoeksgebied voor in de bebouwde zone aan de Rijstraat.
Aca1: Aca-bodems zijn zwak gleyige leemgronden die over een textuur B horizont beschikken. Het
zijn matig droge bodems met een gleyhorizont op matige diepte. De Aca1-variant die ter hoogte van
het onderzoeksgebied voorkomt heeft een dunne humeuze bovenlaag en is typerend voor hellingen
of nabij plaatsen waar het Tertiaire substraat aan de oppervlakte komt (Van Ranst en Sys 2000: 231,
(AOE)2017L198/ 21458.R1 (intern) / Archeologienota
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275 en 300). Binnen het onderzoeksgebied komt dit bodemtype halverwege de flank van de
heuvelrug voor.
Acp en Acp(c): ACP-bodems zijn zwak gleyige leemgronden zonder profielontwikkeling. Het zijn
colluviale bodems die in depressies en lage hellingsgebieden langs de valleien voorkomen. Doorgaans
is er een geërodeerd profiel, met een textuur B op wisselende diepte, aanwezig onder het colluviale
dek. Deze bodems hebben een broze structuur en kunnen bijgevolg makkelijk dicht slempen na
regen. Hierdoor zijn ze gevoelig aan wateroverlast. Ter hoogte van het onderzoeksgebied komt naast
Acp ook de variant Acp(c) voor. Bij deze variant is er een geel- of groenachtig moedermateriaal
aanwezig (Van Ranst en Sys 2000: 229, 276 en 300). Deze bodems komen binnen het
onderzoeksgebied lager op de hellingsruggen voor, op de oost- en westrand van de vallei van de
Wolfputbeek.
Aep: Deze bodems bestaan uit sterk gleyige leemgronden zonder profielontwikkeling. De
bovengrond is bruinachtig van kleur. Op minder dan 125cm diepte bevindt zich een volledig
gereduceerde horizont die het resultaat is van de permanente grondwaterstand. Deze
reductiehorizont is doorgaans licht olijfgrijs of grijs van kleur. Op minder dan 50cm diepte komen
duidelijke roestvlekken voor. Ze hebben een slechte drainage waardoor ze weinig geschikt zijn als
bouwland. Deze gronden komen voornamelijk voor als smalle stroken in beekvalleien (Van Ranst en
Sys 2000 277 en 304). Ter hoogte van het onderzoeksgebied komen ze voor in de vallei van de
Wolfputbeek.

Figuur 12: Gedigitaliseerde bodemkaart (1:20.000) met aanduiding van het studiegebied (blauw) (bron:
Geopunt 2017).
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Er valt, in de opeenvolging van de verschillende bodemtypes binnen het onderzoeksgebied, een
duidelijke overgang van de drogere leemgronden bovenaan de hellingsrug naar de lager gelegen en
nattere gronden in de beekvallei waar te nemen. Nabij de top van de heuvelrug bevinden zich
voornamelijk droge gronden uit erosiemateriaal dat vanaf de top van de rug verplaatst werd. Verder
richting de beekvallei komen de iets vochtigere hellingssedimenten en colluviale afzettingen voor.
Tot slot zijn er de natte bodems met een duidelijke reductiehorizont in de beekvallei van de
Wolfputbeek. Wanneer er naar het gebied tussen de vallei van de Lavondelbeek en de heuvelrug
gekeken wordt, dan valt er zeer gelijkaardige opeenvolging van bodems waar te nemen.

3.2.2

QUARTAIRGEOLOGISCHE KAART
Het onderzoeksgebied ligt, geomorfologisch gezien, aan de rand van de “Depressie van de Dender”.
Deze laatste stroomt door het centrum van Ninove, ten noorden van het onderzoeksgebied. Het
gebied buiten de depressies wordt het gebied gekenmerkt door een sterk golvend landschap met
een algemeen voorkomend leemdek. Dit golvende landschap was reeds duidelijk zichtbaar op de
DHM en de hillshade onder hoofdstuk 3.1.2. Het leemdek dateert van het Weichseliaan en is in twee
faciës te ondersheiden: onderaan bevinden zich overstromingsafzettingen uit gestratificeerde leem
met landschelpen in, terwjil bovenaan ongestratifieerde afzettingen van eolische oorsprong
voorkomen. Tussen beide faciës ligt een grindniveau (Bogemans en Van Molle 2005: 3).

Figuur 13: Gedigitaliseerde quartairgeologische kaart (1:50.000) met aanduiding van het studiegebied
(blauw) (bron: Geopunt 2017).
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Figuur 14: Profieltypes die binnen het onderzoeksgebied voorkomen (bron; Bogemans en Van Molle 2005:
19).

Volgens de Quartairgeologische kaart komen er binnen het onderzoeksgebied drie profieltypes voor:
14, 15 en 18. De verschillende profieltypes worden hieronder kort besproken.
Profieltype 14: Dit profieltype wordt gekenmerkt door homogene eolische leemafzettingen
waaronder zich een tweede lemig facies bevindt dat onder invloed van hellingsprocessen werd
afgezet. Dit onderliggende facies is homogeen gelaagd of wisselt af met zandige en/of venige laagjes.
Er kunnen mogelijk mollusken en veenspots aanwezig zijn (Bogemans en Van Molle 2005: 18). Dit
profiel komt nabij de top van de heuvelrug tussen de Wolfputbeek en de Lavondelbeek voor.
Profieltype 15: Bovenaan dit profiel is een facies van lemige tot zandlemig materiaal zonder
profielontwikkeling, dat ontstaan is door hellingsprocessen. Daaronder komen een eolisch leemdek
en hellingsafzettingen uit homogeen gelaagde leem of leem afwisselend met zandige en/of venige
laagjes voor, zoals het geval was bij profieltype 14. Onderaan liggen vlechtende rivierafzettingen uit
zandig materiaal met aan de basis mogelijk een grindlaag. Er kunnen intercalaties van de
bovenliggende lemige afzettingen voorkomen (Bogemans en Van Molle 2005: 18). Dit profiel komt
binnen het onderzoeksgebied voornamelijk op de onderste helft van de helling voor.
Profieltype 18: Bovenaan dit profieltype bevinden zich fluviatiele afzettingen met een textuur die kan
fluctueren van klei tot zand. Mogelijk heeft zich veen ontwikkeld. Onder deze fluviatiele afzettingen
komen dezelfde leemfacies van eolische oorsprong en hellingsafzettingen voor als bij de
bovenstaande twee profielen. Aan de basis liggen eveneens vlechtende rivierafzettingen uit zandig
materiaal met aan de basis mogelijk een grindlaag. Er kunnen intercalaties van de bovenliggende
lemige afzettingen voorkomen (Bogemans en Van Molle 2005: 18). Dit profieltype bevindt zich in de
riviervallei van de Wolfputbeek en de omliggende waterlopen in de ruimere omgeving.
Op de flank van de heuvelrug is overal een leemdek waar te nemen. In de beekvallei wordt dit
leemdek echter afgedekt door fluviatiele afzettingen die door de Wolfputbeek werden afgezet. Over
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het volledige onderzoeksgebied komen lemige afzettingen voor die door erosie langsheen de helling
werden afgezet.

3.2.3

TERTIAIRGEOLOGISCHE KAART
De regio rond het onderzoeksgebied wordt gekenmerkt door een aantal geologische formaties die
bepalend zijn voor de opbouw van het landschap. Volgens de Tertiairgeologische kaart behoort het
onderzoeksgebied tot de Formatie van Gentbrugge (Lid van Vlierzele, code GeVl).

Figuur 15: Gedigitaliseerde tertiairgeologische kaart (1:50000) met aanduiding van het studiegebied
(blauw) (Geopunt 2017).

Volgens de Tertiairgeologische kaart bevindt het onderzoeksgebied en zijn omgeving zich volledig op
afzettingen van het Lid van Moen. Dit is een lid van de Formatie van Kortrijk. De Formatie van Kortrijk
bestaat uit afzettingen uit het Onder-Eoceen. Het is een mariene afzetting uit kleiige sedimenten met
weinig macrofossielen. Deze formatie heeft een gemiddelde dikte van 90m en rust op afzettingen
van de Groep van Landen. Het Lid van Moen bestaat uit heterogene, siltige tot zandige afzettingen.
Er kunnen homogene kleilagen van enkele meters dik voorkomen. Dit lid heeft een gemiddelde dikte
van 44m ((Jacobs et al 1999: 18, 28-29).

3.2.4

BODEMEROSIEKAART
Zoals de topografische, bodemkundige en geologische bespreking van het onderzoeksgebied reeds
aangaven, is het gebied onderhevig aan hellingsprocessen waarbij sediment van boven op de helling
weg gerodeerd en lager op de helling wordt afgezet. De potentiële bodemerosiekaart wijst dan ook
in de richting van een matige impact van erosie over grote delen van het onderzoeksgebied.

(AOE)2017L198/ 21458.R1 (intern) / Archeologienota

23

Figuur 16: Bodemerosie (1:50000) met aanduiding van het studiegebied (blauw) (Geopunt 2017)

3.2.5

BODEMGEBRUIKSKAART
De bodemgebruikskaart geeft duidelijk aan dat de bebouwing en verhardingen (rood en grijs) in de
ruimere omgeving van het onderzoeksgebied zich nagenoeg volledig beperkt tot de Rijstraat en een
aantal aansluitende wegen. De rest van het landschap wordt gekenmerkt door grote lappen grasland
(lichtgroen), akkerland (geel), en bosgebied (donkergroen). Doorheen het midden van het kaartblad
loopt de Ninoofsesteenweg. Dit is een recht lijnelement dat van noord naar west door het gebied
loopt, en het landschap in twee snijdt. Omwille van de grote stukken gras- en akkerland die het
landschap domineren, kan er gesteld worden dat het rurale karakter van het gebied nog in
belangrijke mate intact is gebleven.
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Figuur 17: Bodemgebruikskaart met aanduiding van het studiegebied (blauw) (Geopunt 2017).
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4

ASSESSMENTRAPPORT: ARCHEOLOGISCHE VOORKENNIS
Geraadpleegde bronnen hoofdstuk 4 met
betrekking tot archeologische voorkennis
Inventarissen
Inventaris archeologische zone
Landschapsatlas

Toelichting

Buiten archeologische zone
Relevant, cf. 4.2.1

Inventaris bouwkundig erfgoed
Relevant, cf. 4.2.2
Beschermde stads- en dorpsgezichten
Geen relicten in de buurt (<1km)
Centraal Archeologische Inventaris
Relevant, cf. 4.2.3
Inventaris gebieden waar geen archeologie te Buiten GGA
verwachten valt (GGA)
Wereldoorlog relicten
Geen relicten in de buurt (<1km)
Belgisch (verdwenen) molenbestand
Geen relicten in de buurt (<1,5km)
Cartografische bronnen
Frickxkaart (ca. 1712)
Villaretkaart (1745-1748)

Onvoldoende gedetailleerd maar wel vermeld,
cf. 4.3.1
Relevant, cf. 4.3.2

Ferrariskaart (ca. 1771-1778)
Atlas der Buurtwegen (ca. 1841)

Relevant, cf. 4.3.3
Relevant, cf. 4.3.4

Vandermaelen kaarten (1846- 1854)

Relevant, cf. 4.3.5

Popp kaarten (1842-1879)

Relevant, cf. 4.3.6

Kaart van België 1873

Relevant, cf. 4.3.7

Kaart van België 1904

Relevant, cf. 4.3.8

Ortholuchtfoto’s
Kleinschalige opname 1947-1954

Relevant, cf. 4.4

Kleinschalige zomeropnamen, zwart-wit, 1971

Relevant, cf. 4.4

Kleinschalige zomeropnamen, kleur, 1979-1990

Relevant, cf. 4.4

Grootschalige winteropnamen, kleur, 2013-2015

Relevant, cf. 4.4

Figuur 18: Tabel met geraadpleegde bronnen
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4.1
4.1.1

HISTORISCHE SITUERING
NINOVE
De gemeente Ninove is ontstaan op een van de oudsher bewoonde plaats waar de Dender zich in
verschillende armen opsplitste. Archeologische vindplaatsen in de omgeving wijzen op een
menselijke aanwezigheid in het gebied vanaf de steentijd. De vondst van een reeks plattegronden
van bijgebouwen aan de Kapittelstraat (CAI 215560) wijst erop dat het gebied ook tijdens de
metaaltijden bewoond was. Op basis van het tot nog toe gekende vondstmateriaal lijkt het echter om
een bewoning van beperkte omvang te gaan (Inventaris Onroerend Erfgoed 2017: 120777,
Gemeente Ninove 2017 en CAI 2017).
Vanaf de Romeinse periode zijn de sporen in het gebied talrijker. Er ontwikkeld zich een villa rustica
in Denderwindeke. Deze laatste is de deelgemeente van Ninove waarin ook het onderzoeksgebied
grotendeels gelegen is. Ninove bevond zich vanaf deze periode op een strategische plaats binnen een
driehoek die door drie belangrijke vici gevormd werd: Asse-Kester-Velzeke. Op verscheidene plaatsen
op het grondgebied werden dan ook resten van bewoning en funeraire activiteiten uit de Romeinse
periode aangetroffen (Vici.org 2017 en CAI 2017: 30670, 30674, 208507 ea.).
Tijdens de Merovingische periode werd er een castrum gebouwd tussen twee armen van de Dender.
Vanaf de tweede helft van de 11de eeuw kwam Ninove op het grensgebied tussen het graafschap
van Vlaanderen en het hertogdom Brabant te liggen. Dit vormde waarschijnlijk de aanleiding voor
het versterken van het castrum tussen de twee Denderarmen. In de volgende eeuwen werd het
castrum verder versterkt. Er werden muren met torens en vestgrachten aangelegd, die aansluiting
maakten met de stadsmuren van Ninove. Deze versterking had vier poorten aan de uitvalswegen. De
eerste verdedigingsgordel werd voor 1137 aangelegd, de tweede in de 13de eeuw (Gemeente
Ninove 2017 en Inventaris Onroerend Erfgoed 2017: 120777).
In de middeleeuwen kende Ninove een gestage groei ten gevolge van handel en nijverheid.
Desondanks kende de gemeente een aantal turbulente periodes in de 14de een 15de eeuw. In 1382
werd Ninove verwoest door de Gentenaars, in 1453 werd het gebied ingenomen door de hertog van
Bourgondië en in 1483 en 1488 door Maximiliaan van Oostenrijk. Bovendien werd Ninove geteisterd
door verscheidene uitbraken van de pest en een grote brand in 1473. Hoewel de 16de eeuw
aanvankelijk een periode van langzaam herstel is, brengt de tweede helft van deze eeuw nieuwe
tegenslagen met zich mee. In 1579 wordt het gebied geplunderd door de Geuzen en in 1582 wordt
Ninove volledig verwoest door Spaanse troepen van Alexander Farnese (Inventaris Onroerend
Erfgoed 2017: 120777).
In de loop der eeuwen kwamen de ooit zo belangrijke landbouwactiviteiten langzaam maar zeker op
de achtergrond te liggen. Ninove profileerde zich als een nijverheids- en handelscentrum. Rond 1750
zorgde huisnijverheden als weven, spinnen en twijnen zelfs voor een economische heropleving. Deze
werden echter een eeuw later al verdrongen door de toenemende mechanisering en
industrialisering. Dankzij de vlugge industriële ontwikkelingen kende de gemeente een groei in
bevolking en oppervlakte in de 19de eeuw. Ten gevolge van die groei werd ook de infrastructuur van
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Ninove verbeterd, werden de wegen verbeterd en kreeg de stad meer vorm. De aanleg van de
spoorweg gebeurde in 1857-1858 en in de tweede helft van de 19de eeuw (Gemeente Ninove 2017
en Inventaris Onroerend Erfgoed 2017: 120777).
Vandaag de dag is Ninove een provinciestad met centrumfunctie en voornamelijk een handels- en
verzorgende functie. Door de fusie van de gemeenten in 1977 kende Ninove een sterke uitbreiding
van haar grondgebied. Ninove wordt vanaf dat moment de naam van een fusiegemeente die uit 12
deelgemeentes bestaat: Ninove, Appelterre, Aspelare, Denderwindeke, Lieferinge, Meerbeke,
Nederhasselt, Neigem, Okegem, Pollare en Voorde. (Inventaris Onroerend Erfgoed 2017: 120777)

4.1.2

GALMAARDEN
Galmaarden ligt ten zuiden van Ninove. Op basis van verscheidene aangetroffen vondsconcentraties
(CAI 19, 599 en 150528)kan afgeleid worden dat er in het paleo-, meso- en neolithicum bewoning
was ter hoogte van Vollezele, een deelgemeente van Galmaarden die zich op de grens met Ninove
bevindt. Voor de metaaltijden zijn de vondsten echter schaars. Buiten een losse vondst van munten
(150750) en een aantal kuilen voor het winnen van kalkrijke leem uit de bronstijd, zijn er tot nog toe
geen sporen van menselijke activiteiten tijdens de metaaltijden terug gevonden in het gebied.
Ook voor de Romeinse periode zijn slechts een beperkt aantal indicatoren voor menselijke
aanwezigheid. Op de Kongoberg in Vollezele werd een concentratie van Romeins aardewerk en
bouwkeramiek aangetroffen (CAI 19). Gezien de nabijheid van de villa van Denderwindeke is het
mogelijk dat de vondsten op de Kongoberg te linken zijn aan de activiteiten van de villa. Verder naar
het westen, op de noordwestelijke grens van Galmaarden, werd bouwmateriaal aangetroffen dat
mogelijk te linken is aan een Romeinse villa (CAI 6131).
Vanaf de middeleeuwen duikt de naam Galmaarden op in historische documenten. De oudste
gekende vermelding komt uit de stichtingsoorkonde van Geraardsbergen uit 1068. In de 13de eeuw
was Galmaarden in het bezit van de Henegouwse heren de Braine. In 1330 verkreeg het een
vrijheidskeure waardoor Galmaarden niet meer aan de feodale verplichtingen moest
tegemoetkomen. In deze periode zal Galmaarden uitgroeien tot een centrum voor lakennijverheid
(Galmaarden 2017 en Inventaris Onroerend Erfgoed 2017: 121408).
In 1623 verheft Filips IV Galmaarden tot een graafschap voor de Familie van de Richardots die het
gebied dan in eigendom hebben. Deze indeling komt echter te vervallen met de Franse overheersing.
Vanaf dat moment gaat Galmaarden deel uitmaken van het kanton Herne in het Département de la
Dyle. Vanaf 1814 zal dit de Province du Brabant mériodal worden. Sinds de fusie van de gemeenten
in 1977, is Galmaarden de naam van de fusiegemeente Galmaarden – Tollembeek – Vollezele
(Galmaarden 2017 en Inventaris Onroerend Erfgoed 2017: 121408).

4.2

INVENTARISSEN ONROEREND ERFGOED
De overzichtskaart van het Geoportaal Onroerend Erfgoed geeft voor het gebied onmiddellijk
aangrenzend aan het studiegebied geen enkele melding van beschermde archeologische sites;
beschermde cultuurhistorische landschappen; zones opgenomen in het archeologisch inventaris,
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beschermde stads- en dorpsgezichten of wereldoorlog relicten/zones. Er zijn wel een aantal
landschapsrelicten, bouwkundige erfgoedwaarden en CAI-locaties gekend.

Figuur 19: GRB met aanduiding van de gekende CAI-locaties en bouwkundige relicten in de omgeving van
het onderzoeksgebied (bron: Geopunt 2017).

4.2.1

LANDSCHAPPELIJKE RELICTEN
Er bevinden zich drie landschappelijke erfgoedrelicten in een straal van 1km rondom het
onderzoeksgebied. Het gaat om de ankerplaatsen Kongoberg (ID 135119) en Kasteeldomein van
Steenhault en omgeving (ID 135118). Binnen deze laatste bevind zich nog het landschappelijk park
van het Kasteeldomein van Steenhout (ID 134739).
De Kongoberg bevindt zich net ten westen van het onderzoeksgebied. Deze ankerplaats strekt zich
uit over delen van de gemeenten Ninove, Galmaarden en Geraardsbergen. Binnen het gebied ligt de
waterscheiding tussen de Dendervallei en de Markvallei (cf. hoofdstuk 3.1.2).Tot in de eerste helft
van de 18de eeuw was de Kongoberg een bebost gebied genaamd het Hulsbergbos. Momenteel
vormt het Molenbos nog een restant van dit bosgebied. Het grootste deel van het bos werd inmmers
gerooid en omgevormd tot weiland. Het gebied wordt gekenmerkt door steile hellingen, taluds en
holle wegen. Er liggen twee 18de eeuwse vierkantshoeven binnen deze ankerplaats; het Hof ten Berg
en Hof te Leisbroek. Het oprichten van beide is waarschijnlijk te linken aan het rooien van het bos en
het aanleggen van weiland in het gebied (Inventaris Onroerend Erfgoed 2017: 135119).
Verder naar het westen, tussen Denderwindeke en Vollezele, ligt het Kasteel van Steenhault met zijn
omliggende domein. Op het domein bevinden zich een 17de eeuws neerhof en waterkasteel. Beide
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worden van elkaar gescheiden door een ereplein. Daarnaast is er eveneens een 19de kasteelhoeve die
terug gaat op een oudere 17de eeuwse hoeve aanwezig. De omgeving rond het kasteel bestaat uit
een landschappelijk park met een vijver die aansluit op de gracht rondom het kasteel. Op het
zuidelijke deel van het terren ligt het steenhoutbos (Inventaris Onroerend Erfgoed 2017: 135118 en
134739).

4.2.2

INVENTARIS BOUWKUNDIG ERFGOED
Er zijn een aantal bouwkundige relicten aanwezig in een straal van 1km rondom het
onderzoeksgebied. Deze bevinden zich echter op een relatief grote afstand (>450m) van het
onderzoeksgebied waardoor ze minder relevant zijn voor deze bureaustudie. Bijgevolg worden deze
relicten hier slechts summier besproken. De meeste relicten bevinden zich ter hoogte van de
woonkern van Denderwindeke, ten noorden van het onderzoeksgebied. Het gaat hier om twee
gesloten hoeves (ID 9375 en 9385) die opklimmen tot de 18de eeuw en twee stadswoningen uit de
tweede helft van de 19de eeuw (ID 9391) Ook op ca. 670m ten zuiden van het onderzoeksgebied kan
een gesloten hoeve, het zogenaamde Hof ter Ham, uit de 18de eeuw teruggevonden worden (ID
39142).
De oudste relicten bevinden zich op het domein van het Kasteel Steenhault (ID 39127), ten
zuidwesten van het onderzoeksgebied. Dit domein werd reeds kort besproken onder 4.2.1. Het
kasteel bestaat sinds de 17de eeuw en vormde de hoofdzetel van een heerlijkheid. Het bestaat uit een
waterkasteel met een neerhof en een groot domein met beboomd park. Op het domein bevindt zich
eveneens een kasteelhoeve die, net als het kasteel, opklimt tot de 17de eeuw (ID39128).

Figuur 20: Hoeve "Hof ter Ham" (bron: Inventaris Onroerend Erfgoed 2017: 39142).
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Figuur 21: Kasteel Steenhault (bron: Inventaris Onroerend Erfgoed 2017: 39127).

4.2.3

CENTRALE ARCHEOLOGIS CHE INVENTARIS (CAI)
Ondanks de gunstige locatie van het onderzoeksgebied -op hoogte nabij water- en de nabijheid van
twee grote ankerplaatsen, zijn er slechts twee CAI-locaties gekend in een straal van 1km. Er is

bijgevolg weinig voorkennis voor de directe omgeving. Bijgevolg locaties in de ruimere omgeving
hier ook kort aangehaald. De locaties die zich om minder dan 1km afstand bevinden staan aangeduid
in groen.
CAI
6032

Locatie
Edingesteenw.
Vollezele

6027

Kasteelstr. 34
Galmaarden

164799

Lietersberg
Ninove

30675

Vreckom,
Ninove

Omschrijving
Datering
Hof ter Ham:
late
- Alleenstaande
gesloten middeleeuwen
hoeve
Kasteel Steenhault:
late
de
- Motte (veel ouder dan 17
middeleeuwen
eeuws kasteel)
Rozelaarstraat:
ijzertijd
- Waterkuil met handgevormd
aardewerk
- Ongedateerde vage sporen
Vreckom 8:
late
- Alleenstaande site met
middeleeuwen
walgracht
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Afstand
640m ten Z

775m ten ZW

1km ten N

1,2km ten NO
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CAI
597

158954

Locatie
Rijstraat
Ninove
Opperstebosst
Gooik

865

Minnehofstr.
Ninove

19

Hulstr.
Vollezele

598

Hulstr.
Vollezele

599

Molenstr.
Vollezele

6223

Molenstr.
Vollezele

6033

Repingestr.

Omschrijving
Datering
Hof te Leisbroek:
late
- Alleenstaande site met
middeleeuwen
walgracht
Opperstebosstraat:
Mesolithicum
- Losse vondst microkling in
silex
Bourch te Wiendeke:
volle
- Burcht
middeleeuwen
de
- Monnikenhof in de 13
eeuw
- Nabij de brug over de
Lavondelbeek op de
steenweg Edingen-Ninove
Kongoberg:
paleolithicum,
- Paleolithisch kampement:
neolithicum,
vuursteen uit het
Romeins
Hainebekken, Ftaniet uit
Ottignies, IJzerzandsteen,
tanden van zoogdieren,
Levalloiskernen en –
afslagen, schrabbers
- Losse vondst van fragmenten
van een neolithische
gepolijste bijl en
eindschrabbers.
- Vondstconcentratie van
Romeins aardewerk en
bouwkeramiek (scherven,
tegulae, imbrex)
Robijnenbos:
neolithicum
- Losse vondst gepolijste
silexbijl
Zavelberg:
laat- Vondstconcentratie lithisch
neolithicum
materiaal:
duimnagelschrabbers,
hoefschrabber, gevleugeld
pijlpunt met doornschacht,
klingfragmenten, afval
Windmolen:
Nieuwe Tijd
de
- 17 eeuwse
graanwindmolen
Sint-Annakapel:
Nieuwe Tijd
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CAI

6034

6371

Locatie
Vollezele
Kruising
Hulstr.
Steenstr.
Vollezele
Opperstebosst
Gooik

152741

Vollezelestr.
Gooik

152742

Vollezelestr.
Gooik

30670

Kerkveld
Ninove

6029

Congobergstr.
Galmaarden

Omschrijving
- 18 eeuws arduinen
kapelletje
O.L.Vrouwekapel:
- 18de eeuwse kapel
- sterk verbouwd

Datering

Afstand

Nieuwe Tijd

1,6km ten Z

onbepaald

1,8km ten O

ijzertijd

1,8km ten ZO

steentijd,
neolithicum

1,8km ten ZO

Romeinse
Periode,
Merovingische
Periode

1.87km ten
NO

late
middeleeuwen

1,9km ten ZW

de

Hof Thienpont:
- Alleenstaande hoeve
- Sterk verbouwd
Vollezelestraat I:
- Losse vondst handgevorm
aardewerk
Vollezelestraat II:
- Losse vondst vuursteen:
geretoucheerde afslag
- Losse vondst neolithische
bijlafslag
Kerkveld:
- Losse vondst MiddenRomeins aardewerk: Dolia,
bronzen passe-guides met
afbeelding van minerva,
bronzen olielampje, vaasje
met barbotineversiering.
Maalsteen, bouwmateriaal:
tegulae, baksteen, munten:
Nero, Domitiatus, Hadrianus,
Faustina II, Severus
Alexander, keukenafval: bot
en oesterschelpen
- Midden-Romeinse
plattegrond met
funderingen in situ. Mogelijk
absidiale uitbouw,
hypocaustumtegels.
- Merovingisch grafveld (5de7de eeuw). Graven bijgezet in
resten Romeinse Villa.
Bijgiften van aardewerk,
glaswerk, franciska’s, benen
hangertje.
Hof ten Berg:
- Watermotte uit de late
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CAI

Locatie

Omschrijving
middeleeuwen

Datering

Afstand

Figuur 22: Overzichtstabel CAI-locaties in de onmiddellijke omgeving van het onderzoeksgebied

Figuur 23: DHM met aanduiding van de CAI-locaties binnen een straam van 1km en 2km rondom het
onderzoeksgebied (bron: Geopunt 2017 en CAI 2017)

In de ruimere omgeving van het onderzoeksgebied zijn er archeologische sites uit alle perioden
gekend. Veel sites situeren zich op de hoge heuvelrug die deel uitmaakt van de waterscheiding
tussen het deelbekken van de Marke en de Ninoofse Meersen, ca. 900m ten zuiden van het
onderzoeksgebied. Deze rug vormt het hoogste punt in de omgeving en was bijgevolg een
strategische en aantrekkelijke locatie voor menselijke bewoning. Met uitzondering van een losse
vondst van een microkling op ca. 1,2km ten westen van het onderzoeksgebied, liggen alle
steentijdvindplaatsen op de heuvelrug in het zuiden. Er werden hier een aantal losse vondsten en
een paleolithisch kampement aangetroffen (ID 19, 598, 599, 152742)
Voor de metaaltijden laat de aard van de vindplaatsen het niet toe om een uitspraak te doen over de
inplanting van sites. Er werd immers enkel een waterkuil met wat ijzertijdaardewerk en één losse
vondst gedaan in het gebied (ID 164799 en 152741). In de Romeinse periode lijkt er, net als in de
steentijd, een voorkeur geweest te zijn voor hoger gelegen locaties bovenaan de verscheidene
heuvelruggen in het gebied. Er werd Romeins bouwmateriaal aangetroffen op de zuidelijke
heuvelrug, en op een rug aan de Lavondelbeek werden duidelijke resten van een Romeinse villa en
luxeproducten aangetroffen (ID 19 en 30670).
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Veel sites uit de vroege middeleeuwen situeren zich nabij oudere sites uit de metaaltijden en de
Romeinse Periode. In de resten van de Romeinse villa aan de Lavondelbeek werden dan ook graven
aangetroffen uit de Merovingische periode. Tijdens de middeleeuwen Lijkt er een verschuiving van
de bewoning naar gebieden lager op de heuvelruggen te hebben plaatsgevonden. De sites bevinden
zich nog steeds op de heuvelruggen, maar dichter bij de verscheidene beek- en riviervalleien. Er
werden voornamelijk laat-middeleeuwse hoeves en sites met walgracht aangetroffen (ID 6032, 6027,
30675, 597). De enige sites die op minder dan 1km van het onderzoeksgebied liggen zijn dan ook
twee alleenstaande gesloten hoeves uit de late-middeleeuwen (ID6032 en 6027)
Sites uit de Nieuwe Tijd liggen opnieuw op de hoge heuvelrug in het zuiden. Ook het domein van het
17de eeuwst Steenhaultkasteel ligt op een uitloper van deze heuvelrug (cf. hoofdstuk 4.2.1 en 4.2.2).
Net buiten het kasteeldomein bevond zich een 17de eeuwse graanwindmolen (ID 6223). De overige
gekende sites in de omgeving zijn twee kleine kappelletjes die bovenaan de heuvelrug liggen (ID 6033
en 6034).
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4.3
4.3.1

CARTOGRAFISCHE BRONNEN
FRICXKAART (CA. 1712)

Figuur 24: Fricxkaart met aanduiding van het gegeorefereerde studiegebied (blauw) en de werkelijke
locatie (rood) (Geopunt 2017)

De Fricxkaart uit ca. 1712-1744 is te algemeen om relevante informatie aan te reiken omtrent
eventueel historisch bouwkundig erfgoed in de omgeving van het onderzoeksgebied. Bovendien is
het zeer moeilijk om deze kaart (Figuur 20) correct te georefereren, waardoor de locatie van het
onderzoeksgebied op de kaart afwijkt. Volgens deze kaart ligt het onderzoeksgebied net ten
zuidoosten van een bos en tussen twee heuvelruggen die zich naar het noorden en het zuiden
uitstrekken. In werkelijkheid ligt het onderzoeksgebied dichter bij Denderwindeke en de waterloop
die daarbij staat aangegeven. Verder naar het noorden liggen de woonkernen van Gasthuÿs,
Denderwindicke en Liefferinge. Ten zuidoosten van het onderzoeksgebied ligt het cabaret “Les 3
Roÿs” en Jeetvelde (sp.?) Verder ten zuidwesten liggen Vietinghen en Leerbeek. En ten zuidoosten
liggen Foltezelles en Gammurach (Galmaarden).
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4.3.2

VILLARETKAART (CA. 1745- 1748)

Figuur 25: Villaretkaart met aanduiding van het onderzoeksgebied (blauw) (bron: Geopunt 2017).

De Villaretkaart toont duidelijk dat het onderzoeksgebied in het midden van de 18de eeuw deel
uitmaakte van Vlaams-Brabant. Het lag op de grens met de Meierij van Enghien (Graafschap van
Hainaut) in het zuiden. Het landschap wordt weergegeven als een reeks heuvels die van elkaar
gescheiden worden door waterlopen als de Wolfputbeek. In het noordwesten en het noordoosten
bevinden zich de gehuchten Nieuwenhoeven en Liefferingen. In het zuidwesten -, over de grens met
de Meierij van Enghien, staat het “Chateau de Steenhaut” aangegeven. De bebouwing in het gebied
strekt zich voornamelijk uit langsheen de wegen van het uitgestrekte wegennet dat het landschap
doorkruist.
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4.3.3

FERRARISKAART (CA. 1771- 1778)

Figuur 26: Ferrariskaart met aanduiding van het studiegebied (blauw) (Geopunt 2017)

Op de Ferrariskaart ligt het onderzoeksgebied deels op en deels ten zuidoosten van een voorloper
van de Rijstraat. Het meest zuidoostelijke deel van het onderzoeksgebied valt nu binnen het
Graafschap van Hainaut. Het gebied ligt op weidegrond en akkerland. Enkel op het stuk langs de weg
is er bebouwing aanwezig. Het landschap wordt gekenmerkt door verschillende riviervalleien met
natte weidegrond waarrond zich uitgestrekte gebieden akkerland bevinden. Ten zuidwesten van het
onderzoeksgebied ligt de Kongoberg. Deze was in het midden van de 18de eeuw nog grotendeels
bedekt met bos en staat aangegeven met de naam “Den Hulsbergh Bosch”. In het zuidoosten ligt het
“Chauteau de Steenaut” met het omgrenzende domein. Het kasteel is op deze kaart duidelijk
afgebeeld als waterkasteel met grachten aan alle zijden. De rest van het domein wordt ingenomen
door een reeks bijgebouwen, de kasteelhoeve, en bosgebied zoals het “Kaester Bosch”. De
bebouwing is voornamelijk gecentreerd in gehuchten zoals Rooselaer, Liefferingen, Meesvoorde en
Linckenbecke.
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4.3.4

ATLAS DER BUURTWEGEN (CA. 1841)

Figuur 27: Atlas der Buurtwegen met aanduiding van het studiegebied (blauw) (Geopunt 2017)

De Atlas der Buurtwegen geeft aan dat de voorloper van de Rijstraat die reeds zichtbaar was op de
Ferrariskaart nu ook effectief de naam “Rystraet” heeft meegekregen. Langsheen de weg is
bebouwing aanwezig, maar de rest van het onderzoeksgebied blijft onbebouwd. Het is bovendien
onduidelijk of de overlapping met de bebouwing langs de Rijstraat er effectief was, of dat deze
overlapping door een afwijking bij het georefereren is ontstaan. De huidige Wolfputbeek staat op de
atlas aangegeven met de naam Huysemeerschbeek. De meest opmerkelijke verandering is echter de
aanleg van de Edegemse steenweg die net ten noorden van het terrein voor grondverbetering staat
afgebeeld. Deze heeft hier de naam “Route De Enghem” .
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4.3.5

VANDERMAELENKAART (CA. 1846-1854)

Figuur 28: Vandermaelen kaart met aanduiding van het studiegebied (blauw) (Geopunt 2017).

De Vandermaelenkaart toont een zeer gelijkaardige situatie als de Atlas der Buurtwegen. De
bebouwing bevindt zich nog steeds voornamelijk aan de Rystraet en de aanliggende straten. Door
een afwijking bij het georefereren van de kaart, bevindt het onderzoeksgebied zich verder naar het
noordwesten toe dan in werkelijkheid het geval is. Door deze afwijking is het niet duidelijk of het
onderzoeksgebied overlapte met de omliggende bebouwing of niet. Op de Vandermaelenkaart is
duidelijk zichtbaar dat de Rystraet zich bovenaan een helling bevindt en dat het onderzoeksgebied
op de rechterflank van deze helling ligt.
In het noorden ligt het gehucht Nederhasselt. In het oosten ligt Steenhout, een verwijzing naar het
nabijgelegen Kasteel Steenhault. Ter hoogte van Steenhout staat nu ook “Ferme Thienpont”
aangegeven (cf. hoofdstuk 4.2.3). In het noordwesten ligt een heidegebied dat met den naam
“Payenbeek” staat aangeduid. Aangezien dit gebied ter hoogte van de huidige Lavondelbeek ligt, is
de naam Payenbeek vermoedelijk een voorloper van “Lavondelbeek”. De Wolfputbeek die het
onderzoeksgebied in het zuidwesten doorsnijdt staat hier aangegeven met de naam “Konynen Bosch
Beek”.
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4.3.6

POPPKAART (CA. 1842-1879)

Figuur 29: Popp-kaart met aanduiding van het onderzoeksgebied (blauw) (Geopunt 2017).

De Popp-kaart toont een toename van de bebouwing langsheen de Rystraet. Er is een overlapping te
zien met de bebouwing langs de Rijstraat. Dit is mogelijk te wijten aan een afwijking bij het
georefereren aangezien het noordwestelijke deel van het onderzoeksgebied vermoedelijk reeds
overlapte met de Rijstraat. Daar waar, net ten noorden van de Rystraet, “Dasselt” stond
aangegeven, staat nu het topobiem “Dashaege Veld”. De Wolfputbeek heeft nog steeds dezelfde
naam als op de Vandermaelenkaart, hoewel de schrijfwijze “Coninnenbosch beek” enigszins afwijkt
van deze op de Vandermaelenkaart.
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4.4

RECENTE LANDSCHAPSVERANDERINGEN
De omgeving van het onderzoeksgebied heeft sinds de 19e eeuw een beperkte ontwikkeling
doorgemaakt (Figuur 30-32). Hoewel de bewoning langsheen de Rijstraat en de Ninoofsesteenweg
duidelijk is toegenomen, heeft het gebied een voornamelijk agrarische functie behouden. Het
landschap rondom de Rijstraat en de Ninoofsesteenweg wordt dan ook voornamelijk
gekarakteriseerd door akkerland en weiland. Er is op de orthofoto’s een geleidelijke toename van
bebouwing te zien vanuit de dorpskern van Denderwindeke. Deze laatste bevindt zich iets verder
naar het noorden en valt net buiten het kaartblad. Het onderzoeksgebied is op de luchtfoto’s
onbebouwd, met uitzondering van het noordwestelijke uiteinde dat overlapt met de Rijstraat.

Figuur 30: Orthofotomozaïek (grootschalige winteropnamen, zwart-wit 1971) met aanduiding
studiegebied (blauw) (bron: Geopunt 2017)
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Figuur 31: Orthofotomozaïek (grootschalige winteropnamen, kleur 1979-1990) met aanduiding
studiegebied (blauw) (bron: Geopunt 2017)

Figuur 32: Orthofotomozaïek (middenschalige winteropnaman, kleur 2017) met aanduiding studiegebied
(blauw) (bron: Geopunt 2017)
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5
5.1

BESLUIT
INTERPRETATIE EN DATERING
Op basis van landschappelijke, archeologische en historische gegevens kan een inschatting gemaakt
worden van de potentiële archeologische vindplaatsen ter hoogte van het onderzoeksgebied.
Bodemkundig gezien ligt het onderzoeksgebied binnen de zandleemstreek.. Het volledige gebied
bevindt zich op de rand van de Depressie van de Dender die door het centrum van Ninove stroomt.
Het terrein net buiten de depressie wordt gekenmerkt door een sterk golvend landschap met een
leemdek bovenaan. Het onderzoeksgebied ligt op de oostelijke flank van een heuvelrug tussen de
Wolfputbeek en de Lavondelbeek.
Er is een overgang van drogere leembodems naar nattere leembodems met gleyverschijnselen waar
te nemen binnen het onderzoeksgebied. Dit illustreert de overgang van de hoger gelegen gronden
bovenaan de helling, nabij de Rijstraat, en de lagergelegen gronden aan de Wolfputbeek. In sommige
gevallen heeft zich een textuur B horizont ontwikkeld. Door zijn ligging kent het onderzoeksgebied
een relatief sterk hoogteverval. Over een afstand van 400m is er een daling van 10m waar te nemen.
Hierdoor valt er een impact van verschillende erosieprocessen zoals creep, afvloeien en geulerosie te
verwachten.
Op basis van archeologische vindplaatsen in de CAI kan er besloten worden dat er reeds sprake was
van menselijke aanwezigheid in de omgeving van Ninove in de Steentijd. Er werden eveneens sporen
uit de metaaltijden aangetroffen, maar deze zijn schaarser en weinig eenduidig waardoor de aard en
intensiteit van de menselijke activiteiten in de perioden nog onduidelijk is. Voor de Romeinse periode
zijn de bronnen talrijker. Er was in deze periode een villa rustica aanwezig ter hoogte van het huidige
Denderwindeke. Ook in de ruimere omgeving werden sporen van funeraire activiteiten en bouwpuin
aangetroffen.
Tijdens de middeleeuwen kwam het onderzoeksgebied deels in het graafschap Vlaanderen en deels
in het hertogdom Brabant te liggen. Omwille van deze strategische ligging werd er in de
Merovingische periode een castrum opgericht nabij de Dender. Dit castrum werd in de
daaropvolgende eeuwen verder versterkt. Er lijkt in de Merovingische periode ook een zekere
continuïteit van menselijke aanwezigheid in de Romeinse villa van Denderwindeke te zijn geweest. Er
werden immers Merovingische graven binnenin de villa aangetroffen. Tijdens de middeleeuwen
kende het gebied een groei door de opkomst van handel en nijverheid. Vindplaatsen uit deze
perioden brachten voornamelijk resten van hoeves, een motte die de voorloper van Kasteel
Steenhault vormde, en laat-middeleeuwse sites met walgracht aan het licht.
In de 14de, 15de en 16de eeuw kende het gebied een terugval door verscheidene invallen door de
Gentenaars, de hertog van Bourgondië, Maximiliaan van Oostenrijk, de Geuzen, en verwoestingen
die aangericht werden door Alexander Farnese tijdens de Tachtigjarige Oorlog. Bovendien had het
gebied sterk te lijden onder een reeks perstepidemieën. Pas vanaf de 18de eeuw kent het gebied een
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nieuwe economische heropleving. Aanvankelijk is deze heropleving te wijten aan een bloei van
handel en nijverheid, maar al snel vindt er een verschuiving naar industriële activiteiten plaats.

INSCHATTING POTENTIEEL TOT KENNISVERMEERDERING

5.2

De bureaustudie geeft aan dat er ter hoogte van het onderzoeksgebied mogelijk resten uit de
steentijd, metaaltijden, Romeinse periode, middeleeuwen en Nieuwe Tijd aangetroffen kunnen
worden. Dit baseren we op de onderstaande argumenten:
•

•

•

•

•

Er zijn slechts twee archeologische vindplaatsen gekend in een straal van 1km rondom het
onderzoeksgebied. Volgens de historische kaarten is de bebouwing sinds de 18de eeuw
nagenoeg volledig beperkt gebleven tot de gronden die meteen grenzen aan de Rijstraat. De
ruimere omgeving is bijgevolg grotendeels onbebouwd gebleven hetgeen een verklaring kan
zijn voor het lage aantal gekende vindplaatsen. Ter hoogte van dichter bebouwde gebieden
(de zuidelijke uitloper van Denderwindeke en ter hoogte van Vollezele) zijn immers
verscheidene vindplaatsen gekend.
Wat het paleolithicum, mesolithicum en het neolithicum betreft, kan niet uitgesloten
worden, dat er resten en sporen aangetroffen kunnen worden. Er werden tot op heden in de
omgeving van het onderzoeksgebied (<1km) nog geen vindplaatsen aangetroffen die wijzen
op activiteiten in deze perioden. In de ruimere omgeving van Ninove zijn dergelijke
waarnemingen wel gedaan. Het onderzoeksgebied bevindt zich bovendien op een
aantrekkelijke locatie, op een hoger gelegen zandrug nabij een waterloop.
Er zijn geen vindplaatsen uit de metaaltijden gekend in de directe omgeving (<1km) van het
onderzoeksgebied. In de ruimere omgeving werden enkele vondsten gedaan, maar deze
geven zeer weinig inzicht in de aard en omvang van de menselijke aanwezigheid in het
gebied. Het kan echter niet uitgesloten worden dat er resten uit deze perioden aanwezig zijn
ter hoogte van het onderzoeksgebied.
Tijdens de Romeinse periode was er een villa rustica aanwezig ter hoogte van
Denderwindeke. Ook in de ruimere omgeving werden op verschillende plaatsen resten van
Romeins bouwmateriaal, aardewerk, munten en gebruiksafval aangetroffen. Hoewel er nog
geen vindplaatsen uit de Romeinse periode gekend zijn in een straal van 1km rondom het
onderzoeksgebied, kan niet uitgesloten worden dat er resten uit deze perioden aanwezig zijn
ter hoogte van het onderzoeksgebied.
Tijdens de middeleeuwen kende Ninove en Galmaarden een groei die gepaard ging met de
opkomst van nijverheid en handel. In een straal van 1km rondom het onderzoeksgebied zijn
twee vindplaatsen uit de middeleeuwen gekend: een alleenstaande gesloten hoeve en een
motte die de voorloper vormde van het 17de eeuwse Kasteel Steenhault.

Aangezien er in de directe omgeving van het onderzoeksgebied mogelijk archeologische resten
aanwezig zijn, dient de vraag gesteld te worden in welke mate deze resten bewaard zijn gebleven en
in welke mate ze bedreigd worden door de geplande bodemingrepen:
• Er zijn reeds rioleringsleidingen aanwezig onder de Rijstraat. Deze hebben de bodem ter
hoogte van de Rijstraat reeds deels verstoord.
• De bestaande wegenis heeft de bodem ter hoogte van de rijstraat reeds verstoord tot een
diepte van 40cm – 50cm diep.
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• Het gedeelte van de Rijstraat dat binnen het onderzoeksgebied ligt, maakt al sinds de 18de
eeuw deel uit van een wegtracé. Hierdoor kunnen sporen uit oudere perioden verstoord
en/of vernietigd zijn.
• De wegenis wordt zonder uitbreiding hersteld naar zijn oorspronkelijke toestand. Deze
werken vinden bijgevolg volledig plaats binnen het bestaande gabarit.
• Bij het aanleggen van de RWA-leiding tussen de Rijstraat en het noordwestelijke uiteinde van
de nieuwe gracht kunnen mogelijk sporen van bebouwing uit oudere perioden aangesneden
worden. Op de Ferrariskaart is immers duidelijk te zien dat dit deel van het
onderzoeksgebied dwars door bebouwing liep.
• Binnen de zone voor de nieuwe gracht en de werfzone zal de bodem over een grote
oppervlakte diepgaand verstoord worden. Dit gebied is zeker sinds de 18de eeuw
onbebouwd gebleven waardoor eventuele aanwezige archeologische resten niet verstoord
werden door recente bebouwing.
• De ophogingswerken op de oever van de Wolfputbeek vormen slechts een beperkte
verstoring. Het gaat hier om een zeer smalle zone (1,5m breed) waar een ophoging zal
plaatsvinden. Bovendien ligt deze zone op de oever van de Wolfputbeek waardoor er geen
uitgraving voor verder onderzoek kan plaatsvinden. Er is immers geen ruimte om een buffer
tussen een dergelijke uitgraving en de beek aan te leggen.
• Het terrein voor grondverbetering wordt over de volledige oppervlakte verstoord tot ca.
80cm-MV.
• Het terrein voor grondverbetering is zeker sinds de 18de eeuw onbebouwd gebleven
waardoor eventuele aanwezige archeologische resten niet verstoord werden door recente
bebouwing.
• Het onderzoeksgebied bevindt zich op een helling die waarschijnlijk onderhevig is geweest
aan hellingserosie. Hierdoor kunnen archeologische sites op het noordwestelijke deel van
het onderzoeksgebied verstoord zijn. Mogelijk is er lager op de helling een accumulatie van
archeologisch materiaal aanwezig dat van hogerop de helling werd verplaatst.
De bureaustudie wees uit dat de omgeving van Ninove en Vollezele een duidelijk archeologisch
potentieel hebben. Hoewel er in de directe omgeving van het onderzoeksgebied slechts weinig
archeologische vindplaatsen zijn teruggevonden, is dit vermoedelijk te wijten aan de beperkte mate
van bebouwing in het gebied en een resulterend kennishiaat. Op basis van landschappelijke
indicatoren en archeologische vondsten in de ruimere omgeving, is er voor het onderzoeksgebied
een verwachting op het aantreffen van resten uit de steentijd, (in mindere mate) de metaaltijden, de
Romeinse periode, de middeleeuwen en de Nieuwe Tijd.
De geplande werken binnen het onderzoeksgebied zullen de ondergrond diepgaand verstoren en
vormen bijgevolg een bedreiging voor eventueel aanwezige archeologische resten. Omwille hiervan
wordt er verder onderzoek geadviseerd voor het grootste deel van het onderzoeksgebied. De enige
uitzonderingen zijn de zone ter hoogte van de Rijstraat en de zone waar de oever van de
Wolfputbeek wordt opgehoogd. Beide zones worden immers verwacht weinig kennisvermeerdering
op te leveren. Bovendien is archeologisch onderzoek met ingreep in de bodem niet mogelijk op de
oever van de Wolfputbeek, omdat er geen ruimte voor een buffer is.
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Figuur 33: GRB met aanduiding van de zone die wordt vrijgegeven en de zone voor verder onderzoek
(bron: Geopunt 2017).

5.3

SAMENVATTING
Naar aanleiding van de geplande rioleringswerken tussen de Rijstraat en de Ninoofsesteenweg in
Ninove en Galmaarden, werd door ABO NV een archeologienota opgemaakt. Er wordt voorzien in de
aanleg van een nieuwe RWA-leiding, een nieuwe gracht en het ophogen van de oever van de
Wolfputbeek. Tijdens de werken worden er een terrein voor grondverbetering en een werkzone
ingericht. Het bureauonderzoek wees uit dat het terrein, omwille van zijn gunstige ligging op hoogte
nabij water en omwille van de CAI-locaties in de ruimere omgeving, een potentieel heeft op het
aantreffen van resten uit de steentijd, metaaltijden, Romeinse periode, middeleeuwen en Nieuwe
Tijd. Omwille van het archeologische potentieel van het gebied en de lage verwachting op het
aantreffen van verstoorde bodems, wordt vervolgonderzoek noodzakelijk geacht. De te volgen
stappen worden in het deel Programma van maatregelen toegelicht.
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