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In opdracht van waterzuiveringsbedrijf Aquafin heeft VUhbs archeologie een archeologisch
bureauonderzoek uitgevoerd voor het project OKP3007 in de gemeente Oostkamp (fig. 1.1. en 1.2).
Hier zal de doortocht van de N368 worden heringericht. Daarbij worden wegeniswerken uitgevoerd
en zal een terrein voor grondverbetering ingericht worden. Daarnaast wordt een gescheiden
rioolsysteem aangelegd, waarbij de Droogweerafvoer (DWA) en de Regenwaterafvoer (RWA) van
elkaar gescheiden worden. Langs een deel van het traject worden tevens grachten geruimd. Door de
werken zullen de bodem en eventueel aanwezige archeologische resten worden verstoord.
Het onroerend erfgoed decreet van 12 juli 2013, artikel 5.4.1 stelt dat bij de aanvraag van een
omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen met ingreep in de bodem in een
plangebied dat niet gelegen is in een archeologische zone, opgenomen in de vastgestelde inventaris van
archeologische zones of in een beschermde archeologische site, een archeologienota wordt toegevoegd
wanneer de totale oppervlakte van de ingreep in de bodem 1000 m² of meer beslaat en de totale
oppervlakte van de kadastrale percelen waarop de vergunning betrekking heeft 3000 m² of meer
bedraagt. Het plangebied en de oppervlakte van de ingrepen overschrijden deze criteria (zie infra). De
wijziging van het decreet op 5 juli 2017 geeft vrijstelling van verplichting tot onderzoek bij werken aan
lijninfrastructuur (niet gelegen in een archeologische zone of beschermde archeologische site) van meer
dan 1000 m, waarbij de oppervlakte van de bodemingrepen buiten het gabarit 1000 m² niet
overschreden wordt. Dit laatste is echter niet van toepassing.
Het plangebied is niet volledig gelegen in een zone waarin geen archeologische erfgoed meer te
verwachten valt. Het plangebied is volledig gelegen ter hoogte van bestaande wegen.

Fig. 1.1. Oostkamp-Herinrichten van doortocht N368 (OKP3007). Locatie van het plangebied (blauw). In inzet de locatie
van Hertsberge in Vlaanderen.
A plangebied; B aanduiding locatie plangebied.
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Fig. 1.2. Oostkamp-Herinrichten van doortocht N368 (OKP3007). Locatie van het plangebied op de topografische kaart van
het Nationaal Geografisch Instituut NGI©IGN2017.
A plangebied.
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Het plangebied is gelegen in de gemeente Oostkamp, in het dorp Hertsberge. De werkzaamheden
zullen plaatsvinden in de Proosdijstraat in deze eerste fase waarvoor onderliggende archeologienota is
opgesteld. Hier wordt een gescheiden riolering gerealiseerd om de verdunning van het afvalwater te
verminderen. Hiervoor wordt het huidige stelsel buitenwerking gesteld en opgebroken. Daar waar het
niet opgebroken kan worden, wordt deze opgespoten. Eerder werd ook een terrein voor
grondverbetering voorzien op het perceel 636B, maar daar is in een later stadium van dit project van
afgezien en zal daarom niet worden meegenomen in deze nota.
Het nieuwe gescheiden stelsel bestaat uit nieuw te leggen DWA en RWA leidingen. Hierbij
zullen de RWA leidingen aan de zijkanten van de Proosdijstraat komen te liggen en zal de DWA
midden in het gabarit worden aangelegd.
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In tabel 1.1 worden de verstoringdieptes die gepaard gaan met deze werkzaamheden
weergegeven.
werkzaamheden

diepte

Aanleg persleiding (HDPE), lengte

Ca. 1.50 – 2.70 m

Aanleg DWA, diameter 250 – 400mm, ca. 1480m lengte

Ca. 2.70 – 4.00 m

Aanleg RWA, diameter 400 - 1000mm, ca. 1480m lengte

Ca. 1.80 – 2.00 m

Ruimen grachten, lengte

Ca. 0.50 m

Wegenis

Ca 0.60 – 0.70 m

Tabel 1.1. Oostkamp-Herinrichten van doortocht N368(OKP3007). Overzicht van de geplande werkzaamheden.


Voor de werkzaamheden zullen de wegen geheel afgebroken worden. Naderhand zullen deze worden
opgebouwd volgens een nieuw ontwerp.
     

Het totale oppervlak van het plangebied is 31.980 m2. Daarmee is het plangebied groter dan 3000 m2.
Binnen het totale oppervlak van het plangebied zal in de bodem ingegrepen worden. Dit betekend dat
ook de oppervlakte van de bodemingreep groter is dan 1000 m2. Daarmee is het volgens het nieuwe
archeologiedecreet nodig een archeologienota bij de vergunningsaanvraag te voegen.
De kadastrale gegevens zijn weergegeven in tabel 1.2 en bijlages 2.
Kadastrale gegevens
Oostkamp, Hertsberge, 4e afd, sectie D

Tabel 1.2. Oostkamp-Herinrichten van doortocht N368 (OKP3007). Kadastrale gegevens.

.

 

Het plangebied is verstoord door de constructie van de bestaande wegen. De diepte van deze verstoring
wordt geschat op 0.50 m. De bestaande riolering ligt aan de zijkant van de weg en heeft een verstoring
opgeleverd van 1.00 – 1.50 m. Deze riolering wordt niet behouden en zal worden opgebroken. Verder
zijn er leidingen en nutsvoorzieningen aanwezig. Deze liggen voornamelijk in de buurt van de
bestaande riolering. Plaatselijk liggen de leidingen dwars over de weg, voornamelijk ter hoogte van
kruisingen. De verstoring van de nutsleidingen is niet meer dan 1 m. Verder zijn er geen verstoringen
aanwezig in het plangebied.
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Fig. 1.3. Oostkamp-Herinrichten van doortocht N368 (OKP3007). Uitsnede van de bodembedekkingskaart.
A gebouwen; B autowegen; C overig afgedekt; D spoorwegen; E water; F overig onafgedekt; G akker; H gras/struiken;
I bomen; J gras/struiken (landbouwgebruiksperceel); K gras/struiken (WBN); L bomen (WBN); M gras/struiken (WTZ); N
bomen (WTZ); O plangebied

.

 

Niet van toepassing.
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Fig. 1.4. Oostkamp-Herinrichten van doortocht N368 (OKP3007). Plangebied afgebeeld met de CAI-locaties.
A plangebied; B CAI-locatie.

.

     

Het doel van het onderzoek als geheel is het opsporen en in kaart brengen van de eventueel in het
onderzoeksgebied aanwezige archeologische vindplaatsen. Gezien de geplande verstoringen binnen het
plangebied en de overlap van het plangebied met de bestaande wegenis, is gekozen om een
archeologienota op te maken met een beperkte samenstelling.
Een beperkte samenstelling is alleen mogelijk als een erkend archeoloog na analyse van de
geplande werkzaamheden één of meerdere argumenten kan aandragen die staven dat er geen verder
onderzoek uitgevoerd behoeft te worden. Hierbij gelden de criteria zoals deze zijn genoteerd in
hoofdstuk 7.2 van de Code van Goede Praktijk.
•

Het is met aantoonbare zekerheid te zeggen dat er geen archeologisch erfgoed aanwezig is op
het onderzochte terrein.
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•
•

Het is aantoonbaar dat de geplande werkzaamheden geen verstoring zullen veroorzaken aan het
eventueel aanwezige archeologische erfgoed.
Het is aantoonbaar dat verder onderzoek binnen de geplande werkzaamheden het terrein geen
nuttige kenniswinst zou opleveren.

Voor het plangebied geldt dat voor de werkzaamheden geen nieuwe ingreep in de bodem wordt
gedaan. Het oude rioleringsstelsel wordt buitenwerking gesteld en opgebroken of opgespoten. De
RWA-leidingen van het nieuwe stelsel komen te liggen aan de zijkanten van de Proosdijstraat, en de
DWA-leidingen zullen midden in het gabarit worden gelegd.
De RWA-leidingen komen te liggen op de locatie van de reeds bestaande riolering, waarvan de
verstoring geschat wordt op 1.00 – 1.50 m. Daar de nieuwe RWA-leidingen wel dieper komt te liggen
dan de al bestaande rioleringen, namelijk zeker één tot anderhalve meter, is het van belang om te
melden dat door de al bestaande verstoringen, de archeologische verwachting op deze delen laag te
noemen is, aangezien alleen eventueel onderzijden van sporen nog aanwezig kunnen zijn. De potentie
tot kenniswinst is daardoor al zeer klein en wordt door het kleine oppervlak en de geringe breedte van
de geplande werkzaamheden nog kleiner. De nieuwe DWA-leidingen komen ter hoogte van de
bestaande wegenis, waardoor ook hier een groot deel van het te roeren gebied al is verstoord. De kans
op het aantreffen van archeologisch erfgoed op deze locatie is zeer klein. Daarnaast zorgt de geringe
breedte van de geplande werkzaamheden ook hier voor een lage potentie tot kenniswinst.
Op basis van bovenstaande argumenten wordt binnen dit onderzoek volstaan met een nota met
beperkte samenstelling.

.

 

Hierboven is besproken dat wordt volstaan met een nota met beperkte samenstelling. Voor de
beargumentering van dit feit gelden de geplande werkzaamheden en de bestaande situatie zoals
gepresenteerd door de plannen van Aquafin bv. Daarnaast is op basis van de Centrale Archeologische
Inventaris bekeken of eerder archeologische onderzoek binnen het plangebied is uitgevoerd. Het
Geoportaal is geraadpleegd voor het voorkomen van Beschermd Onroerend Erfgoed, Vastgestelde
Inventarissen en Gebieden waar geen archeologie meer te verwachten valt.

.



Het plangebied is gelegen in de gemeente Oostkamp, in het dorp Hertsberge. De werkzaamheden
zullen plaatsvinden in de Proosdijstraat in deze eerste fase waarvoor onderliggende archeologienota is
opgesteld. Hier wordt een gescheiden riolering gerealiseerd. Ten behoeven van deze werkzaamheden is
voor het plangebied een bureauonderzoek uitgevoerd, waarbij een nota met beperkte samenstelling
afdoende leek te zijn voor dit plangebied. Binnen het plangebied wordt grotendeels gewerkt binnen de
bestaande verstoringen. Zo worden bestaande leidingen opgebroken of opgespoten en worden nieuwe
leidingen gerealiseerd ter hoogte van al aanwezige leidingen of in de huidige wegenis.
Door de al aanwezige verstoringen is de verwachting om hier nog archeologische resten aan te
treffen zeer klein te noemen. Mochten deze aanwezig zijn, dan zullen alleen onderzijden van sporen
verwacht kunnen worden. Daarnaast vinden de werkzaamheden plaats binnen een beperkte
werkbreedte waardoor de kennispotentie voor deze delen uiterst gering is. De baten wegen geenszins
op tegen de kosten van een onderzoek, waardoor geen vervolgonderzoek wordt geadviseerd voor deze
delen van het plangebied.
Op basis van bovenstaande argumenten is gekozen voor een nota met beperkte samenstelling
en wordt voor het plangebied geen verder onderzoek geadviseerd.
9
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In het plangebied zullen riolerings- en wegeniswerkzaamheden uitgevoerd worden (zie paragraaf 1.2).
Voor het plangebied is een bureauonderzoek uitgevoerd om een inschatting te maken van de
archeologische potentie en kenniswinst. Het huidige rioleringsstelsel en de huidige wegen hebben reeds
gezorgd voor een hoge mate van verstoring (paragraaf 1.3). Daarbij wordt voor het creëren van het
nieuwe gescheiden rioleringsstelsel deels gebruik gemaakt van de locaties van de huidige leidingen, en
deels komt het onder de huidige wegenis te liggen. Op basis van de geplande werkzaamheden, de
aanwezige verstoringen en de archeologische voorkennis is een nota opgesteld met een beperkte
samenstelling. De impact van de geplande werkzaamheden is beperkt ter hoogte van de wegen en de
bestaande leidingen langs de wegen. Omwille van deze verstoringen is het potentieel op kenniswinst
zeer gering. De baten van een eventueel onderzoek wegen hierbij niet op tegen de kosten. Hiertoe
wordt voor het plangebied geen vervolgonderzoek geadviseerd.





https://geo.onroerenderfgoed.be
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