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1

inleiding

1.1

kader en motivatie

In opdracht van waterzuiveringsbedrijf Aquafin heeft VUhbs archeologie een archeologisch
bureauonderzoek uitgevoerd voor het project Ontdubbeling verbindingsriolering Rietgracht in de
gemeente Oudenaarde (fig. 1.1. en 1.2). Hier zal een gescheiden rioleringssysteem gerealiseerd worden,
waarbij tevens wegeniswerken worden uitgevoerd en een terrein voor grondverbetering zal ingericht
worden. Door de werken zullen de bodem en eventueel aanwezige archeologische resten worden
verstoord.
Een deel van het plangebied is gelegen binnen de archeologische zone van de historische stadskern
van Oudenaarde. 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 gelegen is in een archeologische zone, opgenomen in de vastgestelde inventaris van
archeologische zones, een archeologienota wordt toegevoegd wanneer de totale oppervlakte van de
ingreep in de bodem 100 m² of meer beslaat en de totale oppervlakte van de kadastrale percelen waarop
de vergunning betrekking heeft 300 m² of meer bedraagt. Het overige deel van het plangebied ligt
buiten de archeologische zone. 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 en de oppervlakte van de ingrepen overschrijden deze criteria (zie infra).
Het plangebied is niet gelegen in een zone waarin geen archeologische erfgoed meer te verwachten
valt.

4

Fig. 1.1. Oudenaarde - Ontdubbeling verbindingsriolering Rietgracht (22.812). Locatie van het plangebied op de
topografische kaart. In inzet de locatie van Oudenaarde in België. Bron: wms.ngi.be/cartoweb
A plangebied; B locatie plangebied.
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Fig. 1.2. Oudenaarde - Ontdubbeling verbindingsriolering Rietgracht (22.812). Locatie van het plangebied op de GRB.
Bron: Geopunt.be
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1.2

plangebied en geplande werkzaamheden

In het plangebied ligt momenteel een gemengd rioolstelsel, dat in de jaren ’70 van de vorige eeuw
gebouwd werd. Het gaat hier in feite om de ingekokerde Rietgracht. Het project heeft als doel om de
koker van de Rietgracht en de overwelfde zijtak in de Gevaertsdreef te gebruiken voor de afvoer van
het hemelwater. In deze koker en overwelving worden één of twee DWA-riolen geplaatst door middel
van een ophanging (fig. 1.3 en 1.4). Op deze manier wordt een centrale as gecreëerd voor de afvoer
van hemel- en afvalwater van het centrum van Oudenaarde. De werkzaamheden binnen de koker en
de overwelving zorgen niet voor bijkomende verstoringen. Voorts zullen nieuwe riolen aangelegd
worden ter vervanging van de bestaande riolen in de Neringstraat en de Gevaertsdreef. Enkel in de
onmiddellijke omgeving van het pompstation Rodelos zal de nieuwe riolering dieper komen te liggen
dan de bestaande. Ten behoeve van deze werkzaamheden zal een perceel grondverbetering ingericht
worden op perceel 241H. Een deel van de Rietgracht zal iets verdiept worden. In de tabel 1.1 zijn de
werkzaamheden uitgesplitst per straat. De werkzaamheden in de bestaande koker worden niet
gespecificeerd aangezien deze enkel plaatsvinden in de koker. In bijlage 2 zijn de gedetailleerde plannen
van de werkzaamheden terug te vinden. In bijlage 3 en 4 zijn enkele dwarsprofielen ter illustratie
opgenomen. In bijlage 5 zijn de wegeniswerken opgenomen.
Straat

werkzaamheden

diepte

Neringstraat (bijlage 2 en 3)

RWA-leiding; diameter 400-600 mm; lengte 212 m

ca. 2.2 - 5.0 m

Beverestraat (bijlage 2)

Verdurestraat (bijlage 2)

DWA-leiding; diameter 400 mm; lengte 181 m

ca. 2.3 - 4.2 m

wegeniswerken

ca. 0.5 m

RWA-leiding; diameter 1200 - 1400 mm; lengte 15 m

ca. 3.5 m

DWA-leiding; diameter 800 mm; lengte 10 m

ca. 3.5 m

wegeniswerken

ca. 0.5 m

DWA-leiding: diameter 800 mm; lengte 9 m

ca. 3.5 m

Overstortconstructie

O12

en

toegangsgebouw

met

ca. 4.7 m

permanente toegang tot koker

Stationsstraat (bijlage 2)

Achter Colruyt (bijlage 2)

wegeniswerken

ca. 0.5 m

RWA-leiding; diameter 800 mm; lengte 14 m

ca. 3.5 m

DWA-leiding; diameter 250 mm; lengte 14 m

ca. 4.0 m

Overstortconstructie O11

ca. 4.0 m

wegeniswerken

ca. 0.5 m

Overstortconstructie O18

ca. 2.3 m

werkterrein

< 0.5 m

permanente toegang met toegangsgebouw
Tacambaroplein

DWA-leidingen; diameter 250 mm, 500 mm, 600 mm en 800

ca. 3.0 - 3.3 m

mm; lengte: 35 m

Gevaertsdreef

Overstortconstructie O16

ca. 3.2 m

Overstortconstructie O17

ca. 3.5 m

wegeniswerken

ca. 0.5 m

DWA-leiding onder weg: diameter 250 - mm; lengte 202 m

ca. 3.3 m

Overstortconstructie O13

ca. 3.2 m
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Straat

Generaal Pershingstraat

Devosstraat/Hofstraat

werkzaamheden

diepte

wegeniswerken

ca. 0.5 m

DWA-leiding; diameter 400 mm; lengte 10 m

ca. 2.4 m

wegeniswerken

ca. 0.5 m

DWA-leiding; diameter 280 mm, 400 mm en 600 mm; lengte

ca. 2.7 m

21 m
Overstortconstructie O14

ca. 2.9 m

permanente toegang tot gewelf met toegangsgebouw

Blekerijstraat/Coupure/Wostine

Sint-Jozefsplein

wegeniswerken

ca. 0.5 m

Overstortconstructie O6

ca. 2.6 m

riolering diameter 250 - 500 mm; lengte 42 m

ca. 2.2 - 3.4 m

permanente toegang met toegangsgebouw

-

wegeniswerken

ca. 0.5 m

Overstortconstructie O5

ca. 3.3 m

RWA; diameter 1200 mm; lengte 20 m

ca. 3.4 m

DWA; diameter 250 mm; lengte 8 m

ca. 3.3 - 3.6 m

wegeniswerken

ca. 0.5 m

Groenstraat

DWA ; diameter 250 mm, 300 mmen 400 mm; lengte 28 m

ca. 2.9 m

Prins Leopoldstraat

Overstortconstructie O2

ca. 3.1 m

Galgestraat

Rodelos

DWA-leiding; diameter 250 - 400 mm; lengte 21 m

ca. 3.1 - 3.6 m

RWA-leiding; diameter 900 mm - 1000 mm; lengte 25 m

ca. 3.2 m

wegeniswerken

ca. 0.5 m

Overstortconstructie O19

ca. 2.8 m

RWA-leiding: diameter 800 mm en 900 mm; lengte 19 m

ca. 2.8 m

DWA-leiding, diameter 250 mm; lengte 12 m

ca. 2.7 m

wegeniswerken

ca. 0.5 m

werkterrein

< 0.5 m

RWA-leiding: diameter 250 - 600 mm; lengte 310 m

ca. 3.5 - 4.9 m

Overstortconstructie O1

ca. 2.4 m

Rietgracht

uitbaggeren tot aan Scheldekant; lengte 107 m

-

Scheldekant

terrein voor grondverbetering

ca. 0.3 – 0.4

Tabel 1.1. Oudenaarde - Ontdubbeling verbindingsriolering Rietgracht (22.812). Overzicht van de geplande werkzaamheden.
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Fig. 1.3. Oudenaarde - Ontdubbeling verbindingsriolering Rietgracht (22.812). Doorsnede koker Rietgracht.

Fig. 1.4. Oudenaarde - Ontdubbeling verbindingsriolering Rietgracht (22.812). Doorsnede overwelving in de Gevaertsdreef.
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1.2.1 herprofileren waterlopen

Het deel waar de Rietgracht niet ingekokerd is, wordt uitgebaggerd tot aan de Scheldekant. De
Rietgracht wordt hierbij geherprofieleerd tot een diepte van 8.4 m TAW. Vanaf Uitstroomconstructie
U2 zal de gracht nog een meter dieper worden uitgebaggerd. In Bijlage 2 zijn deze werkzaamheden
terug te vinden.
1.2.2 wegeniswerken

Voor de werkzaamheden zullen de wegen geheel of gedeeltelijk afgebroken worden. Naderhand zullen
deze weer hersteld worden. Voor deze werkzaamheden wordt verder verwezen naar bijlage 5.
1.2.3 terrein voor grondverbetering

Het perceel 241H zal deels gebruikt worden als terrein voor grondverbetering. Binnen dit perceel zal
een oppervlakte van 3610 m2 hiervoor ingezet worden. Aangenomen wordt dat hiermee de bodem ook
verstoord wordt tot een diepte van ca. 30-40 cm.
1.2.5 oppervlakte van het plangebied en ingreep

De totale oppervlakte van het plangebied bedraagt 29715 m2. De totale strekkende meter van het
plangebied bedraagt 2430 m. Doordat de oppervlakte van het plangebied groter is dan 3000 m2 en de
strekkende meter niet hoger is dan 1000 m, de oppervlakte van de bodemingreep groter is dan 1000 m2
en de werkzaamheden buiten het huidige gabarit plaatsvinden, is het volgens het nieuwe
archeologiedecreet nodig een archeologienota bij de vergunningsaanvraag te voegen. Daarnaast is het
plangebied deels gelegen in een archeologische zone waarbinnen de oppervlakte groter dan 300 m2 en
de oppervlakte van de bodemingreep groter dan 100 m2 zouden moeten zijn voor het opmaken van een
archeologienota. Voor het huidige plangebied zijn deze oppervlakten ruimschoots aanwezig.
De kadastrale gegevens zijn weergegeven in tabel 1.3 en bijlage 6. In onderstaande tabel zijn alleen de
percelen opgenomen waarbinnen daadwerkelijk een werkterrein gepland is. Daar waar het plangebied
in de bestaande koker valt, zijn de percelen niet opgenomen.
Kadastrale gegevens

Oudenaarde, 1e afdeling, sectie A
231H, 234/2F, 234/2H2, 234/2k2, 235E, 236L, 241H

Oudenaarde, 1e afdeling, sectie B
3/2A41, 3/2y29, 3/2Y40, 3/10A

Tabel 1.3. Oudenaarde - Ontdubbeling verbindingsriolering Rietgracht (22.812). Kadastrale gegevens.
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1.3

bestaande situatie en bekende verstoringen

Het plangebied is verstoord door de constructie van de bestaande wegen. Een groot deel van de
werkzaamheden vinden plaats in de bestaande koker. In de verschillende straten van het plangebied is
reeds een gemengde riolering aanwezig, die zal opgebroken worden.
zone

verstoring en locatie

diepte

Neringstraat

gemengde riolering (koker), deels onder deels naast de weg; diameter 1000 en 1500 mm

3.5 - 5.0

Beverstraat

gemengde riolering; ten zuiden van de weg; diameter 400 mm

1.5 - 2.0

drainageleidingen, aan weerszijden van de koker ; diameter 200 mm

>5.0

water- en OV-leidingen

ca. 1.0

gemengde riolering; diameter 1200 mm

ca. 3.0

Stationsstraat

gemengde riolering; 600 x 900 mm

Blekerijstraat

drainageleidingen aan weerszijden van de koker

Fortstraat

350 en 400 mm

Sint-Jozefsplein

gemengde riolering; 600 en 900 mm

ca. 2.5 m

Prins Leopoldstraat

gemengde riolering; diameter 900 mm

ca. 2.6 m

Tabel 1.4. Oudenaarde - Ontdubbeling verbindingsriolering Rietgracht (22.812). Bestaande situatie.

Op de bodembedekkingskaart (fig. 1.3) is te zien dat het plangebied voornamelijk wordt afgedekt door
bestaande wegen, gras en struiken en enkele stukken met bomen.
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Fig. 1.5. Oudenaarde - Ontdubbeling verbindingsriolering Rietgracht (22.812). 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).

1.4

archeologische voorkennis

Een deel van het plangebied bevindt zich binnen de archeologische zone historische stadskern van
Oudenaarde (zie hoofdstuk 2).
Daarnaast overlapt een deel van het terrein met De Colruytsite. Op deze site werd eerder een
proefsleuven onderzoek uitgevoerd door BAAC-Vlaanderen.1 In hoofdstuk 2 wordt verder ingegaan op
de resultaten van dit onderzoek.

1

Van Remoorter/Devroe/Vanden Borre 2016.
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1.5

doel en vraagstelling van het onderzoek

Het doel van het onderzoek als geheel is het opsporen en in kaart brengen van de eventueel in het
onderzoeksgebied aanwezige archeologische vindplaatsen. Allereerst dient door middel van het
bureauonderzoek aan de hand van bestaande bronnen informatie verworven te worden over bekende
of te verwachten archeologische resten en/of sporen.
Volgende onderzoeksvragen worden behandeld:
•
Wat is de geologische opbouw van het plangebied?
•
Zijn er aanwijzingen voor verstoringen binnen het plangebied?
•
Wat zijn de bekende en verwachte archeologische resten en/of sporen binnen het
onderzoeksgebied? Wat is bekend van het karakter, de omvang, datering, gaafheid en
conservering van deze resten?
•
Wat is de impact van de geplande werken?
Na het uitvoeren van een bureauonderzoek zal bekend zijn of archeologische waarden aanwezig zijn en
op welke manier deze waarden beschermd kunnen worden. Dit kan in situ als de waarden ingepast
kunnen worden in de plannen of ex situ, als de waarden onomkeerbaar vernietigd worden.
1.6

randvoorwaarden

Het betreft een bureauonderzoek voor een ingreep in de bodem met uitgesteld vervolgonderzoek. De
percelen binnen het plangebied zijn op het moment van bureaustudie niet toegankelijk, waardoor
iedere vorm van vervolgonderzoek in uitgesteld traject plaats zal vinden. Dit geldt voor vooronderzoek
zonder ingreep in de bodem (landschappelijke boringen) en vervolgonderzoek met ingreep in de
bodem (verkennende en waarderende archeologische boringen, proefputten en proefsleuven)
1.7

opzet van het rapport en motivatie bronnenmateriaal

De verslaglegging is per uitgevoerd onderdeel van het onderzoek samengesteld. In hoofdstuk 2 zullen
de resultaten (assessment) van het bureauonderzoek worden beschreven. Hierbij zal eerst de geologische
ontwikkeling voor het plangebied besproken worden alsmede de bodemontwikkeling. Daarna zal de
archeologische en historische situatie geschetst worden aan de hand van een historisch kaart materiaal
en literatuur. Voor wat betreft de historische gegevens is gebruik gemaakt van de beschikbare literatuur
- voornamelijk online (zie literatuur). De historische cartografische bronnen (Villaretkaart,
Vandermaelenkaart, Ferrariskaart, Atlas der Buurtwegen en Popp-kaart) zijn geraadpleegd via de
raadpleegdienst voor historische cartografie (Agiv). (kaartmateriaal aanvullen of verwijderen ls naar
elang kaarten gebuirkt ijn bij de historische situatie) De bodemkundige kaarten zijn geraadpleegd op de
website www.dov.vlaanderen.be. De bekende archeologische gegevens zijn opgezocht op de Centrale
Archeologische Inventaris. Daarnaast is gebruik gemaakt van Cartesius.be om het historisch
kaartmateriaal waar nodig aan te vullen.
De afgebeelde kaarten zijn vervaardigd in QGIS en weergegeven in Lambert 1972 projectiesysteem.
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2

bureauonderzoek ⁽assessment⁾

2.1

aardkunde ⁽bodem en landschap⁾

2.1.1

geologische ontwikkeling

Het plangebied is gelegen in de vallei van de Schelde, een brede alluviale vlakte met een vlak reliëf, ter
plaatse liggend tussen 14 en 12 m TAW. De vallei wordt aan weerszijden begrensd door een
heuvellandschap. Aan de noordwestkant ligt een golvend landschap dat zich uitstrekt van Mouscron
over Anzegem tot Kruishoutem. Aan de zuidoostkant beginnen de steilere Vlaamse Ardennen.
Volgens de Tertiairgeologische Kaart (fig. 2.1) ligt het plangebied verspreidt over twee
Tertiaire eenheden: het grootste deel is gelegen op de Formatie van Kortrijk, Lid van Moen (KoMo),
terwijl de zuidwestelijke punt nog het Lid van Saint-Maur van dezelfde formatie raakt (KoSm). Binnen
het plangebied ligt dit substraat tussen 20 en 30 m onder maaiveld.2 Op de (flanken van de) heuvels die
de vallei omsluiten komen ook jongere eenheden voor, waaronder het Lid van Aalbeke van de
Formatie van Kortrijk (KoAa) en de Formatie van Tielt (Tt). Dit is het resultaat van insnijding van het
riviersysteem, waardoor de jongere formaties in de vallei zijn geërodeerd.
De oudere Formatie van Kortrijk en de jongere Formatie van Tielt zijn beiden afgezet tijdens
het Ieperiaan (56-47.8 miljoen jaar geleden) in het Eoceen (56-33.9 miljoen jaar geleden). In deze
periode lag Vlaanderen op de zuidrand van het Noordzeebekken, een relatief smal noord-zuid
georiënteerd bekken dat een permanente verbinding had met de Noordatlantische Oceaan in het
noorden. Dit bekken werd door relatieve zeespiegelstijging overspoeld, waardoor mariene afzettingen
zoals die van de Formaties van Kortrijk en Tielt konden worden afgezet.3
Van de genoemde eenheden binnen de Formatie van Kortrijk is het Lid van Saint-Maur de
oudste. Dit lid bestaat uit zeer fijnsiltige klei met enkele dunne lagen grofsiltige klei of kleiig silt. Het
Lid van Moen is een heterogeen siltige tot zandige afzetting, maar kan ook homogene kleiige lagen
bevatten, waardoor het niet altijd goed te onderscheiden is van het onderliggende Lid van Saint-Maur.
Het jongste Lid van Aalbeke bestaat uit een homogeen fijnsiltige klei zonder zandfranctie.4 De Formatie
van Tielt bestaat over het algemeen uit een zeer fijn zand, wat naar onder toe overgaat in zeer
fijnzandige grove silt.5

2

Jacobs et al. 1999, 18.

3

Jacobs et al. 1999, 24-25; Laga et al. 2001, 139-140.

4

Jacobs et al. 1999, 28-29; Laga et al. 2001, 139-140.

5

Jacobs et al. 1999, 27-28; Laga et al. 2001, 140.
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Fig. 2.1. Oudenaarde - Ontdubbeling verbindingsriolering Rietgracht (22.812). Tertiair geologische kaart 1:50.000. (bron:
http://dov.vlaanderen.be)
A Formatie van Krotrijk, Lid van Saint-Maur; B Formatie van Kortrijk, Lid van Moen; C: Formatie van Kortrijk, Lida van
Aalbeke D Formatie van Tielt, E Formatie van Gentbrugge .

Het Kwartair, de periode vanaf circa 1.8 miljoen jaar geleden, kende een afwisseling van koudere en
warmere periodes, de zogenaamde glacialen en interglacialen. In deze periode is het huidige Vlaamse
riviersysteem gevormd, waarbij de sterke insnijding van de rivieren zorgde voor de vorming van de
zogenaamde Vlaamse Vallei, waar het plangebied ook in gelegen is. De Kwartaire afzettingen die in
deze vallei zijn neergelegd zijn op de Quartairgeologische Kaart (fig. 2.2) gekarteerd aan de hand van
profieltypen. Op deze kaart is te zien dat het plangebied is gelegen op profieltypen 3a en 6a, waarbij
type 6a enkel voorkomt in het zuidwestelijke deel en type 3a in het noordoostelijke deel.
Profieltype 3a houdt in dat de Pleistocene sequentie bestaat uit eolische op fluviatiele
afzettingen uit het Weichseliaan (de laatste ijstijd, tussen circa 116.000-11.500 jaar geleden), en wordt
afgedekt door fluviatiele afzettingen uit het Holoceen (de huidige warme periode, sinds 11.500 jaar
geleden). De stratigrafie van profieltype 6a komt overeen met die van type 3a, met de toevoeging dat er
fluviatiele afzettingen uit het Eemiaan (de laatste warme periode in het Pleistoceen, tussen circa
126.000-116.000 jaar geleden) aan de basis liggen. In beide gevallen is het voorkomen van eolische
afzettingen niet zeker; deze kunnen ontbreken in de genoemde stratigrafie.
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De fluviatiele afzettingen uit het warmere Eemiaan bestaan uit zandige tot lemig fijnzandige en
veenhoudend lemige afzettingen, gevormd door een meanderend riviersysteem. Ze worden gerekend
tot het Lid van Grimbergen6, ook overeenkomend met de Formatie van Oostwinkel (Ow).7
In het koudere Weichseliaan kende de rivier een voornamelijk vlechtend patroon, wat in de
fluviatiele sedimenten uit deze periode herkend kan worden aan de aanwezigheid van meerdere finingup cycli. Een cyclus vangt aan met grind zonder gelaagdheid of in een schuin gelaagde zandmatrix, naar
boven overgaand in een zandafzetting, met aan de top afzettingen variërend van fijn zand tot leem of
klei met humeuze lagen. Dit pakket wordt gerekend tot het Lid van Bos en Aa8, overeenkomend met
het Lid van Dendermonde in de Formatie van Eeklo (ElD).9 In het geval dat grind bijna ontbreekt in
de fining-up cycli, of wanneer zand in zijn geheel domineert, worden de afzettingen gerekend tot het
Lid van Lembeke10, ook wel het Lid van Eke in de Formatie van Eeklo (ElE).11 Binnen de
Weichseliaanse fluviatiele afzettingen kan ook een intensief gecryotubeerd complex van lemige tot
zandlemige lagen met zandige tot kleiige laminae voorkomen. Dit is benoemd als het Lid van
Oostakker12, ook gekend onder dezelfde naam in de Formatie van Eeklo (ElA).13
De eolische afzettingen die in de omgeving van het plangebied voorkomen bestaan uit
zandleem en zijn gevormd tijdens de koudere perioden van het Weichseliaan. In de eerste vormingsfase
heerste een relatief vochtig klimaat, waarbij de eolische sedimenten zijn afgezet op besneeuwde, natte
en/of vochtige plaatsen. Secundaire verplaatsingen vinden dan voornamelijk plaats onder invloed van
massabewegingen en afspoeling. Richting de koudste periode van het Weichseliaan wordt het klimaat
droger, waardoor secundaire verplaatsingen voornamelijk gebeuren in de vorm van verstuivingen. De
afzettingen worden gerekend tot de Formatie van Gent (Gt).14
De jongste afzettingen die in het plangebied voorkomen zijn gevormd tijdens de huidige
warme periode, het Holoceen. Deze zijn fluviatiel in oorsprong en beperken zich tot de vallei van de
Schelde en de beekdalen die op de Schelde afwateren. De Holocene fluviatiele sedimenten kunnen
variëren van grof zand tot klei en kunnen ook veen bevatten. Ze worden gerekend tot de Formatie van
Arenberg (Ab).15

6

Bogemans 1993; Bogemans 2007, 15.

7

Gullentops et al. 2001, 160.

8

Bogemans 1993; Bogemans 2007, 15-16.

9

Gullentops et al. 2001, 160.

10

Bogemans 1993; Bogemans 2007, 17.

11

Gullentops et al. 2001, 161.

12

Bogemans 1993; Bogemans 2007, 17.

13

Gullentops et al. 2001, 160-161.

14

Gullentops et al. 2001, 162; Bogemans 2007, 18.

15

Gullentops et al. 2001, 161; Bogemans 2007, 21-23.
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Fig. 2.2. Oudenaarde - Ontdubbeling verbindingsriolering Rietgracht (22.812). Quartiargeologische overzichtskaart. (bron:
http://dov.vlaanderen.be)
A Profieltype 1: eolische afzettingen (zand/zandleem) uit het Weichselien en mogelijk Vroeg-Holoceen; B Profieltype 1a:
profieltype 1 afgedekt door holocene fluviatiele afzettingen; C Profieltype 2: eolische afzettingen (löss) uit het Weichselien
en mogelijk Vroeg-Holoceen; D Profieltype 3: eolische afzettingen uit het Weichselien en mogelijk Vroeg-Holoceen op
fluviatiele afzettingen uit het Weichselien; E Profieltype 3a: profieltype 3 afgedekt door holocene fluviatiele afzettingen; F
Profieltype 6: eolische afzettingen uit het Weichselien en mogelijk Vroeg-Holoceen op fluviatiele afzettingen uit het
Weichselien en Eemien; G Profieltype 6a: profieltype 6 afgedekt door holocene fluviatiele afzettingen.

2.1.2

reliëf en bodem binnen het plangebied

Het reliëf van de omgeving laat duidelijk zien dat het plangebied is gelegen in het dal van de Schelde
(fig. 2.3). De vallei wordt omsloten door hogere heuvels die oplopen tot boven 80 m TAW. Deze
worden ontwaterd door meerdere beken, te herkennen aan de insnijdingen in dit heuvellandschap. Het
plangebied zelf kent een relatief vlak verloop en ligt tussen 11 en 13 m TAW, waarbij de hoogste delen
zich in het zuidwesten bevinden en de laagste delen in het noordoosten. Dit verloop is ook af te lezen
uit het hoogteprofiel (fig. 2.4).
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Vanwege de ligging in het bebouwde gebied van Oudenaarde is het plangebied zeer beperkt
gekarteerd op de Bodemkaart Vlaanderen (fig. 2.5). Uit de omgeving is echter af te leiden dat het
plangebied waarschijnlijk van oorsprong is gelegen in bodemtypen Eep, Efp, Uep en Ufp. Bodemtypen
Eep en Efp staan voor sterk tot zeer sterk gleyige gronden op een kleiige ondergrond, waarbij een
reductiehorizont voorkomt. Bodemtypen Uep en Ufp zijn de equivalenten op een zwaar kleiige
ondergrond.16 Langs de randen van de vallei komen droge tot vochtige zandleembodems voor.
De potentiële bodemerosiekaart (fig. 2.6) laat zien dat het plangebied grotendeels niet
gekarteerd is, waarschijnlijk als gevolg van de aanwezige bebouwing van Oudenaarde. Uit de
onbebouwde percelen in de omgeving kan echter afgeleid worden dat de erosiegevoeligheid van het
gebied waarschijnlijk zeer laag tot verwaarloosbaar is.

Fig. 2.3. Oudenaarde - Ontdubbeling verbindingsriolering Rietgracht (22.812). Uitsnede van het Digitaal Hoogtemodel
Vlaanderen II. (bron: http://dov.vlaanderen.be)
A plangebied; B bebouwing; C wegen; D water.

16

Tavernier 1971, 93-96; Van Ranst/Sys 2000.

18

Fig. 2.4. Oudenaarde - Ontdubbeling verbindingsriolering Rietgracht (22.812). Hoogteverloop. Bron: geopunt.be
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Fig. 2.5. Oudenaarde - Ontdubbeling verbindingsriolering Rietgracht (22.812). Uitsnede van de bodemkaart Vlaanderen
1:20.000. (bron: http://dov.vlaanderen.be)
A droog zandleem; B vochtig zand; C vochtig zandleem; D nat zandleem; E natte klei; F natte zware klei ; G antropogeen H
plangebied; I bebouwing; J wegen; K water.

20

Fig. 2.6. Oudenaarde - Ontdubbeling verbindingsriolering Rietgracht (22.812). Uitsnede van de Potentiële Erosiekaart per
perceel 2016 1:20.000. (bron: http://dov.vlaanderen.be)
A zeer hoog; B hoog; C gemiddeld; D laag; E zeer laag; F verwaarloosbaar; G bijzondere strook; H niet van toepassing;.
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2.2

archeologie en historische situatie

2.2.1 archeologische situatie

In figuur 2.7 is de archeologische situatie binnen het plangebied en de directe omgeving weergegeven.
Op deze afbeelding valt op dat het westelijke deel van het plangebied overlap vertoont met een aantal
elementen. Deze elementen zullen nu als eerste besproken worden.
Zoals in 1.4 al besproken is valt het plangebied deels samen met een projectgebied waar al eerder
archeologisch onderzoek werd uitgevoerd door BAAC Vlaanderen. Het gaat hier om CAI-locatie
211314. Bij dit onderzoek zijn verdedigingselementen aangesneden in twee proefsleuven. Het betreft
voornamelijk de grachtelementen van de Vaubanomwallingen.17 Daarnaast zijn ophogingslagen
aangetroffen. Van de laat-middeleeuwse bewoning die verwacht werd, is niets teruggevonden.
In tabel 2.1 staan de overige CAI-locaties verder opgesomd. Hieruit valt op te maken dat ter hoogte
van het centrum van Oudenaarde menselijke activiteit heeft plaatsgevonden vanaf de Romeinse tijd.
Binnen het centrum is een grafmonument aangetroffen (CAI-locatie 157089). De Romeinse tijd is
echter in het centrum schaars aanwezig. Vanaf de Volle Middeleeuwen worden meer activiteiten
waargenomen in het centrum, zoals blijkt uit CAI-locaties 152252 en 207332. De Late Middeleeuwen
en de Nieuwe Tijd zijn echter het meest vertegenwoordigd.
Buiten de historische stadskern zijn wel resten van menselijke aanwezigheid aangetroffen daterend vanaf
het Neolithicum, zoals onder andere blijkt uit CAI-locatie 500373 en 151596.18
In paragraaf 1.4 is ook al vermeld dat het plangebied deels gelegen is in de vastgestelde archeologische
zone van Oudenaarde.19 Deze zone bevat de historische stadskern van Oudenaarde. Hierin is niet alleen
de kern opgenomen, maar ook de 19de eeuwse uitbreidingen.
Daarnaast is op figuur 2.7 te zien dat het plangebied in het meest noordelijke deel van een UNESCOBufferzone gelegen is. Het gaat hier om de bufferzone rondom het Stadhuis van Oudenaarde, CAIlocatie 151749. Binnen deze zone dient het zicht vanaf en op het stadhuis bewaard te worden.20

CAI-locatie
40130

datering
Late Middeleeuwen

klasse
bewoning

150181
150725

Nieuwe Tijd
Late Middeleeuwen

bewoning
versterking

Nieuwe Tijd

bewoning

150730

Late Middeleeuwen

versterking

150733
151596

Late Middeleeuwen
Mesolithicum

versterking
vondstenconcentratie

17

Van Remoorter/Devroe/Vanden Borre 2016, 54.

18

Ameels et al. 2003, 61-62.

19

https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/140026.

20

http://whc.unesco.org/en/list/943.

omschrijving
Resten van zes kelders die in gebruik zijn geweest
tot het midden van de 20ste eeuw.
bewoningsporen en muurresten van de vismijn
Onderzoek uit 1985 en 2005: Noordoostelijke
funderingsopbouw van het Kasteel (toren en een
deel van de muur). Tevens verschillende
afvalpaketten, daterend vanaf de 13e eeuw.
Gracht werd ook aangesneden.
Een tweede afvalpaket daterend tot de 17de
eeuw.
Onderzoek uit 2007: zuidwest torenfundering, deel
van de gracht, een houten beerton. Daarnaast zijn
er resten twee kuilen aangetroffen die mogelijk
dateren voor de bouw van het kasteel
Onderzoek uit 1996: een natuurstenen muur
drie concentraties van lithisch materiaal met in
totaal 26251 artefacten
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CAI-locatie

datering
Neolithicum

klasse
vondstenconcentratie

omschrijving
gevleugelde pijlpunt, gepolijste bijl, handgevormd
aardewerk, niet-verbrand dierlijk botmateriaal

Romeinse Tijd
Late Middeleeuwen

vondstenconcentratie
bewoning

"Romeinse vondsten"
Stadhuis, van de vroegste dateringen zijn geen
resten aangetroffen bij archeologisch onderzoek.
Wel is een middeleeuwse beerput en kelder
aangetroffen.

Volle Middeleeuwen
Late Middeleeuwen

bewoning
begraving

kuil met aardewerk
restanten van een kerkhof rond de Sint
Walburgakerk. Ca. 170 graven. Tevens een muur
rondom het kerkhof

Nieuwe Tijd
Onbepaald
Onbepaald

industrie
grondstofwinning
religie

155442

Late Middeleeuwen

bewoning

klokgieterskuil
groot aantal extractiekuilen
funderingen van een bouwfase van de Sint
Walburgakerk
resten van een aantal woningen. Tijdens de
oudste fase lijkt het om twee woonhuizen te gaan,
die op een later tijdstipsamengevoegd zijn.
Tevens zijn een aantal munten uit de late
middeleeuwen aangetroffen.

155443

Late Middeleeuwen
Nieuwe Tijd
IJzertijd
Middeleeuwen

bewoning
bewoning
landbouw
versterking

156433
156568

Nieuwe Tijd
Late Middeleeuwen
Nieuwe Tijd

versterking
bewoning
bewoning

156579

Late Middeleeuwen

bewoning

156993

Late Middeleeuwen

versterking

Nieuwe Tijd

religie

157089
159839
163418

Romeinse Tijd
Onbepaald
Romeinse Tijd
Nieuwste Tijd

begraving
bewoning
begraving
onbepaald

164796

Late Middeleeuwen
Nieuwe Tijd

losse vondst
versterking

164801
207332

Steentijd
Volle Middeleeuwen
Late Middeleeuwen
Nieuwe Tijd

losse vondst
onbepaald
grondstofwinning
begraving

Onbepaald

onbepaald

151749

152252

155465

muren, vloerniveaus en een trapgang.
meerdere beerputten
een landbouwniveau
grondvesten van een deel van een poort van de
middeleeuwse stadsomwalling
restanten van de 17e eeuwse Vaubanversterking
ophogingslagen en kuilen
beerput die in verbinding stond met 3 rijhuizen.
Meerdere vondsten.
ophogingslagen die verband houden met de
aanleg van de Grote Markt en de uitbreiding van
de Oudenaardse stadsomwalling
stadsmuur met stadsgracht, tevens ook resten
van het Petegemhuus en een site met Walgracht
"Het Walleken"
Uitbreiding van het Petegemhuis naar
Apostolinnenklooster, tevens begravingsresten
van 5 skeletten in de vullingslagen van de
stadsgracht
funderingen van een Romeins grafmonument.
baksteenmetselwerk
drie brandrestgraven en nog enkele paalkuilen
greppels en kuilen die verband houden met de
perceelsindelingen
aardewerk
opvullingspaketten van de 17de en 18de eeuwse
vestinggrachten, ophogingslagen
vuurstenen artefacten
een kuil
zandwinningskuilen en een mestkuil
begravingen en grafkuilen, tevens de fuderingen
van de kerkhofmuur behorend bij de Sint
Walburgakerk
baksteenconstructie
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CAI-locatie
207334

datering
Late Middeleeuwen

klasse
industrie

omschrijving
Mogelijke resten van een smidse, resten van een
malienkolder en bewapening
gracht die mogelijk onderdeel is van de
laatmiddeleeuwse versterkingsgrachten en
diverse ophogingspaketten.
vestinggracht wellicht gerelateerd aan
Vaubanversterking
meerdere categorien vondsten, waaronder
speelgoed, organisch materiaal, voornamelijk
metaalvondsten

211314

Late Middeleeuwen

versterking

Nieuwe Tijd

versterking

215538

Late Middeleeuwen

vondstenconcentratie

215599

Nieuwe Tijd
Nieuwe Tijd

losse vondst
infrastructuur

Een munt, Venuspenning
kademuur waarvan de oudste resten dateren tot
de eerste heflt van de 16e eeuw en in de 18e
eeuw worden aanpassingen doorgevoerd.

Nieuwste Tijd

infrastructuur

Resten van een sluis die in 1918 werd afgebroken

215755
500231

Nieuwste Tijd
Romeinse Tijd

onbepaald
vondstenconcentratie

500373

Neolithicum

vondstenconcentratie

verstoringen
voornamelijk bouwmateriaal, vermoedelijk
behorend bij een Romeinse villa
Verschillende stukken aardewerk onder meer ook
een klokbekerscherf, tevens diererresten,
waaronder bijzondere schelpen soorten

501378

Nieuwe Tijd

bewoning

Liedtskasteel, het kasteel met park en vijver. Op
het terein zijn ook een middeleeuwse ploeglaag
en een profiel van de oude vestinggracht
aangetroffen

501379
503505

Late Middeleeuwen
Late Middeleeuwen

bewoning
industrie

stadswoning
Pottenbakkerij met 4 ovens, tevens zes kuilen
gevuld met mest die vroeger dateren.

Tabel 2.1. Oudenaarde - Ontdubbeling verbindingsriolering Rietgracht (22.812). Locaties uit de CAI.

De CAI inventarisatie laat zien dat het westelijke deel van het plangebied in een rijk archeologische
gebied is gelegen. En hoewel het niet blijkt uit de CAI-inventarisatie blijkt uit recenter onderzoek op
de Markt dat ook binnen het centrum vroegere resten dan de Volle Middeleeuwen aangetroffen
kunnen worden. Bij opgravingen op de Markt zijn lithische materialen gevonden die wijzen op het
vervaardigen van werktuigen die dateren tot het Paleolithicum.21 De oostelijke zone van het plangebied
ligt in een archeologisch minder rijk gebied of hier is minder onderzoek uitgevoerd. De CAI-locaties
buiten het stadscentrum van Oudenaarde laten zien dat ook buiten de stadskern wel degelijk rekening
gehouden dient te worden met een vroege aanwezigheid van menselijke activiteiten.

21

http://www.oudenaarde.be/markt/geschiedenis/archeologie.
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Fig. 2.7. Oudenaarde - Ontdubbeling verbindingsriolering Rietgracht (22.812). Locatie uit de Centrale Archeologische
Inventaris in de omgeving van het plangebied.
A plangebied; B CAI-locatie; C UNESCO-bufferzone; D vastgestelde archeologische zone; E Beschermd monument.

2.2.2 historische situatie

De eerste historische vermelding van Oudenaarde dateert van 1038, namelijk als Aldenardensis. De
naam 'Oudenaarde' laat zich verklaren als een samenvoeging van 'oude' en 'aard', waarbij aard de
aanduiding is van een aanlegplaats.22 Deze aanlegplaats wordt geplaatst ter hoogte van de Brugschelde
en de Schelde. De graaf van Vlaanderen sprak hier Godsvrede uit in 1030 en liet op deze plek een slot
met een kerk bouwen.23
Aan het einde van de 12de eeuw is Oudenaarde een vesting met meerdere stadspoorten, zoals
onder andere de Beverenpoort, die in de omgeving van het plangebied gelegen zou moeten zijn.
Hoewel de stadsvesten werden gesloopt na de slag van Bouvines, worden de poorten naderhand weer
22

23

Debrabandere et al. 2010, 196.
https://web.archive.org/web/20090124003841/http://le-petit-bruges.be:80/korte_geschiedenis_oudenaarde.htm en

https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/121247

25

opgebouwd. De vesting wordt verder opgebouwd in de 15de eeuw en wordt versterkt door 24 torens.
Deze situatie is opgetekend op de oudste bekende plattegrond van Oudenaarde van Jacob van Deventer
(fig.2.8). Deze kaart wordt verderop besproken.
Het marktplein ontwikkelt zich vanaf de 14de eeuw na de bouw van een belfort en lakenhal
(het huidige stadhuis).24 Aan de lakenhal worden ook direct woningen gebouwd. 25
Halverwege de 17de eeuw valt Lodewijk XIV Vlaanderen binnen. Daarop wordt de verdediging van
Oudenaarde verbeterd met onder andere bastions en een inundatiegebied. Dit zijn de vestingwerken
van Vauban.26 Tijdens een proefsleuvenonderzoek van BAAC Vlaanderen ter hoogte van CAI-locatie
211314 zijn er resten aangetroffen van deze Vaubanvestingwerken. Het uiterlijk van deze
vestingwerken is te zien op de Ferrariskaart. Hieronder wordt deze kaart en de betekenis voor het
plangebied verder besproken.

Fig. 2.8. Oudenaarde - Ontdubbeling verbindingsriolering Rietgracht (22.812). Plangebied geprojecteerd op de Jacob van
Deventer (1550-1555) Bron: cartesius.be

De eerste historische kaart is de Jacob van Deventer (fig. 2.8). Op deze kaart is te zien dat het
plangebied zich ter hoogte en net ten noorden van de noordelijke gracht is gelegen. Net ten zuiden van
het werkterrein rondom overstort O18 is bebouwing te zien. Het terrein voor grondverbetering is
gelegen op een akker of weiland.
De volgende historische kaart is de Villaretkaart. Op deze kaart zijn de vestingwerken van
Vauban al duidelijk te zien. Het westelijke deel van het plangebied is gelegen ter hoogte van de
24

https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/27225

25

Pede & Ameels 2007, 75

26

https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/121247
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verschillende grachten en omwallingen van deze vestingwerken. Tevens lijkt hierop de koker
waarbinnen de meeste werkzaamheden zullen plaatsvinden, opgetekend te zijn op deze kaart als een
zwartgrijze dikkere lijn. Het gaat hier om een gracht met muur die ook op de Atlas der Buurtwegen,
Vandermaelen en de Popp-kaart te zien is, maar duidelijker is opgetekend. Het terrein voor
grondverbetering ligt op een akker of weiland.

Fig. 2.9. Oudenaarde - Ontdubbeling verbindingsriolering Rietgracht (22.812). Plangebied geprojecteerd op de Villaret-kaart
(1745-1748). Bron: geo.onroerenderfgoed.be

Op de Ferrariskaart is te zien dat het westelijke deel van het plangebied gelegen is ter hoogte van de
Vaubanvestingwerken. De zuidelijke uitloper ligt ter hoogte van de gracht en het noordelijke deel ligt
ter hoogte van de omwalling. Het werkterrein van O18 lijkt net buiten de gracht gelegen te zijn op
een stuk weiland. Het terrein voor grondverbetering is gelegen op een weiland.
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Fig. 2.10. Oudenaarde - Ontdubbeling verbindingsriolering Rietgracht (22.812). Plangebied geprojecteerd op de Ferrariskaart
(1771-1778). Bron: geo.onroerenderfgoed.be

De Atlas der Buurtwegen laat zien dat het westelijke deel van het plangebied wel degelijk geheel
gelegen is ter hoogte van de grachten en omwalling van de Vaubanvestingwerken. Zoals hierboven al
vermeld is ter hoogte van de huidige koker een gracht met muur te zien. Het terrein voor
grondverbetering ligt nog op onbebouwd terrein. Wel is er een perceelsgreppel in het terrein zichtbaar.
De Vandermaelenkaart voegt niets toe aan het beeld van de Ferraris en de Atlas der Buurtwegen.

28

Fig. 2.11. Oudenaarde - Ontdubbeling verbindingsriolering Rietgracht (22.812). Plangebied geprojecteerd op de Atlas der
Buurtwegen (1843-1845). Bron: geopunt.be
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Fig. 2.12. Oudenaarde - Ontdubbeling verbindingsriolering Rietgracht (22.812). Plangebied geprojecteerd op de
Vandermaelenkaart (circa 1850). Bron: geopunt.be

De Popp-kaart laat echter zien dat de vestingwerken zijn opgebroken en dat de bewoningskern van
Oudenaarde zich uitbreidt buiten de eerdere omwalling. Tevens is de aanleg van de spoorweg op deze
kaart aanwezig. Het werkterein van O18 lijkt hier ter hoogte van te liggen, maar het spoor is nu nog
steeds aanwezig, dus de kaart lijkt hier niet correct te zijn ingetekend of gegeorefereerd. In het midden
van het plangebied is een slagveld zichtbaar gemaakt met het jaartal 1708. Hierbij werden de Fransen
uit de stad verjaagd door de Engelsen onder leiding van Hertog Marlborough ten tijden van de Spaanse
Successieoorlogen.27 Het terrein voor grondverbetering ligt nog steeds ter hoogte van onbebouwd
terrein.

27

https://web.archive.org/web/20090124003841/http://le-petit-bruges.be:80/korte_geschiedenis_oudenaarde.htm
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Fig. 2.13. Oudenaarde - Ontdubbeling verbindingsriolering Rietgracht (22.812). Plangebied geprojecteerd op de Popp-kaart
(1842-1880). Bron: geopunt.be

Uit de historische kaarten blijkt dat het plangebied in het westen gelegen is ter hoogte van de
Vaubanvestingwerken. Deze worden ten tijden van de opmaak van de Popp-kaart opgebroken en het
centrum van Oudenaarde wordt verder uitgebreid. Tevens is de koker waarbinnen het grootste
gedeelte van de werkzaamheden zullen plaatsvinden binnen het plangebied op deze kaart opgetekend.
Het werkterrein rond O18 ligt ter hoogte van de gracht van de Vestingwerken of de omwalling. Het
terrein voor grondverbetering is in de Nieuwe tijd een akker of weiland en blijft onbebouwd.
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2.2.3 luchtfotografie

Op de eerste luchtfoto uit1971 is te zien dat het stratenplan zoals dat op de Popp-kaart stond
aangegeven. Dit stratenplan is in de 100 jaar tussen de optekening van de Poppkaart en deze luchtfoto
niet gewijzigd. Tevens is op deze luchtfoto eigenlijk heel duidelijk te zien dat de spoorlijn wel een deel
van het werkterrein van O18 bedekt. Op de luchtfoto van 2000-2003 is te zien dat de spoorlijn
verplaatst is en dat deze niet meer binnen het werkterrein gelegen is.

Fig. 2.14. Oudenaarde - Ontdubbeling verbindingsriolering Rietgracht (22.812). Luchtfoto 1971.

Op de luchtfoto van 1979-1990 is te zien dat het terrein aan de oostzijde van het plangebied wordt
ingericht. Er zijn zandpaden zichtbaar. De luchtfoto van 2000-2003 laat een ingericht park zien,
waarbinnen tevens twee vijvers zijn gegraven, en daarvan in een ovaal onregelmatige vorm en een
daarvan rechthoekig. Daarnaast zijn er twee gebouwen gebouwd. Op een detail afbeelding van de
Luchtfoto van 2008-2011 is het park heel duidelijk zichtbaar.
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Fig. 2.15. Oudenaarde - Ontdubbeling verbindingsriolering Rietgracht (22.812). Luchtfoto van 1979-1990
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Fig. 2.16. Oudenaarde - Ontdubbeling verbindingsriolering Rietgracht (22.812). Luchtfoto van 2000-2003.
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Fig. 2.17. Oudenaarde - Ontdubbeling verbindingsriolering Rietgracht (22.812). Detail luchtfofo 2008-2011.
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Fig. 2.18. Oudenaarde - Ontdubbeling verbindingsriolering Rietgracht (22.812). Meest recente luchtfoto

Het terrein voor grondverbetering is op alle luchtfoto’s nog steeds gelegen in onbebouwd gebied, dat
waarschijnlijk vooral dienst heeft gedaan als weidegrond.
De luchtfoto’s tonen dat het werkterrein O18 door de spoorlijn grotendeels verstoord is geweest.
Daarnaast is het stratenplan sinds de optekening van de Popp-kaart niet meer veranderd. Sinds 1979 is
binnen het oostelijke deel van het plangebied een park aangelegd met vijvers en een tweetal gebouwen.
Het terrein voor grondverbetering is onbebouwd gebleven.
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2.3

archeologische verwachting ⁄ synthese

In paragraaf 1.5 zijn de doel- en vraagstellingen van het onderzoek geformuleerd. In deze paragraaf
zullen deze in de lopende tekst behandeld worden.
In het plangebied zullen riolerings- en wegeniswerkzaamheden uitgevoerd worden (zie paragraaf 1.2).
Binnen een bestaande koker wordt een nieuw gescheiden rioolsysteem aangelegd. Alleen ter hoogte
van de Gevaertsdreef wordt een nieuwe DWA leiding aangelegd ter hoogte van de weg. Ter hoogte
van de Neringstraat worden ook ter hoogte van de aanwezige wegenis nieuwe leidingen aangelegd
voor de DWA en de RWA. Voor het plangebied is een bureauonderzoek uitgevoerd om een
inschatting te maken van de archeologische potentie en kenniswinst.
De archeologische waarde van het plangebied wordt als hoog ingeschat op basis van de uitgevoerde
assessment. Het plangebied is deels gelegen in de archeologische zone van het centrum van
Oudenaarde. Tevens ligt het binnen een UNESCO-bufferzone behorend bij de Lakenhal en belfort,
waar nu het huidige stadhuis gelegen is. Binnen deze zone kunnen sporen aangetroffen worden
daterend vanaf de 11de eeuw tot de Nieuwste tijd. Tevens zijn binnen het centrum Romeinse resten
aangetroffen waardoor eerdere perioden zeker niet uitgesloten kunnen worden.
Buiten het centrum van Oudenaarde kunnen vooral resten vanaf het Neolithicum tot en met de
Middeleeuwen verwacht worden. Eerder onderzoek heeft langs de Schelde materiaal van deze periodes
opgeleverd tijden prospectie onderzoek.
Het historische kaartmateriaal heeft aangetoond dat binnen het plangebied resten van de vestingwerken
van Vauban aangetroffen kunnen worden. Ook de opgraving van BAAC Vlaanderen heeft op een
terrein dat tussen het plangebied gelegen is resten van deze vestingwerken aangetroffen. Daarbij is
echter wel geconstateerd dat vroegere resten binnen deze zones waarschijnlijk vergraven zijn door de
vestingwerken.28
In het plangebied zullen verschillende soorten werkzaamheden uitgevoerd worden. Hieronder zal per
onderdeel een gespecificeerde archeologische potentieel tot kenniswinst worden opgesteld.
2.3.1 aanleg riolering ter hoogte van de wegen en wegeniswerken

De aanleg van het huidige rioleringsstelsel en de huidige wegen hebben reeds gezorgd voor een hoge
mate van verstoring (paragraaf 1.3). De impact van de toekomstige werken is dan ook eerder beperkt.
Omwille van deze verstoringen is het potentieel op kenniswinst zeer gering. Binnen het tracé van het
plangebied zullen de rioleringen voornamelijk aangelegd worden binnen de bestaande koker. Alleen ter
hoogte van de Neringstraat en de Gevaertsdreef wordt een DWA leiding aangelegd ter hoogte van de
weg. Hier is echter ook al een riolering en een koker aanwezig, waardoor een groot gedeelte al
verstoord zal zijn. Gezien de verstoringen door de huidige weg en leidingen zullen (eventueel) enkel de
onderzijdes van diepe sporen verwacht kunnen worden. De baten van een onderzoek wegen hierbij
niet op tegen de kosten. Voor het deel van het plangebied dat gelegen is ter hoogte van de bestaande
wegen en grachten geldt dat er geen verder onderzoek nodig is. Het voorkomen van archeologische
sporen of vondsten kan niet volledig uitgesloten worden. Daarom wordt gewezen op de bij wet
verplichte meldingsplicht, indien bij de geplande graafwerken toch op archeologische sporen van enige
omvang of belang zou gestoten worden.

28

Van Remoorter e.a. 2016, 55-56
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2.3.2 werkterrein en werkzaamheden bij o18

Het onderzoek heeft aangetoond dat het terrein nu onbebouwd lijkt te zijn. Op de Popp-kaart en de
luchtfoto’s van 1971 en 1979-1990 is te zien dat de westelijke helft van dit terrein verstoord is geweest
door een spoorlijn. Op de luchtfoto van 2000-2003 is te zien dat deze lijn verlegd is en dat daarna het
terrein onbebouwd is gebleven. Het betekent echter wel dat het terrein al grotendeels verstoord is.
Waarschijnlijk is het zelfs geheel verstoord, aangezien O18 ook al aanwezig is en alleen aangepast gaat
worden aan de nieuwe leidingen. Door deze hoge mate van verstoring is ondanks de hoge
archeologische verwachting het potentieel tot kenniswinst binnen dit terrein niet aanwezig. Daardoor
wordt voor dit terrein geen vervolgonderzoek geadviseerd.
2.3.3 werkzaamheden ter hoogte van park

Aan de oostzijde van het plangebied worden leidingen rondom een bestaande koker opgebroken en
vervangen door nieuwe leidingen. Tevens zullen aan de koker wat werkzaamheden plaatsvinden. Het
assessment heeft aangetoond dat binnen dit terrein in meer recente jaren een park is aangelegd. Daarbij
zijn ook een tweetal vijvers gegraven en een aantal paden aangelegd. Door de aanwezige verstoringen
binnen dit terrein is er geen potentieel tot kenniswinst aanwezig. Voor dit terrein wordt dan ook geen
vervolgonderzoek geadviseerd.
2.3.4 terrein voor grondverbetering

Het assessment heeft aangetoond dat het terrein voor grondverbetering geen resten uit de Nieuwe of
Nieuwste Tijd zal bevatten. De historische kaarten en luchtfoto’s hebben aangetoond dat het terrein
vanaf de Middeleeuwen als akker of weiland in gebruik geweest is. De ligging in de omgeving van de
Schelde is echter wel gunstig voor de aanwezigheid van sporen daterend vanaf het Neolithicum. Op ca.
150 m aan de overkant van de Schelde zijn resten van menselijke activiteiten aan getoond vanaf het
Neolithicum. Dit kan binnen dit terrein verwacht worden.
Binnen het terrein zal de grond tot ongeveer 0.30 – 0.40 m ontgraven worden, waarna zwaar
materieel op dit terrein zal worden gestald. Samen met de archeologische verwachting is de impact op
het bodemarchief dus groot te noemen. Daardoor is het potentieel tot kenniswinst ook groot te
noemen. Voor dit terrein wordt vervolgonderzoek geadviseerd.
2.3.5 conclusie

In bovenstaande paragrafen is de archeologische potentieel tot kenniswinst per zone besproken. Binnen
bijna het volledige plangebied is het potentieel tot kenniswinst niet aanwezig vanwege de al bestaande
verstoringen en het feit dat de werkzaamheden veelal hierbinnen zullen plaatsvinden. In deze zones is
dan ook geen vervolgonderzoek nodig.
Alleen het terrein voor grondverbetering komt in aanmerking voor vervolgonderzoek (fig. 2.19) Dit
onderzoek dient gefaseerd uitgevoerd te worden. In eerste instantie dient een landschappelijk
booronderzoek uitgevoerd te worden. Hieruit zal moeten blijken wat de beste vervolgstrategie is
(archeologische boringen, proefsleuven of geen vervolg).
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Fig. 2.19 Oudenaarde - Ontdubbeling verbindingsriolering Rietgracht (22.812), Aanduiding onderzoeksgebied binnen het
plangebied.
A plangebied; B terrein voor grondverbetering (onderzoeksgebied)
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2.4

samenvatting

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. De aanleg van het huidige rioleringsstelsel en de huidige
wegen hebben reeds gezorgd voor een hoge mate van verstoring (paragraaf 1.3). De impact van de
geplande werkzaamheden is beperkt ter hoogte van 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.
Alleen het terrein voor grondverbetering komt in aanmerking voor een archeologisch
vervolgonderzoek. Deze zone heeft potentie op kennisvermeerdering voor het Neolithicum tot en met
de Middeleeuwen. Het assessment heeft aangetoond dat voor de Nieuwe en Nieuwste tijd geen sporen
verwacht behoeven te worden. (voor meer specificaties, zie 2.3). De eventueel aanwezige
archeologische waarden worden hier bedreigd door de geplande werkzaamheden (impact). Voor deze
gebieden wordt archeologisch onderzoek geadviseerd. Dit onderzoek dient gefaseerd uitgevoerd te
worden. In eerste instantie dient een landschappelijk booronderzoek uitgevoerd te worden. Hieruit zal
moeten blijken wat de beste vervolgstrategie is (archeologische boringen, proefsleuven of geen
vervolg).
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detail werkzaamheden

1.5
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Bodemkaart

2.6
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2.7

CAI-kaart
Historische kaart
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Historische kaart
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Historische kaart
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Historische kaart
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Historische kaart
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Historische kaart
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werkzaamheden

bijlage 2

Plannen van de
werkzaamheden
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werkzaamheden
Plannen van de
werkzaamheden
Plannen van de
werkzaamheden
Grootschalig
Referentiebestand

bijlage 3
bijlage 4
bijlage 5
bijlage 6

Onderwerp
locatie plangebied
locatie plangebied

Aanmaakschaal Aanmaakwijze Aanmaakdatum
1:30.000
Digitaal
8-5-2018
1:12.000
Digitaal
8-5-2018

doorsnede van koker
Rietgracht
doorsnede overwelving in
de Gevaertsdreef

onbekend

Digitaal

onbekend

onbekend

Digitaal

onbekend

huidige bedekking
plangebied
Tertiaire geologische
ondergrond omgeving van
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Quartair geologische
ondergrond omgeving van
het plangebied
Digitaal hoogtemodel
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Atlas der Buurtwegen

1:15.000

Digitaal

8-5-2018

1:50.000

Digitaal

8-5-2018

1:50.000

Digitaal

8-5-2018

1:50.000

Digitaal

8-5-2018

onbekend

Digitaal

8-5-2018

1:13.000

Digitaal

8-5-2018

1:15.000

Digitaal

8-5-2018

1:15.000
1:13.000

Digitaal
Digitaal

8-5-2018
8-5-2018

1:15.000

Digitaal

8-5-2018

1:15.000

Digitaal

8-5-2018

1:15.000

Digitaal

8-5-2018

Locatie plangebied op de
Vandermaelen
Locatie plangebied op de
Popp-kaart
aanduiding terrein van
grondverbetering binnen
plangebied
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de werkzaamheden
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Dwarsdoorsneden van de
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1:15.000

Digitaal

8-5-2018
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Digitaal

8-5-2018
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Digitaal

8-5-2018
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Digitaal

3-11-2017
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Digitaal

3-11-2017

1:100

Digitaal

3-11-2017
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Digitaal

3-11-2017

1:1.000

Digitaal

8-5-2018
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fotolijst projectcode 2018c81

nummer

type

onderwerp

vervaardiging

datum

Fig. 2.14
Fig. 2.15
Fig. 2.16
Fig. 2.17

foto
foto
foto
foto

analoog
digitaal
digitaal
digitaal

1971
1979-1990
2000-2003
2008-2011

Fig. 2.18

foto

Luchtfoto van het plangebied
Luchtfoto van het plangebied
Luchtfoto van het plangebied
detail foto van het oostelijke deel van het
plangebied
Luchtfoto van het plangebied

digitaal
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6

lijst van bijlagen

1
2

Overzicht van archeologische perioden
Plannen van de werkzaamheden in de Neringstraat, Verdurestraat, Gobelinstraat, Jacob
Lacopsstraat, Gevaertsdreef en Tacambaroplein
Dwarsdoorsneden Neringstraat
Dwarsdoorsneden Ververijstraat, Verdurestraat en Gobelinstraat
Plannen van de wegeniswerken
Kadastrale kaart

3
4
5
6

43

bijlage 1
begin

overzicht van archeologische perioden
einde

periode

1789 na Chr. - heden
1500 na Chr. - 1789 na Chr.

Nieuwste Tijd
Nieuwe Tijd

1200 na Chr. - 1500 na Chr.
900 na Chr. - 1200 na Chr.
430/450 na Chr. - 900 na Chr.

Late Middeleeuwen
Volle Middeleeuwen
Vroege Middeleeuwen

275 na Chr. - 430/450 na Chr.
69 na Chr. - 275 na Chr.
57 voor Chr. - 69 na Chr.

laat-Romeinse tijd
midden-Romeinse tijd
vroeg-Romeinse tijd

250 voor Chr. -57 voor Chr.
475/450 voor Chr. -250 voor Chr.
800 voor Chr. -475/450 voor Chr.

Late IJzertijd
Midden IJzertijd
Vroege IJzertijd

1050 voor Chr.-800 voor Chr.
1800/1750 voor Chr.-1050 voor Chr.
2000/2100 voor Chr.-1800/1750 voor Chr.

Late Bronstijd
Midden Bronstijd
Vroege Bronstijd

5300 voor Chr. -2000 voor Chr.

Neolithicum

9500 voor Chr. -5300 voor Chr.

Mesolithicum

tot 9500 voor Chr.

Paleolithicum
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Bijlage 2 gedetaileerde plannen van de werkzaamheden

POMPSTATION
RODELOS
(met kast sturing)

midden : KANTELSTUW KKS KWT
breedte 275cm
aan beide zijden : wandafsluiter
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Bijlage 5: wegeniswerken
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