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1. Inleiding
1.1.

Wettelijk kader

De archeologienota kadert in het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013. Naar aanleiding van
een geplande aanvraag voor een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen te
Evergem Zwedenstraat (provincie Oost-Vlaanderen), gelegen buiten woon- en recreatiegebied en
waarbij de totale oppervlakte van de bodemingrepen 5000m² of meer bedragen, dient de
initiatiefnemer een archeologienota toe te voegen aan de vergunningsaanvraag. De archeologienota
dient opgemaakt te worden onder supervisie van een erkend archeoloog.

1.2.

Onderzoeksopdracht

1.2.1. Vraagstelling

•

Zijn er archeologische of historische gegevens gekend over de site?

•

Zijn er gegevens gekend dat de bodem (deels) verstoord is?

•

Zijn er landschappelijke factoren die invloed kunnen hebben op de gaafheid van eventuele
archeologische sporen?

•

Wat is de impact van de geplande werken op het bodemarchief?

•

Is er een archeologische site aanwezig? Zo ja, wat zijn de karakteristieken en de
bewaringstoestand ervan? Wat is de relatie met het landschap? Welke waarde heeft de site?

•

Wat is de te volgen strategie tijdens een eventueel verder onderzoek en welke bijkomende
onderzoeksvragen moeten daarbij beantwoord worden?

1.2.2. Randvoorwaarden

Niet van toepassing.
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Werkwijze en strategie

1.3.1. Motivering onderzoeksstrategie

In het bureauonderzoek wordt een zo duidelijk mogelijk beeld gevormd van de huidige
archeologische, historische en landschappelijke informatie van het projectgebied en diens omgeving.
Deze gegevens worden vergeleken met de geplande werken en de hiermee gepaard gaande
verstoringen en vergravingen in de bodem. Het uiteindelijke doel is het bepalen of verder
archeologisch onderzoek al dan niet aangewezen is.
Informatie over de afbakening van het plangebied en de geplande werkzaamheden werd
aangeleverd via de initiatiefnemer door middel van ontwerpplannen en via mondelinge of
schriftelijke communicatie. Om een zicht te krijgen op de huidige archeologische kennis van het
plangebied en van de directe omgeving werd de Centrale Archeologische Inventaris (CAI)
geraadpleegd.1 Deze online databank is uitsluitend toegankelijk voor geregistreerde gebruikers,
hoofdzakelijk archeologen. Aanvullend werden verschillende historische kaarten geraadpleegd via
Geopunt2, de centrale toegangspoort tot geografische overheidsinformatie, en via Cartesius3, een
databank die kaarten bundelt van het Nationaal Geografisch Instituut (NGI), de Koninklijke
Bibliotheek, het Rijksarchief, lokale archieven en het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika.
Aansluitend hierbij werden ook verschillende luchtfoto’s bekeken die genomen zijn sinds de jaren ‘70
van vorige eeuw. Op het kaartmateriaal en de luchtfoto’s werd het plangebied geprojecteerd, om
zodoende een duidelijk beeld te krijgen van het landgebruik gedurende de laatste eeuwen. Geopunt
leverde ook verschillende kaarten op die betrekking hebben tot de landschappelijke en
bodemkundige ligging van het gebied. Een kadasterplan dat beschikbaar is via de GRB-kaart op
Geopunt werd vergeleken met hetgene dat beschikbaar is via de CadGIS Viewer van de Federale
Overheid.4 Een topografische kaart werd verkregen via het NGI.5
Op basis van dit onderzoek en het raadplegen van bovenvermelde bronnen kan een antwoord
gegeven worden op de vooropgestelde onderzoeksvragen.

1

https://cai.onroerenderfgoed.be/

2

http://www.geopunt.be/kaart

3

http://www.cartesius.be/CartesiusPortal/

4

http://ccff02.minfin.fgov.be/cadgisweb/

5

http://www.ngi.be/topomapviewer/
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1.3.2. Organisatie van het vooronderzoek

In eerste instantie werd gestart met het bureauonderzoek waarbij de diverse beschikbare bronnen
geraadpleegd worden. Daarnaast werd in detail bekeken wat de huidige toestand is van het
plangebied en werden de geplande werkzaamheden onder de loep genomen. Tevens werd een
plaatsbezoek uitgevoerd. Op basis van deze gegevens samen werd afgetoetst of ten eerste verder
vooronderzoek noodzakelijk is en ten tweede welke onderzoekstappen er eventueel genomen
moeten worden.

1.3.3. Advies specialisten

Niet van toepassing.

1.3.4. Wetenschappelijke advisering

Niet van toepassing.

1.3.5. Selectie bronnen

De gebruikte bronnen zijn beschreven onder 1.3.1. De bronnen daaronder vermeld waren afdoende
om een gedegen advies te geven voor een verder archeologisch traject. Bijkomend archiefonderzoek
werd niet opportuun geacht.
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2. Bureauonderzoek
2.1.

Huidige toestand

Het plangebied is 11 544,61m² groot en gelegen ten zuiden van de Zwedenstraat in Evergem, in een
industriezone. Het terrein heeft een rechthoekige vorm en is min of meer noord-zuid georiënteerd.
Een deel van de gracht die de oostelijke grens van het terrein vormt, maakt ook deel uit van de site.
Het plangebied is momenteel volledig verhard met steenpuin. Hiertoe werd de grond met 30cm
afgegraven, en werd een pakket van 30cm steenpuin aangebracht.6 Op figuur 1 is te zien dat er in
2017 grootschalige grondwerken plaatsvonden op het terrein.

Figuur 1 Zicht op het plangebied op de luchtfoto van 2017 (bron: geopunt.be).

6

Informatie ontvangen van de initiatiefnemer.
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Figuur 2 Zicht op het plangebied vanaf het noorden (foto genomen op 20/05/2018). Het terrein is volledig verhard met
steenslag.
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Geplande werken

De bouwplannen zijn te vinden in de bijlage, uitsnedes van het ontwerpplan en van het funderingsen rioleringsplan worden hieronder weergegeven.
In het noordelijke deel van het terrein wordt een rechthoekig bedrijfsgebouw opgericht met een
oppervlakte van 3230,63m². De grenzen van het gebouw komen aan oost- en westzijde op 10m van
de kadastrale grenzen te liggen, in het noorden komt het gebouw quasi overeen met de
perceelsgrens. Het gebouw bestaat uit een groot magazijn, met in het noordwesten ‘sociale lokalen’
(refter, sanitair, bureel).
De manier van funderen gebeurt via een raster van kolommen. In totaal worden 65 funderingsputten
van ca. 1 bij 2m uitgegraven tot op drukvaste en vorstvrije bodem, verspreid over de volledige
oppervlakte van het nieuwe gebouw. Dit komt neer op een oppervlakte van 130m², verspreid over 65
puntsgewijze ingrepen.
In het gebouw worden 3 tracés voorzien voor afvoer van regenwater, telkens in de lengterichting van
het gebouw: 1 centraal en 2 aan de zijgevels. Deze komen samen in een 4de tracé dat langsheen de
korte zuidgevel loopt. De diameter van buizen varieert van 12,5 tot 31,5cm, de sleuven waarin deze
gelegd worden zullen niet veel breder zijn. Op enkele plaatsen sluiten daar smallere, korte
rioleringsbuizen op aan, en ook worden 3 controleputjes van 40cm diameter voorzien. Nabij de
sociale lokalen wordt een septische put van 2000 liter en 2 kleinere schepputjes voorzien, met een
lokaal buizenstelsel met een diameter van 11,0cm. In totaal zullen de sleuven voor de nutsleidingen
een gezamenlijke oppervlakte kennen van zo’n 80m².
Er komt geen ondergronds niveau in het gebouw. Wel wordt aan de noordzijde een laadput met een
oppervlakte van 200m² uitgegraven tot 1,20m onder het huidige maaiveld.
Bovenstaande ingrepen zullen de enige verstoringen zijn die dieper zullen gaan dan het pakket
steenpuin. Het aanwezige steenpuin dat buiten de contouren van het gebouw zal liggen, blijft
behouden. Rond het gebouw wordt op het steenpuin een asfaltverharding aangelegd, met aan de
noordzijde een 29 parkeerplaatsen in waterdoorlatende verharding.
De geplande ingrepen die dieper gaan dan het steenpuin betreffen dus:
-

Laadput van 200m²
Puntsgewijze en verspreid liggende ingrepen (paalfunderingen, septische put en schepputjes)
met een oppervlakte van in totaal ca. 140m²
Smalle sleufvormige uitgravingen voor nutsleidingen met een oppervlakte van in totaal ca.
80m².

Op een oppervlakte van 3230,63m² (oppervlakte nieuw gebouw) betekent dit dat er 220m² (6,8%)
dieper dan het bestaande steenpuin zal uitgegraven worden, verdeeld over verspreid liggende
locaties. Net naast het bestaande gebouw wordt een zone van 200m² uitgegraven. Van het totale
plangebied is 6231,34m² verhard; bij de werken wordt er op een oppervlakte van 420m² dieper dan
het steenpuin gegraven, dit komt overeen met 6,7%.
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Er gebeuren geen werken op het zuidelijke deel van het terrein.

Figuur 3 Uitsnede uit het inplantingsplan van de geplande werken (bron: initiatiefnemer).
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Figuur 4 Uitsnede uit het funderings- en rioleringsplan (bron: opdrachtgever).
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Landschappelijke ligging

2.3.1. Topografische situering

Evergem is een fusiegemeente ten noorden van Gent, die naast Evergem bestaat uit de kernen
Belzele, Sleidinge, Kluizen Wippelgem, Ertvelde, Rieme, Doornzele en Kerkbrugge-Langerbrugge. In
het oosten sluiten Rieme, Doornzele en Kerkbrugge-Langerbrugge aan op de haven van Gent en het
kanaal Gent-Terneuzen. Het grondgebied wordt in het oosten van de fusiegemeente doorsneden
door de R4 (ring rond Gent), waarlangs diverse bedrijventerreinen zijn gelegen. Voor het overige kent
de fusiegemeente een meer landelijk karakter. Het plangebied maakt deel uit van een
bedrijventerrein ten oosten van de R4 dat gelegen is tussen de kernen van Wippelgem in het westen,
van Doornzele in het noordoosten en van Kerkbrugge-Langerbrugge in het zuiden. Verder naar het
noorden bevindt zich het recent aangelegde Kluizendok en het in ontwikkeling zijnde industrieterrein
eromheen. Het terrein grenst in het noorden aan de Zwedenstraat, één van de ontsluitingswegen
van het bedrijventerrein. Ten westen is nog een braakliggend stuk grond gelegen, aan de andere
zijden bevinden zich bestaande loodsen en bedrijfsgebouwen. Op de bodemgebruikskaart van 2001
staat het plangebied hoofdzakelijk aangeduid als ‘Akkerbouw’ en ‘Weiland’, met in het noorden en
zuiden enkele delen ‘Andere bebouwing’. Dit komt niet meer overeen met het huidige gebruik.

Figuur 5 Zicht op de topografische kaart met aanduiding van het plangebied (bron: NGI).
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Figuur 6 Detailopname van de topografische kaart met aanduiding van het plangebied (bron: NGI).

Figuur 7 Zicht op het kadasterplan (bron: geopunt.be).
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Figuur 8 Zicht op de bodemgebruikskaart met aanduiding van het plangebied (bron: geopunt.be).

2.3.2. Landschappelijke situering

De fusiegemeente Evergem is gelegen in de Vlaamse Vallei en kent een vlak en matig opvallend
microreliëf, bestaande uit afwisselend zwakke en droge ruggen en nattere depressies. In het noorden
van de gemeente, op het grondgebied van Ertvelde, bevindt zich de dekzandrug van Maldegem naar
Stekene. Tussen Doornzele en Rieme zijn de kunstmatig opgehoogde gronden rond het Kluizendok
duidelijk te herkennen op het digitale hoogtemodel. In het zuiden van de fusiegemeente zijn enkele
west-oost georiënteerde kleinere ruggen te zien. Op de meest zuidelijke ontwikkelden zich de
dorpskernen van Belzele en Evergem. Ten zuiden van deze rug is de vallei van de Kale gelegen. Het
plangebied is gelegen op iets hogere gronden, maar het is niet duidelijk of dit natuurlijk is of een iets
hoger niveau gecreëerd bij aanleg van het bedrijventerrein. Op siteniveau is een lichte stijging van
zuid naar noord (+6,20 naar +6,60m TAW) en van oost naar west (+6,35 naar +6,60m TAW) zichtbaar.
Het braakliggende perceel ten westen en de reeds bebouwde percelen ten zuiden en oosten zijn
duidelijk hoger gelegen.
Op de potentiële bodemerosiekaart wordt het plangebied groen ingekleurd, wat wijst op een
verwaarloosbare erosiegraad.

Archeologienota

Figuur 9 Zicht op het Digitaal Hoogtemodel (bron: geopunt.be).

Figuur 10 Zicht op het Digitaal Hoogtemodel, op siteniveau (bron: geopunt.be).
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Figuur 11 Zicht op de Potentiële bodemerosiekaart (bron: geopunt.be).

2.3.3. Bodemkundige situering

Op de bodemkaart wordt er verschillende bodemtypes gekarteerd op het plangebied, maar de
opmaak van deze kaart dateert van voor de ontwikkeling van het industrieterrein, waardoor het
onzeker is of deze bodems hier tegenwoordig nog aanwezig zijn.
-

-

Sdb centraal: matig natte lemig zandbodem met structuur B horizont. De bouwvoor van deze
gronden is ongeveer 30cm dik, bruin of grijsbruin, de kleur B is meestal weinig uitgesproken,
het lemig zanddek is wisselend in dikte, de substraten zijn variërend en veel voorkomend in
de golvende landschappen. De roestverschijnselen beginnen tussen 40 en 60cm. De bodems
zijn iets te nat in de winter en soms iets te droog in de zomer.
Zdg in het noorden en het zuiden: matig natte zandbodem met duidelijke ijzer en/of humus B
horizont. Deze gronden (Podzolen) verschillen van de Postpodzolen hoofdzakelijk door de
morfologie van de B horizont die hier intact bewaard bleef. Daar hij op veel plaatsen verkit is
en aldus een sterk storende laag vormt in het profiel zijn deze gronden gemiddeld
ongunstiger dan deze met verbrokkeld B horizont. Verder hebben deze bodems een
heterogene Ap onder bos en jonge ontginningsgronden. De homogene Ap komt zelden voor
maar het gaat om oude ontginningsgronden waar de B toch gaaf gebleven is. In de typisch
matig natte Podzolen komen de gleyverschijnselen voor op minder dan 60cm diepte, d.w.z.
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in de B2 horizont van de Podzol; hierdoor verandert het uitzicht van de Podzol B horizont.
Het effect van de waterstand in de B2 horizont is niet altijd merkbaar door roest- of
gleyverschijnselen doch vooral door het feit dat de accumulatiehorizont meer diffuus wordt,
d.w.z. dat de ijzeraccumulatiehorizont meer vervaagt (vlekken of vlammen) of verdwijnt en
dat de B2h geleidelijk begint te versmelten of in te dringen in de E en in de Cg horizont. In
bodems met sterke ijzeraccumulatie (Tertiair) kunnen er in de B horizont ijzerconcreties
voorkomen. De gronden onder cultuur hebben een goede waterhuishouding in de zomer,
maar lijden aan wateroverlast in de winter, waardoor ze laat gebruikt worden in de lente.
Zcg in het uiterste zuiden: matig droge zandbodem met duidelijke ijzer en/of humus B
horizont. Deze serie omvat Podzolen waarin de gleyverschijnselen voorkomen tussen 60 en
90cm, dus steeds duidelijk onder de Podzol B. Het Podzol profiel blijft dus nagenoeg
ongewijzigd daar het ontwikkeld is in een laag die door het grondwater nooit bereikt wordt.
De waterhuishouding is goed in de winter, wel te droog en droogtegevoelig in de zomer.

Recent werden ter bepaling van de grondstabiliteit 15 machinale sonderingen uitgevoerd op het
terrein. Daarbij werd vastgesteld dat er onder het pakket steenpuin een laag met zandhoudende
leem en leemhoudend/kleihoudend zand aanwezig is, die werd geïnterpreteerd als een vermoedelijk
geroerde laag. Deze laag liep door tot 0,5 à 1,0m onder maaiveld, daaronder bevond zich een laag
dicht tot zeer dicht gepakt zand. Er wordt geconcludeerd dat er vanop deze laag, op een gemiddelde
diepte van 80cm, een fundering op staal mogelijk is.7

Figuur 12 Zicht op de bodemkaart (bron: DOV).

7

GEOSONDA, 2018.
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2.3.4. Geologische situering

De tertiaire opbouw ter hoogte van het plangebied bestaat uit de Formatie van Maldegem, meer
bepaald het Lid van Ursel: grijsblauwe tot blauwe klei, wanneer Lid van Asse niet afzonderlijk
gekarteerd is deze inbegrepen in het Lid van Ursel. De Quartair geologische kaart geeft aan dat het
plangebied bestaat uit het type 13a omschreven als volgt: Holocene en/of Tardiglaciale afzettingen
(a) bovenop de Pleistocene sequentie (13). De geomorfologische kaart voor deze streek is niet
voorhanden en kan dus niet worden afgebeeld.

Figuur 13 Uitsnede uit de Tertiair Geologische Kaart (bron: geopunt.be).
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Figuur 14 Uitsnede uit de Quartair Geologische Kaart (bron: geopunt.be).

Figuur 15 Uitleg bij de Quartair Geologische Kaart (bron: geopunt.be).
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Historische situering8

De Durme-Kale, in de middeleeuwen de zuidelijke grens van de gemeente met Wondelgem, was van
groot belang voor het ontstaan van Evergem: de oudste bewoningskern is te situeren op de zandige
kouter ten noorden van de Kale-Durmevallei. Evergem wordt vermeld in de oorkonde van 966
waarbij koning Lotharius op verzoek van de abt, de Sint-Baafsabdij in haar rechten bevestigde en
haar binnen zijn rijk gelegen bezittingen worden opgesomd. De kerk, afhankelijk van de SintBaafsabdij, werd hierbij ook vermeld. Etymologisch verwijst Evergem naar een Frankische
nederzetting (woonplaats van Ever). Evergem maakte deel uit van het Merovingische kroondomein,
de fiscus Marca, in de 10de eeuw horend tot de Sint-Baafsabdij. Na de invallen van de Noormannen
werden de heren van Dendermonde als voogden van Evergem aangesteld in het oude SintBaafsdomein. Het gebied ten noordoosten, tussen het dorpscentrum en Doornzele, bleef onder de
rechtstreekse controle van de abdij staan. Het domein van de voogden van Evergem strekte zich uit
ten westen (Belzele), en kwam reeds tot stand in de 10de eeuw, de ontginning vond vermoedelijk
plaats in de 11de eeuw. De heren van Dendermonde bouwden nabij de kerk hun burcht (thans
gemeentehuis, kasteel zogenaamd Huis Ter Burcht). Circa midden 12de eeuw deelden zij hun macht
als heren van Evergem met de heren van Gavere. Raas van Gavere liet een versterkte burcht bouwen
nabij de Kale (thans zogenaamd Molenschip). De tweede ontginningsfase vanaf 1189, is te situeren in
Wippelgem/Kerkbrugge. Een derde ontginningsfase gebeurde circa 1215 met toestemming van
gravin Johanna van Constantinopel door de Sint-Baafsabdij. Vanaf de 13de eeuw, door de
toenemende centralisatie van de grafelijke macht, kreeg de Sint-Baafsabdij het grootste deel van
haar domein terug in harden. Enkel Doornzele en Belzele bleven respectievelijk in handen van de
graaf en de heren van Gavere. Bestuurlijk en fiscaal behoorde Evergem tot de kasselrij van de
Oudburg van Gent. De oude kerk van Evergem brandde eind 18de eeuw af en werd volledig
heropgebouwd. Tijdens WO I werd dit gebouw op zijn beurt deels beschadigd.
Evergem kende vanouds verschillende andere heerlijkheden en bewoningskernen: Wippelgem,
Kerkbrugge, Doornzele, Langerbrugge, Belzele. In één van de oudste wijken van de gemeente,
Doornzele, eveneens vermeld in 966, vestigde zich in het eerste kwart van de 13 de eeuw een groep
Benedictinessen van de abdij van Gistel. Enkele jaren nadien vormden zij reeds een zelfstandige
religieuze gemeenschap. In 1234 is er sprake van een abdij en kort daarop werd de stichting Aurea
Cella een abdij van cisterciënzerinnen. De abdij had haar voornaamste bezittingen in de Vier
Ambachten en speelde een belangrijke rol in de landbouwontginning aldaar. Na plundering van de
abdij door de Gentse Calvinisten in 1578 vluchtten de religieuzen naar hun refugehuis in Gent.
Doornzele Dries vormt vandaag nog een mooie grote dries. Langerbrugge, zogenaamd naar de
gelijknamige brug, werd reeds vermeld in 1235 en door de Sint-Baafsabdij aangelegd als verbinding
tussen haar twee belangrijke domeinen Sloten en Marca. Het was gelegen aan de samenvloeiing van
de Sasse Vaart, gegraven in 1547, met de Kale en de Burggravenstroom. Evergem werd zoals de
meeste gemeenten rondom Gent geteisterd door opstanden en veldslagen in 1325, 1380, 1452,
1488, onder Karel V en tijdens de Tachtigjarige oorlog (1568-1648). Ook tijdens de Franse
veroveringstochten (1658- 1715) werd Evergem sterk getroffen. Vanaf de 19de eeuw kwamen
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belangrijke industriële vestigingen tot stand in het gedeelte van Langerbrugge op de linkeroever van
het kanaal Gent-Terneuzen.
De oudste relevante kaart voor het plangebied die geraadpleegd kan worden betreft de Ferrariskaart
uit ca. 1777. Het plangebied is op dat moment onbebouwd en in gebruik als landbouwgebied. In de
directe omgeving is geen bebouwing aanwezig. De situatie blijft ongewijzigd tot ver in de 20ste eeuw,
wel is vanaf de 19de-eeuwse kaarten een landwegje te zien die door het noordelijke deel van het
plangebied loopt. Op de luchtfoto van 1979-1990 kan opgemerkt worden dat de R4 ten westen
aanwezig is, en dat er op de daaraan grenzende percelen reeds grondverstorende activiteiten zijn
uitgevoerd. De situatie verandert drastisch eind 20ste-begin 21ste eeuw. Er wordt op deze locatie een
bedrijventerrein gecreëerd, waarbij de oude perceelsstructuren volledig worden weggevaagd. Op
basis van de luchtfoto’s is het niet duidelijk of er hierbij grond werd opgevoerd of werd afgegraven,
of een combinatie van beide. Sinds de ontwikkeling van het industrieterrein bleef het plangebied
onbebouwd. Recent werd er dan 30cm grond afgegraven en vervangen door een pakket van 30cm
steenpuin.

Figuur 16 Uitsnede uit de Ferrariskaart (bron: geopunt.be).
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Figuur 17 Uitsnede uit de Atlas der Buurtwegen (bron: geopunt.be).

Figuur 18 Uitsnede uit de kaart van Popp (bron: geopunt.be).
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Figuur 19 Uitsnede uit de kaart van Vandermaelen (bron: geopunt.be).

Figuur 20 Uitsnede uit de topografische kaart van 1893 (bron: cartesius.be en NGI).
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Figuur 21 Uitsnede uit de topografische kaart van 1909-1910 (bron: cartesius.be en NGI).

Figuur 22 Zicht op het plangebied op de luchtfoto van 1971 (bron: geopunt.be).
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Figuur 23 Zicht op het plangebied op de luchtfoto van 1979-1990 (bron: geopunt.be).

Figuur 24 Zicht op het plangebied op de luchtfoto van 2000-2003 (bron: geopunt.be).
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Figuur 25 Zicht op het plangebied op de luchtfoto van 2009 (bron: geopunt.be).
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Archeologische situering

Op de Centrale Archeologische Inventaris zijn enkele sites aangegeven in de ruimere omgeving van
het plangebied. Op het plangebied zelf vond nog geen archeologisch onderzoek plaats, ook niet
voorafgaand de inrichting van het bedrijventerrein. Ten noorden is een groot gebied ingekleurd als
CAI Locatie 1856. Dit duidt op een terrein van vele tientallen hectare dat voorafgaand de
ontwikkeling van het Kluizendok werd onderzocht door middel van de proefsleuven in 2005-2006. Er
werden meerdere lithische artefacten uit hoofdzakelijk het vroeg-neolithicum (1 artefact is
mesolithisch) aangetroffen als losse vondst, 3 midden-Romeinse bewoningskernen, en verspreid over
het terrein verschillende kolenbranderskuilen/houtskoolmeilers uit de volle middeleeuwen. De 3
Romeinse bewoningskernen werden verder opgegraven. CAI Locatie 40048 betreft een inheems
Romeins nederzettingscomplex van 11 hectare groot bij een Romeinse weg, bestaande uit 10 erven
binnen een enclosure bestaande uit een hoofdgebouw, bijgebouwen en waterputten. Ook werd hier
een waterput uit de vroege ijzertijd gevonden. De nederzetting blootgelegd op CAI Locatie 40045
was 4ha groot en bestond uit 6 erven. Op één plaats was er een concentratie van meerdere
Romeinse brandrestengraven. CAI Locatie 40049 herbergt 1 Romeinse nederzetting, bestaande uit
een enclosure en 1 vermoedelijk hoofdgebouw.
Overige Romeinse sites zijn in de nabijheid nog niet aangetroffen. Wel zijn een aantal sites gekend uit
de middeleeuwen en de nieuwe tijd. Op CAI Locatie 159886 werd bij de begeleiding van de aanleg
van een aardgasleiding enkele kuilen en een greppel uit de middeleeuwen gevonden, en meerdere
grachten uit de nieuwe tijd. Bij een proefsleuvenonderzoek op CAI Locatie 150784 werden greppels
en 1 paalspoor gevonden van wat vermoedelijk een laatmiddeleeuws erf was. CAI Locatie 970554
duidt op de Doornzelemolen, waarvan nu nog de bakstenen molenromp is bewaard, maar die
teruggaat tot een houten staakmolen opgericht voor 1414. De Wippelbergmolen te Wippelgem (CAI
Locatie 972543) zou in 1642 opgericht zijn als korenwindmolen; 1 bron spreekt van een oprichting
reeds in 1481. CAI Locatie 972533 is een voorheen omwalde hoeve die minstens teruggaat tot 1652.
Het Goed te Geetschuur, een alleenstaande hoeve ten zuiden van het plangebied, zou opklimmen tot
de 2de helft van de 18de eeuw (CAI Locatie 972536). CAI Locatie 972541 is het huidige zgn. kasteel van
Wippelgem, of het kasteel ten Hulle, waarvan de oudste vermelding teruggaat tot 1375.
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3. Synthese
3.1.

Archeologisch verwachtingspatroon

Op basis van het bureauonderzoek kan volgend verwachtingspatroon vooropgesteld worden:
- Het plangebied was tussen ca. 1777 en eind jaren 1990 onbebouwd en vermoedelijk in gebruik als
landbouwgrond. Daarna verandert de situatie volledig: er wordt op deze locatie een bedrijventerrein
gecreëerd, waarbij de oude perceelsstructuren volledig worden weggevaagd. Het is niet duidelijk of
er hierbij grond werd opgevoerd of werd afgegraven, of een combinatie van beide, maar in ieder
hebben het aloude landschap en de bovenste bodemlagen een grote verstoring ondervonden. Bij
sonderingen werd een geroerde laag tot 0,50 à 1,00m onder het maaiveld vastgesteld. Sinds de
ontwikkeling van het industrieterrein bleef het plangebied onbebouwd. Recent werd er dan 30cm
grond afgegraven en vervangen door een pakket van 30cm steenpuin, wat dus voor een bijkomende
bodemverstoring heeft gezorgd.
- Archeologisch gezien geldt er voor deze regio een gemiddelde archeologische verwachting. In
2005-2006 heeft grootschalig onderzoek in het kader van de aanleg van het Kluizendok aangetoond
dat er in deze regio voornamelijk in de Romeinse periode nogal wat landelijke bewoning aanwezig
was. Meer verspreide resten uit de middeleeuwen tonen aan dat de regio dan ook bewoond was, zij
het wel dat bewoningssites met dergelijke omvang als de Romeinse sites vooralsnog niet gekend zijn.
Het voorkomen van podzolbodems kan betekenen dat in situ steentijdartefactensites – indien
aanwezig – nog bewaard kunnen/konden zijn.

3.2.

Afweging verder vooronderzoek

In het noordelijke deel van het terrein wordt een rechthoekig bedrijfsgebouw opgericht met een
oppervlakte van 3230,63m². De grenzen van het gebouw komen aan oost- en westzijde op 10m van
de kadastrale grenzen te liggen, in het noorden komt het gebouw quasi overeen met de
perceelsgrens. Het gebouw bestaat uit een groot magazijn, met in het noordwesten ‘sociale lokalen’
(refter, sanitair, bureel).
De geplande ingrepen die dieper gaan dan het steenpuin betreffen:
-

Laadput van 200m²
Puntsgewijze en verspreid liggende ingrepen (65 paalfunderingen, 1 septische put en 2
schepputjes) met een oppervlakte van in totaal ca. 140m²
Smalle sleufvormige uitgravingen voor nutsleidingen met een oppervlakte van in totaal ca.
80m².

Op een oppervlakte van 3230,63m² (oppervlakte nieuw gebouw) betekent dit dat er 220m² (6,8%)
dieper dan het bestaande steenpuin zal uitgegraven worden, verdeeld over verspreid liggende
locaties. Net naast het bestaande gebouw wordt een zone van 200m² uitgegraven voor creatie van
een laadput. Van het totale plangebied is 6231,34m² verhard; bij de werken wordt er op een
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oppervlakte van 420m² dieper dan het steenpuin gegraven, dit komt overeen met 6,7%. Het
aanwezige steenpuin dat buiten de contouren van het gebouw zal liggen, blijft behouden. Rond het
gebouw wordt op het steenpuin een asfaltverharding aangelegd, met aan de noordzijde een 29
parkeerplaatsen in waterdoorlatende verharding. Er gebeuren geen werken op het zuidelijke deel
van het terrein.
Archeologisch gezien geldt er voor deze regio een gemiddelde archeologische verwachting, met een
verhoogde kans op bewoningssporen uit de Romeinse periode. Het voorkomen van podzolbodems
kan betekenen dat in situ steentijdartefactensites – indien aanwezig – nog bewaard kunnen zijn.
Hiertegenover moet echter de recente ontwikkeling van het plangebied gesteld worden: eind jaren
1990 werd de aloude configuratie van het terrein weggevaagd door de creatie van een
bedrijventerrein. Perceelsgrenzen werden gewijzigd, oude landbouwgronden werden omgevormd
tot industriegronden, het landschap werd onherkenbaar gemodifieerd. Recent werd er een pakket
van 30cm grond weggegraven, waarna er 30cm steenslag werd aangelegd op het volledige terrein. Bij
sonderingen werd er onder dit pakket steenpuin een vermoedelijk geroerde laag aangetroffen tot
0,50 à 1,00m onder het maaiveld. Al deze gegevens wijzen op een zeer grondige verstoring van het
plangebied, waardoor de kans reëel is dat eventueel aanwezig archeologisch erfgoed reeds deels
verstoord is. Eveneens belangrijk in het kader van de afweging of verder vooronderzoek op het
plangebied noodzakelijk is, is de aard en oppervlakte van de geplande ingrepen. Van de in totaal
420m² geplande ingrepen, is meer dan helft puntsgewijs of sleufvormig, en verspreid van elkaar
liggend. Verder onderzoek van deze verspreide locaties is archeologisch gezien onnuttig. Een zone
van 200m² wordt uitgegraven voor aanleg van een laadput. Dergelijke beperkte oppervlakte wordt
als te klein aanschouwd om zinvol verder vooronderzoek (bvb. door middel van proefsleuven) uit te
voeren. De archeologische verwachting betreft landelijke bewoning uit het verleden, en het is quasi
onmogelijk om deze volledig te kunnen vatten binnen deze beperkte oppervlakte, laat staan om deze
correct te kunnen interpreteren. Verder vooronderzoek zal meer vragen oproepen dan
beantwoorden en zal geen relevante kennisvermeerdering opleveren, waardoor de kosten-baten
analyse negatief zal uitvallen. Op basis van bovenstaande argumenten wordt geen verder
vooronderzoek geadviseerd.

3.3.
•

Beantwoording onderzoeksvragen

Zijn er archeologische of historische gegevens gekend over de site?

Het plangebied was tussen ca. 1777 en eind jaren 1990 onbebouwd en vermoedelijk in gebruik als
landbouwgrond. Daarna verandert de situatie volledig: er wordt op deze locatie een bedrijventerrein
gecreëerd, waarbij de oude perceelsstructuren volledig worden weggevaagd. Het is niet duidelijk of
er hierbij grond werd opgevoerd of werd afgegraven, of een combinatie van beide, maar in ieder
hebben het aloude landschap en de bovenste bodemlagen een grote verstoring ondervonden. Bij
sonderingen werd een geroerde laag tot 0,50 à 1,00m onder het maaiveld vastgesteld. Sinds de
ontwikkeling van het industrieterrein bleef het plangebied onbebouwd. Recent werd er dan 30cm
grond afgegraven en vervangen door een pakket van 30cm steenpuin, wat dus voor een bijkomende
bodemverstoring heeft gezorgd. Er gebeurde nog geen archeologisch onderzoek op de site.
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Zijn er gegevens gekend dat de bodem (deels) verstoord is?

Zie hierboven.
•

Zijn er landschappelijke factoren die invloed kunnen hebben op de gaafheid van eventuele
archeologische sporen?

Niet van toepassing.
•

Wat is de impact van de geplande werken op het bodemarchief?

In het noordelijke deel van het terrein wordt een rechthoekig bedrijfsgebouw opgericht met een
oppervlakte van 3230,63m². De grenzen van het gebouw komen aan oost- en westzijde op 10m van
de kadastrale grenzen te liggen, in het noorden komt het gebouw quasi overeen met de
perceelsgrens. Het gebouw bestaat uit een groot magazijn, met in het noordwesten ‘sociale lokalen’
(refter, sanitair, bureel). De geplande ingrepen die dieper gaan dan het steenpuin betreffen:
-

Laadput van 200m²
Puntsgewijze en verspreid liggende ingrepen (65 paalfunderingen, 1 septische put en 2
schepputjes) met een oppervlakte van in totaal ca. 140m²
Smalle sleufvormige uitgravingen voor nutsleidingen met een oppervlakte van in totaal ca.
80m².

Op een oppervlakte van 3230,63m² (oppervlakte nieuw gebouw) betekent dit dat er 220m² (6,8%)
dieper dan het bestaande steenpuin zal uitgegraven worden, verdeeld over verspreid liggende
locaties. Net naast het bestaande gebouw wordt een zone van 200m² uitgegraven voor creatie van
een laadput. Van het totale plangebied is 6231,34m² verhard; bij de werken wordt er op een
oppervlakte van 420m² dieper dan het steenpuin gegraven, dit komt overeen met 6,7%. Het
aanwezige steenpuin dat buiten de contouren van het gebouw zal liggen, blijft behouden. Rond het
gebouw wordt op het steenpuin een asfaltverharding aangelegd, met aan de noordzijde een 29
parkeerplaatsen in waterdoorlatende verharding. Er gebeuren geen werken op het zuidelijke deel
van het terrein.

•

Is er een archeologische site aanwezig? Zo ja, wat zijn de karakteristieken en de
bewaringstoestand ervan? Wat is de relatie met het landschap? Welke waarde heeft de site?

Op basis van enkel het bureauonderzoek kan de aan- of afwezigheid van een archeologische site niet
vastgesteld worden.
•

Wat is de te volgen strategie tijdens een eventueel verder onderzoek en welke bijkomende
onderzoeksvragen moeten daarbij beantwoord worden?

Niet van toepassing.
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4. Samenvatting
De archeologienota kadert in het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013. Naar aanleiding van
een geplande aanvraag voor een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen te
Evergem Zwedenstraat (provincie Oost-Vlaanderen), gelegen buiten woon- en recreatiegebied en
waarbij de totale oppervlakte van de bodemingrepen 5000m² of meer bedragen, dient de
initiatiefnemer een archeologienota toe te voegen aan de vergunningsaanvraag. De archeologienota
dient opgemaakt te worden onder supervisie van een erkend archeoloog.
Het plangebied is 11 544,61m² groot en gelegen ten zuiden van de Zwedenstraat in Evergem, in een
industriezone. Het terrein heeft een rechthoekige vorm en is min of meer noord-zuid georiënteerd.
Een deel van de gracht die de oostelijke grens van het terrein vormt, maakt ook deel uit van de site.
Het plangebied is momenteel volledig verhard met steenpuin. Hiertoe werd de grond met 30cm
afgegraven, en werd een pakket van 30cm steenpuin aangebracht.
Het plangebied was tussen ca. 1777 en eind jaren 1990 onbebouwd en vermoedelijk in gebruik als
landbouwgrond. Daarna verandert de situatie volledig: er wordt op deze locatie een bedrijventerrein
gecreëerd, waarbij de oude perceelsstructuren volledig worden weggevaagd. Het is niet duidelijk of
er hierbij grond werd opgevoerd of werd afgegraven, of een combinatie van beide, maar in ieder
hebben het aloude landschap en de bovenste bodemlagen een grote verstoring ondervonden. Bij
sonderingen werd een geroerde laag tot 0,50 à 1,00m onder het maaiveld vastgesteld. Sinds de
ontwikkeling van het industrieterrein bleef het plangebied onbebouwd. Recent werd er dan 30cm
grond afgegraven en vervangen door een pakket van 30cm steenpuin, wat dus voor een bijkomende
bodemverstoring heeft gezorgd. Archeologisch gezien geldt er voor deze regio een gemiddelde
archeologische verwachting. In 2005-2006 heeft grootschalig onderzoek in het kader van de aanleg
van het Kluizendok aangetoond dat er in deze regio voornamelijk in de Romeinse periode nogal wat
landelijke bewoning aanwezig was. Meer verspreide resten uit de middeleeuwen tonen aan dat de
regio dan ook bewoond was, zij het wel dat bewoningssites met dergelijke omvang als de Romeinse
sites vooralsnog niet gekend zijn. Het voorkomen van podzolbodems kan betekenen dat in situ
steentijdartefactensites – indien aanwezig – nog bewaard kunnen/konden zijn.
In het noordelijke deel van het terrein wordt een rechthoekig bedrijfsgebouw opgericht met een
oppervlakte van 3230,63m². De grenzen van het gebouw komen aan oost- en westzijde op 10m van
de kadastrale grenzen te liggen, in het noorden komt het gebouw quasi overeen met de
perceelsgrens. Het gebouw bestaat uit een groot magazijn, met in het noordwesten ‘sociale lokalen’
(refter, sanitair, bureel).
De geplande ingrepen die dieper gaan dan het steenpuin betreffen:
-

Laadput van 200m²
Puntsgewijze en verspreid liggende ingrepen (65 paalfunderingen, 1 septische put en 2
schepputjes) met een oppervlakte van in totaal ca. 140m²
Smalle sleufvormige uitgravingen voor nutsleidingen met een oppervlakte van in totaal ca.
80m².
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Op een oppervlakte van 3230,63m² (oppervlakte nieuw gebouw) betekent dit dat er 220m² (6,8%)
dieper dan het bestaande steenpuin zal uitgegraven worden, verdeeld over verspreid liggende
locaties. Net naast het bestaande gebouw wordt een zone van 200m² uitgegraven voor creatie van
een laadput. Van het totale plangebied is 6231,34m² verhard; bij de werken wordt er op een
oppervlakte van 420m² dieper dan het steenpuin gegraven, dit komt overeen met 6,7%. Het
aanwezige steenpuin dat buiten de contouren van het gebouw zal liggen, blijft behouden. Rond het
gebouw wordt op het steenpuin een asfaltverharding aangelegd, met aan de noordzijde een 29
parkeerplaatsen in waterdoorlatende verharding. Er gebeuren geen werken op het zuidelijke deel
van het terrein.
Archeologisch gezien geldt er voor deze regio een gemiddelde archeologische verwachting, met een
verhoogde kans op bewoningssporen uit de Romeinse periode. Het voorkomen van podzolbodems
kan betekenen dat in situ steentijdartefactensites – indien aanwezig – nog bewaard kunnen zijn.
Hiertegenover moet echter de recente ontwikkeling van het plangebied gesteld worden: eind jaren
1990 werd de aloude configuratie van het terrein weggevaagd door de creatie van een
bedrijventerrein. Perceelsgrenzen werden gewijzigd, oude landbouwgronden werden omgevormd
tot industriegronden, het landschap werd onherkenbaar gemodifieerd. Recent werd er een pakket
van 30cm grond weggegraven, waarna er 30cm steenslag werd aangelegd op het volledige terrein. Bij
sonderingen werd er onder dit pakket steenpuin een vermoedelijk geroerde laag aangetroffen tot
0,50 à 1,00m onder het maaiveld. Al deze gegevens wijzen op een zeer grondige verstoring van het
plangebied, waardoor de kans reëel is dat eventueel aanwezig archeologisch erfgoed reeds deels
verstoord is. Eveneens belangrijk in het kader van de afweging of verder vooronderzoek op het
plangebied noodzakelijk is, is de aard en oppervlakte van de geplande ingrepen. Van de in totaal
420m² geplande ingrepen, is meer dan helft puntsgewijs of sleufvormig, en verspreid van elkaar
liggend. Verder onderzoek van deze verspreide locaties is archeologisch gezien onnuttig. Een zone
van 200m² wordt uitgegraven voor aanleg van een laadput. Dergelijke beperkte oppervlakte wordt
als te klein aanschouwd om zinvol verder vooronderzoek (bvb. door middel van proefsleuven) uit te
voeren. De archeologische verwachting betreft landelijke bewoning uit het verleden, en het is quasi
onmogelijk om deze volledig te kunnen vatten binnen deze beperkte oppervlakte, laat staan om deze
correct te kunnen interpreteren. Verder vooronderzoek zal meer vragen oproepen dan
beantwoorden en zal geen relevante kennisvermeerdering opleveren, waardoor de kosten-baten
analyse negatief zal uitvallen. Op basis van bovenstaande argumenten wordt geen verder
vooronderzoek geadviseerd.
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495

90

dockleveller

220

220

1045

385

Balie

afmetingen te bepalen
door leverancier dockleveller

90

afmetingen te bepalen
door leverancier dockleveller

650

1555

265

Noklijn

400
snelrolpoort

300

Noklijn
Rwa luik

1555

285

1045

Vergaderzaal
11.03 m²

A

bladnummer:

Referentiepunt

-120

2810

A A N V R A A G S T E D E N B O U W K U N D I G E VE R G U N N I N G

2

2630

totaal aantal:

550

550

550

550

490

490

490

490

490

4
Nr.

Datum

Grondplan, eerste en tweede verdieping
Wijziging

LOODS
Opp gelijkvloers: 2911,72m² netto
Opp verdieping 1 104,77m² netto
Opp verdieping 2 104,77m² netto
Totaal opp. 3163,87m² netto

BRANDVEILIGHEID
Bijlage 6 is van toepassing
Ingedeeld in klasse C
Structuur type II
ROOKLUIKEN
RWA-installatie te voorzien volgens
NBN S 21 208-1, behouden punten
18 en 19 van deze norm.

EPB
Loods wordt niet verwarmd niet EPB plichtig
DOORSNEDE 1

550

GRONDPLAN
0m

2m

4m

6m

8m

10m

Schaal 1/100
Bestandsnaam: Z:\2017\1741 Food Blending - Bedrijfsgebouw\4.Stedenbouwkundige vergunning\Plannen\Nieuw\1741-2018 04 18 - BA.rvt

Getekend

2000

2000

1

1

1

ROOKEVACUATIEKOEPEL
gebogen meerwandige
polycarbonaat

1200

2

Compartimentswand EI120

1200

2

2

1

1

2

2

450

300

220

3

300

220

220

450

Opening: 18,00 m²

300

7

3

3
3

6

3

220

3

150

600

6

ALGEMEEN

Vluchtdeur

10

0

6

0

-5

5

0

-5

-5

referentiepunt

-60

Inplantingen en terreindoorsnedes
Begrenzingen

Nutsvoorzieningen

Eigendomsgrens
Grenslijn

0m

2m

4m

8m

6m

LINKER ZIJGEVEL

10m

2m

0m

Schaal 1/100

8m

6m

4m

3m zone rond eigendomsgrens

Aansluitpunt Telenet

Afsluiting

Kast Belgacom

Niveau's

10m

Ontworpen niveau
op plan / op snede

+120

+120

+120

+120

Nutsleidingen

1

1

RWA/
DWA

RWA/
DWA

Riolering

Bestaande bebouwing

(alle rioleringsbuizen hebben een helling van 0.5cm/m tenzij anders
vermeld)
RWA
DWA
FEC
afvoer

Nieuwe / te regulariseren bebouwing

1

RWA/
DWA

Riooldeksels

Bebouwing
2000

H

Slikker

Bestaand niveau
op plan / op snede

2000

tele
belgacom

Hydrant

11.13m

Referentieniveau

Schaal 1/100

EP

Verkeersbord

Kadastrale grens

ACHTERGEVEL

VP

Verlichtingspaal / Elektriciteitspaal

Te slopen bebouwing
Te verbouwen bebouwing

controleput / aansluitput / sifonput

Verharding en parkeerplaatsen
Grind

Klinkers

Asfalt

Tegels

Beton

Hout

dubbele schepput met sifon

Groenzones
2

2

gazon

Gewone parkeerplaats

bomen

lage beplanting

P xx

Parkeerplaats mindervaliden

haag

Parkeerplaats jonge gezinnen

Diverse
ROOKEVACUATIEKOEPEL
gebogen meerwandige
polycarbonaat

Compartimentswand EI120
Compartimentswand EI120

Compartimentswand EI120

1200

1

1200

1200

1

1200

Parkeerplaats tweewieler

1200

1

810

960

6

150

6

960

611

150

150

6

810

960

810

810

FP

Funderingssleuven

FS xx

250

Te slopen wanden

ventilatie kanaal / verloop

90

270

3

3

3

3
6

0

0

0

0

-5

P

DO

VP: no. xxx cm

publiek toegankelijke delen
hout/plaatmateriaal

30

5

RAO

E

gipskartonwand

220

0°

6

regelbare afvoeropening

Liniair
afvoersysteem
verlaagd plafond
VP: (niveau onderk.)

cellenbeton paneel

6

RTO

doorstroomopening

cellenbeton metselwerk

270

3

6

regelbare toevoeropening
rooster of mond

Diverse

Vluchtdeur

60
.0

7

ventilatie kanaal: extractie - pulsie

beton (kolommen, balken,
kelder, lintelen, gewelven...)

220

Opening: 4,51m²

7

dampkap kanaal / verloop

betonmetselwerk

450
Opening: 4,51m²

Opening: 18,00 m²

cv kanaal / verloop

300

220

Verloop sanitair water

snelbouwmetselwerk

300

7

Nutsleidingen

zie inplanting en terreinsnedes

Bestaande wanden

360

620

930

300

Technieken - nutsvoorzieningen

Wanden

2

6

6
300

VP

Nieuwe wanden
parement

6

450

2
620

260

170

620

GK

K nr (xx/xx)

Balk
(br/h) no. (niv. onderk.) B nr (xx/xx) no. xx
Metalen ligger
L nr type no. xx
no. (niv. onderk.)
betonslof
betonslof

Funderingsbalke
(br/h)
no. (niv. onderk.) FB nr (xx/xx) no. xx
n

190

2
620

6
450

190

190

4
620

Strukturele elementen
Kolommen

Funderingspaal
Grindkern
Valse putten

Rioleringen
4

zie inplanting en terreinsnedes

Onderbouw
Funderingen

240

240

240

240
150

960

Terreindoorsnede

Plannen en snedes

1

Begrenzingen

960

X

Opnamepunten foto's

ROOKEVACUATIEKOEPEL
gebogen meerwandige
polycarbonaat

-5

0

-5

Thermische isolatie

Rookmelder

R

harde isolatie
zachte isolatie

-120

Gevelmaterialen:

RECHTER ZIJGEVEL

VOORGEVEL
2m

0m

4m

Dakrand
Gevelafwerking

8m

6m

4m

2m

0m

10m

8m

6m

10m

Dorpels
Schrijnwerk
Poorten

Schaal 1/100

Schaal 1/100

1
2
3
4
5
6
7

2000

2000

DAKSAMENSTELLING
-dakverdichtingslaag
-PIR isolatie 12cm
-steeldeck 0,88mm
-stalen dakliggers

:
:
:
:
:
:
:

Aluminium dakrand, kleur: zwart
Sandwichpanelen, kleur: zwart
Geïsoleerde betonplint, kleur: lichtgrijs
Betonpaneel, kleur: lichtgrijs
Arduin
Aluminium, Kleur: zwart
Sectionaalpoort, kleur: zwart

Rookluik
volgens NBN S21 208-1

B O U W E N V A N E E N B E D R I J F S G E B O UW

MUURSTAMENSTELLING
- sandwichpanelen 10cm
-stalen kolommen

1200
3%

DAKSAMENSTELLING
- bitumineuze dakdichting
- PIR isolatie 12cm
- steeldeck 0,88mm
- stalen dakliggers
3%

DAKSAMENSTELLING
- bitumineuze dakdichting
- PIR isolatie 12cm
- steeldeck 0,88mm
- stalen dakliggers

1200

130

Dakrandisolatie 6cm

3%

1200

Compartimentswand EI120
DAKSAMENSTELLING
-bitumineuze dakdichting
-thermische isolatie 16cm PUR
- dampscherm
- betonnen gewelven + druklaag

3%

3%

DAKSAMENSTELLING
-bitumineuze dakdichting
-PIR isolatie 12cm
-steeldeck 0,88mm
-stalen dakliggers

Dakrandisolatie 6cm

Compartimentswand EI120

109

ROOKEVACUATIEKOEPEL
gebogen meerwandige
polycarbonaat

ROOKEVACUATIEKOEPEL
gebogen meerwandige
polycarbonaat

PROVINCIE:
STAD/GEMEENTE:
BOUWPLAATS:
KADASTRAAL:

Oost-Vlaanderen

BOUWHEER

SevenT9 BVBA
9940

960

720

720

150

720

VLOERSAMENSTELLING
-gepolierde druklaag 6cm
-gewelven in beton 32cm

MUURSTAMENSTELLING
- sandwichpanelen 10cm
-geïsoleerde betonplint 30cm
-stalen kolommen

680

1205
270

310

MUURSAMENSTELLING
- betonpaneel 8cm
- isolatie 10cm
- betonpaneel 12cm
- stalen kolommen

SOCIALE LOKALEN +1
110.54 m²

400

50

300

300

300

4

-60

0

10
-60

-120

2%

-132

2%

Schaa l: zoals aangeduid

-120

0

VLOERSAMENSTELLING
-gepolierde betonvloer 15cm
-copro mengpuin 30cm
-geotextiel

MENGZAAL
922.74 m²
VLOERSAMENSTELLING
-gepolierde betonvloer 15cm
-copro mengpuin 30cm
-geotextiel

Nr.

Datum

gevels en doorsnedes
Wijziging

10
-60

30

VLOERSAMENSTELLING
- betonvloer 30cm

MAGAZIJN 1
774.35 m²

15 60

10

EI160

Sectionaalpoort - highlift

0

VLOERSAMENSTELLING
- gepolierde betonvloer 15cm
- copro mengpuin 30cm
-geotextiel

270

310

370

300

10

VLOERSAMENSTELLING
- gepolierde betonvloer 15cm
- copro mengpuin 30cm
-geotextiel

VLOERSAMENSTELLING
- tegelvloer 2cm
- chape 8cm
- thermische isolatie 10cm
- gepolierde betonvloer 15cm
- mengpuin 30cm
- geotextiel

D ossie r: 1741

totaal aantal:

Vluchtdeur

MAGAZIJN 1
774.35 m²

freek@sonararchitecten.be

A A N V R A A G S T E D E N B O U W K U N D I G E VE R G U N N I N G

3

Betonpaneel achter sectionaalpoort

310

MAGAZIJN 2
1276.34 m²

H AN D T E K E N I N G :

Sonar Architecten bv nv
Poekestraat 80

Getekend: Freek

360

Opening rollen

BE0842.118.564

bladnummer:

400

220

BTW

Datum bouwaanvraag: ../../2018

370
Snelrolpoort

thomas.dryhoel@hotmail.com

BTW BE-0662.622.242 - RPR Gent - afd. Brugge
Stijn
Gsm 0494/67 62 13
Email stijn@sonararchitecten.be

810

670

680

Email

8755 RUISELEDE
Tel 051/68 75 75

UITBREIDINGSZONE
186.61 m²

90

270

310

SOCIALE LOKALEN +2
109.90 m²

50

MUURSAMENSTELLING
- sandwichpanelen 10cm
- geïsoleerde betonplint 30cm
- stalen kolommen

MUURSAMENSTELLING
- sandwichpanelen 10cm
- geïsoleerde betonplint 30cm
- stalen kolommen
Perceelgrens

VLOERSAMENSTELLING
-gepolierde druklaag 8cm
-gewelven in beton 32cm

Evergem

Tel/gsm 0489/28.49.11

1200

3%

UITBREIDINGSZONE
186.61 m²
MUURSAMENSTELLING
-stalen kolommen
- betonpaneel 15cm
- beton kolommen EI30

H AN D T E K E N I N G :

Velodroomstraat 42

ROOKEVACUATIEKOEPEL
gebogen meerwandige
polycarbonaat

ARCHITECT

MUURSAMENSTELLING
- betonpaneel 15cm
- stalen kolommen

9940 Evergem
Zwedenstraat z.n.
1ste Afd., Sec. B, nr. 627c/ex

Funderingssysteem te ontwerpen en te
dimensioneren door ir. stabiliteit.
Alle funderingen tot op drukvaste en vorstvrije bodem.

Funderingssysteem te ontwerpen en te
dimensioneren door ir. stabiliteit.
Alle funderingen tot op drukvaste en vorstvrije bodem.

Funderingssusteem te ontwerpen en te
dimensioneren door ir. stabiliteit.
Alle funderingen tot op drukvaste en vorstvrije bodem.

DOORSNEDE 2
0m

2m

Schaal 1/100

4m

6m

8m

10m

DOORSNEDE 1
0m

2m

Schaal 1/100

4m

6m

8m

10m
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