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1.

INLEIDING

De archeologienota werd opgemaakt naar aanleiding van de aanvraag
verkavelingsvergunning waarbij de voorwaarden voldoen aan art. 5.4.2.
Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013.

van
van

een
het

Figuur 1: Beslissingsboom in functie van huidig project. (A. Devroe 2018)
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2.

BUREAUONDERZOEK
2.1.

BESCHRIJVEND GEDEELTE

2.1.1. ADMINISTRATIEVE GEGEVENS
Projectcode: 2018H68
Locatie: Provincie Oost-Vlaanderen, De Pinte, Oude Gentweg, Hemelrijkstraat
Bounding box: punt 1 (NW) – X 101051,011 Y 188660,500
Punt 2 (ZO) – X 101145,272
Y 188595,125
Kadaster: De Pinte, afd. 1, sectie B, perceel 128e (partim), 128g, 128h (partim), 128k (partim), 128l,
128m (partim)
Oppervlakte projectgebied: ca. 3700 m²

Figuur 2: Kadasterkaart met aanduiding projectgebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)
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Figuur 3: Topografische kaart met aanduiding projectgebied. (NGI 2018)

Naam van alle betrokken actoren: Annika Devroe (erkende archeoloog, veldwerkleider met ervaring
in archeologisch bureauonderzoek)
Naam van alle personen buiten het project die geraadpleegd werden: /

2.1.2. ONDERZOEKSOPDRACHT
Het bureauonderzoek heeft tot doel om zonder ingreep in de bodem maar op basis van de bestaande
informatie (landschappelijk, historisch, archeologisch) na te gaan in hoeverre er archeologische
resten aanwezig kunnen zijn binnen de grenzen van het projectgebied. Er wordt een beschrijving
gemaakt van de geplande werken waarvoor een vergunning wordt aangevraagd, van de
uitvoeringswijze ervan en van de impact op het bodemarchief.
Volgende onderzoeksvragen worden in dit bureauonderzoek (Verslag van Resultaten) behandeld:
-

Welke aanwijzingen bevatten de bestaande bronnen (landschappelijk, historisch,
archeologisch) over het archeologische potentieel van het terrein?
In welke zones is verder vervolgonderzoek noodzakelijk indien archeologisch erfgoed
potentieel aanwezig is en bedreigd wordt ten gevolge van de geplande ingrepen?

Op basis van de resultaten wordt een gemotiveerd advies verleend of er al dan niet verder
archeologisch vooronderzoek moet uitgevoerd worden, inclusief de methodiek daarvoor. Deze wordt
beschreven en uitgewerkt in het Programma van Maatregelen.
Er zijn geen randvoorwaarden.
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2.1.3. WERKWIJZE EN STRATEGIE
Voor het landschappelijk, geografisch kader en geologisch kader werden de nodige gegevens
opgezocht via de website van DOV Vlaanderen1 en Geopunt Vlaanderen2. Er werd beroep gedaan op
de topografische kaart, het digitaal hoogtemodel, de tertiair geologische kaart, de quartair
geologische kaart en de bodemkaart van België. Tenslotte werden de bodemerosiekaart en de
bodembedekkingskaart geraadpleegd.
Voor de historische beschrijving zal voornamelijk gebruik gemaakt worden van cartografische
bronnen. Het gaat hierbij om de Ferrariskaart, Atlas der Buurtwegen, de Poppkaart en de
topografische kaart van Vandermaelen. Er werd gebruik gemaakt van de gegeorefereerde kaarten
van Geopunt Vlaanderen3. Op de website van Cartesius werden de historische topografische kaarten
van de 19de en 20ste eeuw geraadpleegd en afgebeeld waar relevant4. Het cartografisch materiaal is
indien nodig gegeorefereerd. Op Geopunt Vlaanderen zijn de verschillende beschikbare reeksen
luchtfoto’s bekeken en toegevoegd indien relevant.
Voor het archeologisch kader werd de Centrale Archeologische Inventaris geraadpleegd5. De meest
relevante archeologische vondstlocaties in de nabije omgeving worden besproken. Relevante
literatuur waarnaar verwezen wordt in de CAI werd eveneens geraadpleegd.
In de synthese zullen de verschillende gegevens uit het onderzoek aan elkaar gelinkt worden om zo
de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden. Op basis van al deze gegevens zal bepaald worden of
bijkomend onderzoek nodig is of niet.

2.1.4. GEPLANDE WERKEN
Ter hoogte van het projectgebied zal een verkavelingswijziging gebeuren. Hierbij zullen de vergunde
4 bouwloten omgevormd worden naar 6 bouwloten. Momenteel is het terrein braakliggend.
Er werd reeds een vergunningsaanvraag aangevraagd voor de ophoging van de westelijke zone (777
m²). Er wordt een ophoging voorzien met zuivere aarde tot op het niveau van de straat en het niveau
van het omliggende maaiveld zodat dit deel op gelijke hoogte komt te liggen met enerzijds het
straatniveau en anderzijds het niveau van de aanpalende percelen. Deze ophoging gebeurt in functie
van het bouwrijp maken van de bouwloten voor een vergunde verkaveling van 18 februari 1969.
Voorafgaand zal de teelaarde hier afgegraven worden. Deze ophoging zal pas uitgevoerd worden na
eventueel bijkomend archeologisch onderzoek.

1

https://dov.vlaanderen.be/dovweb/html/bodemloketten.html.
http://www.geopunt.be/
3
http://www.geopunt.be/
4
http://cartesius.be/CartesiusPortal/
5
http://cai.onroerenderfgoed.be/
2
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Figuur 4: Verkavelingsplan 1969.
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Figuur 5: Verkavelingsplan. (PRO-GEO PM vof 2018)
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Figuur 6: Terreinsnedes. (PRO-GEO PM vof 2018)
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Figuur 7: Inplantingsplan en terreinprofiel ophoging, reeds vergund. (Katrien Schollaert 2017)
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2.2.

ASSESSMENTRAPPORT

2.2.1. LANDSCHAPPELIJKE LIGGING
Het projectgebied ligt ten noordoosten van De Pinte. Het is momenteel braakliggend. In het oosten
grenst het projectgebied aan Hemelrijkstraat, in het noordwesten aan de Oude Gentweg.

Figuur 8: Meest recente luchtfoto met aanduiding van het projectgebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)

Op basis van de hoogteprofielen kan men vaststellen dat het terrein vrij vlak is en varieert tussen 8
en 8,4m TAW. Enkel in het westen is een zone die duidelijk lager ligt, op ca. 7,7-7,8m TAW. De hoogte
varieert tussen 11,4 m en 15,5 m TAW.

Figuur 9: Terreinprofiel NO-ZW. (Geopunt Vlaanderen s.d.)
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Figuur 10: Terreinprofiel NW-ZO. (Geopunt Vlaanderen s.d.)

Ook het Digitaal Hoogtemodel geeft eenzelfde beeld weer waarbij het projectgebied zich op ca. 7,5010m TAW bevindt. Het projectgebied ligt in een licht golvend gebied waarbij enkele beken insnijden.
Een meer gedetailleerde weergave toont de zonk in het westen. Op ca. 1,2 km ten westen van het
projectgebied loopt de Duivebeek, op ca. 1,7 km ten noordwesten de Rosdambeek, op ca. 800 m ten
noorden de Degreybeek en net ten oosten de Grietgracht.

Figuur 11: Digitaal Hoogtemodel met aanduiding plangebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)
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Figuur 12: Digitaal Hoogtemodel met aanduiding plangebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)

Het projectgebied bevindt zich volgens de bodemkaart in de Zandstreek. Het volledige projectgebied
valt onder bodemtype Scc(h), een matig droge lemige zandbodem met sterk gevlekte, verbrokkelde
textuur B horizont. Deze bodems met gedegradeerde textuur B horizont hebben een bouwvoor van
25-30 cm dikte, die donker grijsbruin is en die in sommige gevallen rust op een weinig duidelijke
kleur B horizont. De Bt begint op 40-100 cm, uitzonderlijk dieper. Hij is bruin tot geelbruin in het
bovenste gedeelte en vertoont zeer bleekbruine zandige strepen en vlekken. In het onderste
gedeelte komen gleyverschijnselen voor vanaf 60-90 cm. De overgangshorizont is iets grijzer en rust
op de gedegradeerde Bt met roodbruine ijzerconcreties en bruine kleihoudende brokken.
Textuurklasse

S

Lemig zand

Drainageklasse

c

Matig droog, zwak gleyig

Profielontwikkelingsgroep

c

Variante van de profielontwikkeling

(h)

met sterk gevlekte textuur (bij lemige sedimenten),
verbrokkelde textuur B horizont (bij zandige
sedimenten)
Sterk gevlekte, verbrokkelde of discontinue
textuur-B horizont
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Figuur 13: Bodemkaart met aanduiding van het projectgebied. (DOV s.d.)

Volgens de tertiair geologische kaart doorsnijdt het projectgebied de Formatie van Tielt en meer
bepaald het Lid van Egem. Deze bestaat uit grijsgroen zeer fijn zand, kleilagen, zandsteenbanken en is
glauconiet- en glimmerhoudend.

Figuur 14: Tertiair geologische kaart met aanduiding projectgebied. (DOV s.d.)

12

Volgens de quartair geologische kaart bevindt het projectgebied zich onder type 3 waarbij zich geen
Holocene en/of Tardiglaciale afzettingen bovenop de Pleistocene sequentie bevinden.

Figuur 15: Uitleg type 3 quartair geologische kaart. (DOV s.d.)

Figuur 16: Quartair geologische kaart met aanduiding projectgebied. (DOV s.d.)

De erosie op het onderzoeksgebied is verwaarloosbaar.
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Figuur 17: Bodemerosiekaart met aanduiding projectgebied. (DOV s.d.)

De bodembedekkingskaart uit 2012 geeft de huidige toestand weer.
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2.2.2. HISTORISCHE BESCHRIJVING
Op de kaart van Villaret uit 1745-1748 is te zien dat het projectgebied onbebouwd is. Vergelijking
met de Ferrariskaart doet vermoeden dat het projectgebied iets noordelijker moet gesitueerd
worden en dat de zuidelijke weg overeenkomt met een eerder private weg op de Ferrariskaart. Het
weergegeven gebouw zou dan binnen het projectgebied vallen. De Hemelrijkstraat ten oosten
bestond reeds en vertoont heel wat bebouwing aan de westzijde. In de omgeving waren
verschillende kastelen aanwezig.

Figuur 18: Villaretkaart (1745-1748) met aanduiding van het plangebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)

De Kabinetskaart der Oostenrijkse Nederlanden en het Prinsbisdom Luik (1777), ook wel
Ferrariskaart genoemd, geeft een gedetailleerd beeld van de Zuidelijke Nederlanden weer, net voor
het begin van de industriële revolutie. Men vindt er de administratieve grenzen, de namen van
parochies en gehuchten terug alsook een nauwkeurige weergave van het landschap. Op de kaart zijn
gebouwen, wegen, waterlopen, vegetatietypes/landgebruik, opvallende reliëfverschillen (heuvels,
duinen) en andere opvallende constructie-elementen in het landschap vastgelegd.
Volgens de Ferrariskaart waren twee gebouwen en bomen aanwezig.
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Figuur 19: Ferrariskaart (1777) met aanduiding van het plangebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)

Op de detailplannen van de Atlas der Buurtwegen uit het midden van de 19de eeuw (1841 n.C.) wilde
de wetgever aanduiden welke kleine wegen een openbaar karakter hadden. De Atlas is dus een
inventarisatie van alle "openbare" wegen en "private wegen met openbare erfdienstbaarheid"
waarbij dus een onderscheid gemaakt wordt in buurtwegen (chemins) en voetwegen (sentiers).
Op de Atlas der Buurtwegen zijn de gebouwen die op de Ferrariskaart te zien waren verdwenen. In
het westen valt een gebouw deels binnen het projectgebied. Er werd een spoorweg aangelegd ten
noordwesten, de huidige Oude Gentweg.
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Figuur 20: Atlas der Buurtwegen (1841) met aanduiding van het plangebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)

Het projectgebied moet op de kaart van Vandermaelen (1846-1854) meer naar het noorden
gesitueerd worden. In het westen is nog steeds een gebouw gelegen.

Figuur 21: Kaart van Vandermaelen met aanduiding projectgebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)
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De Poppkaart (1842-1879) toont onbebouwde percelen. Het gebouw in het westen is afgebroken.

Figuur 22: Poppkaart met aanduiding plangebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)

De topografische kaart uit 1863 geeft eveneens een onbebouwd terrein weer.

Figuur 23: Topografische kaart uit 1863 met aanduiding projectgebied. (Cartesius s.d.)
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De luchtfoto uit 1971 toont eveneens onbebouwde percelen. Dit bleef zo tot op heden.

Figuur 24: Luchtfoto uit 1971 met aanduiding projectgebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)

2.2.3. ARCHEOLOGISCH KADER
In de Centrale Archeologische Inventaris (CAI) staan verschillende vondstlocaties aangeduid in de
buurt van het projectgebied.
Binnen een straal van 500 m bevinden zich geen vondstlocaties.
Binnen een straal van 1 km bevindt zich één vondstlocatie:
- Locatie 31515: Het kasteel Grand Noble gaat terug op een 17de-eeuws lusthof.
In de ruime omgeving zijn volgende vondstlocaties nog vermeldenswaardig:
- Locatie 32180: Tijdens een veldprospectie werd lithisch materiaal, aardewerk uit de Bronstijd
en een concentratie aardewerk uit de Romeinse periode gevonden.
- Locatie 207078: Tijdens een archeologisch vooronderzoek werden nederzettingssporen en
een looplaag uit de midden-Romeinse periode aangetroffen. Er werden ook sporen
aangetroffen die wijzen op een nederzetting in de late middeleeuwen en grachten en
greppels uit de Nieuwe Tijd.
- Locatie 31516: Abdijhoeve behorende tot de Sint-Pietersabdij te Gent.
Pas eind 13de eeuw uitgegroeid tot belangrijk domein met centraal gelegen landhuis met
systematische ontginning errond, gekenmerkt door een radiair net van zeven dreven. Tijdens
het Frans bewind, domaniaal goed aangeslagen en openbaar verkocht aan F.N. Speelman.
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Later in bezit van de familie De Potter-Surmont die in 1846 het oude landhuis liet slopen en
vervangen door het huidige kasteel.
-

Figuur 25: Kadasterplan met vondstlocaties CAI en plangebied. (CAI 2017)
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2.2.4. SYNTHESE: DATERING EN INTERPRETATIE VAN HET ONDERZOCHTE GEBIED
-

Welke aanwijzingen bevatten de bestaande bronnen (landschappelijk, historisch,
archeologisch) over het archeologische potentieel van het terrein?

Figuur 26: Syntheseplan.

Het projectgebied ligt ten noordoosten van De Pinte. Het is momenteel braakliggend. In het oosten
grenst het projectgebied aan Hemelrijkstraat, in het noordwesten aan de Oude Gentweg.
Het projectgebied ligt in een licht golvend gebied waarbij enkele beken insnijden. Op ca. 1,2 km ten
westen van het projectgebied loopt de Duivebeek, op ca. 1,7 km ten noordwesten de Rosdambeek,
op ca. 800 m ten noorden de Degreybeek en net ten oosten de Grietgracht. Bodemkundig gezien is
een matig droge lemige zandbodem aanwezig. Landschappelijk en bodemkundig gezien is het gebied
dan ook vrij gunstig gelegen naar menselijke bewoning toe, namelijk voldoende droog. De
Grietgracht ten oosten van het projectgebied is van recentere oorsprong. De afstand tot de meest
nabije waterloop is dus 800 m. In functie van steentijdsites is dit reeds vrij ver aangezien deze zich
meestal meer nabij een waterloop bevinden (ca. 250 m afstand). Hoewel kleinere activiteitenzones
niet uitgesloten kunnen worden, word het archeologisch potentieel naar steentijdsites als laag
ingeschat.
Naar andere periodes toe kan het archeologisch potentieel niet met zekerheid vastgesteld worden.
Op basis van het bureauonderzoek kan men vaststellen dat het projectgebied vanaf de 18de eeuw
bebouwd was. Dergelijke hoeves gaan regelmatig terug op oudere bebouwing en er kunnen dan ook
sporen verwacht worden uit de (late) middeleeuwen. Deze woning verdween bij de aanleg van de
spoorweg waarna in het westen nog één gebouw deels binnen het projectgebied lijkt te liggen. Na de
afbraak in de 19de eeuw bleef het terrein braak liggen.
Op basis van het bureauonderzoek lijkt het terrein weinig verstoringen te kennen. De afbraak en
bouw van woningen heeft mogelijk voor een beperkte verstoring gezorgd. Ook de aanleg van de
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vroegere spoorweg ten noorden kan voor enige verstoring van het terrein gezorgd hebben. In het
westen is een duidelijke laagte aanwezig waar mogelijk een deel reeds werd afgegraven.
Er zijn nog maar weinig vondstlocaties gekend uit de omgeving. Het ontbreken van vondstlocaties is
echter vooral te wijten aan het ontbreken van systematisch onderzoek in de buurt. Enkele
interessante locaties liggen duidelijk op hoger gelegen ruggen. Sporen uit oudere periodes (o.a.
metaaltijden) kunnen echter niet uitgesloten worden. Het archeologisch potentieel wordt dan ook
als middelmatig gezien voor de periode vanaf de metaaltijden met een verhoogd potentieel voor de
(late) middeleeuwen.

2.2.5. AFWEGING NOODZAAK VERDER ONDERZOEK
-

In welke zones is verder vervolgonderzoek noodzakelijk indien archeologisch erfgoed
potentieel aanwezig is en bedreigd wordt ten gevolge van de geplande ingrepen?

Op basis van het bureauonderzoek kan niet aangetoond worden of een archeologische site aanwezig
is of niet. De verzamelde gegevens geven een laag potentieel voor steentijdsites en een middelmatig
potentieel vanaf de metaaltijden met een verhoogd potentieel voor de (late) middeleeuwen.
Aangezien nog maar weinig gekend is uit de omgeving zorgen kleinere oppervlaktes reeds voor
kenniswinst.
De verkaveling zal zorgen voor een verstoring van de ondergrond. Eventueel aanwezige
archeologische resten zullen dan ook geraakt worden.
Gezien het archeologisch potentieel, de mogelijkheid tot kenniswinst en de geplande werken is
bijkomend onderzoek noodzakelijk. Dit zal verder besproken worden in het Programma van
Maatregelen.

2.3. SAMENVATTING
Het bureauonderzoek heeft tot doel om zonder ingreep in de bodem maar op basis van de bestaande
informatie (landschappelijk, historisch, archeologisch) na te gaan in hoeverre er archeologische
resten aanwezig kunnen zijn binnen de grenzen van het projectgebied. Er wordt een beschrijving
gemaakt van de geplande werken, van de uitvoeringswijze ervan en van de impact op het
bodemarchief waarvoor een vergunning wordt aangevraagd.
Volgende onderzoeksvragen werden in dit bureauonderzoek (Verslag van Resultaten) behandeld:
-

Welke aanwijzingen bevatten de bestaande bronnen (landschappelijke, historisch,
archeologisch) over het archeologische potentieel van het terrein?
In welke zones is verder vervolgonderzoek noodzakelijk indien archeologisch erfgoed
potentieel aanwezig is en bedreigd wordt ten gevolge van de geplande ingrepen?

Op basis van de bestaande bronnen is niet met zekerheid te bepalen dat een archeologische site
afwezig is. Het archeologisch potentieel naar steentijdsites wordt eerder als laag ingeschat omwille
van de afstand tot de waterlopen. Het archeologisch potentieel wordt als middelmatig gezien voor
de periode vanaf de metaaltijden met een verhoogd potentieel voor de (late) middeleeuwen. De
landschappelijke en bodemkundige ligging is namelijk vrij gunstig voor menselijke bewoning en
minstens vanaf de 18de eeuw was bewoning aanwezig op het terrein.
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De verkaveling zal zorgen voor een verstoring van de ondergrond. Eventueel aanwezige
archeologische resten zullen dan ook geraakt worden.
Gezien het archeologisch potentieel, de mogelijkheid tot kenniswinst en de geplande werken is
bijkomend onderzoek noodzakelijk.
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10-8-2018
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topographiques de la Belgique", 1/20.000, P. Vandermaelen, 1846-1854 © AGIV
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Poppkaart
1:4000
digitaal
10-8-2018
Poppkaart (1842-1879), 1/2500-1/5000, ingescand en gegeorefereerd © AGIV
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Historische kaart
Topografische kaart (1863)
1:4000
digitaal
10-8-2018
Topografische kaart, 1863 © Cartesius
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1:3000
digitaal
10-8-2018
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Centrale Archeologische inventaris
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Syntheseplan
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GRB
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1:1000
digitaal
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1:1000
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