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1 Inleiding
Deze archeologienota werd in het kader van het Decreet betreffende het onroerend erfgoed van 12
juli 2013 opgemaakt naar aanleiding van de vergunningsaanvraag voor de geïntegreerde afwerking
en natuurrealisatie van de stortplaatsen Callemansputte en Terranova te Evergem/Zelzate. Voor de
opmaak van dit rapport werd een bureauonderzoek uitgevoerd. De neerslag van dit onderzoek
maakt deel uit van deze archeologienota.

2 Bureauonderzoek
2.1 Beschrijvend gedeelte
2.1.1 Administratieve gegevens
Projectcode:

2018C263

Locatie (figuur 1):
Adres:
Toponiem:
Bounding box:

Callemansputtestraat z.n. Zelzate (prov. Oost-Vlaanderen)
Callemansputte
punt 1: 108 603,21 m - 209 270,48 m
punt 2: 109 078,34 m - 209 408,85 m
punt 3: 109 227,81 m - 208 767,30 m
punt 4: 108 860,75 m - 208 641,50 m
Kadastrale ligging (figuur 2; zie ook 5.2.1 Inplantingsplan - bestaande toestand):
Evergem 4de afdeling Ertvelde sectie A nrs 164, 165, 166 en 186k
Zelzate 1ste afdeling sectie D nrs 99c, 103a, 104c, 105c, 106a, 110c, 110d, 111a, 112c, 113c,
115c, 221a, 221c, 223e, 224d, 227, 228k, 228m, 228p, 229a, 232a,233a, 234a,
235a, 237b, 245a, 249b, 249d, 253d, 254a, 255a, 255c, 260a, 260 2b, 264a,
265a, 269, 270, 271a, 272e, 273b, 617a, 625, 626, 633a
Twee percelen hebben geen nummer.
Voor sommige kadastrale percelen geldt dat de stedenbouwkundige handelingen zich slechts
uitstrekken over een deel van het kadastraal perceel zoals te zien op de plannen bij de
aanvraag.
Actoren & specialisten:
Erkend archeoloog:
Kristine Magerman (OE/ERK/Archeoloog/2015/00025)
Veldwerkleider:
Walter Sevenants
Wetenschappelijk advies: niet van toepassing
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Figuur 1. Topografische kaart van België (2017) met aanduiding van het plangebied. (Bron:
www.geopunt.be)

2.1.2 Onderzoekskader
2.1.2.1 Beschrijving van het voorwerp van de omgevingsvergunninsgaanvraag1
Het project heeft tot doel de realisatie van een geïntegreerde afwerking voor de op heden
onafgedekte stortplaats Callemansputte, gelegen in de gemeente Zelzate. De stortplaats was
oorspronkelijk een zandwinningsput waarbij de totale bergingscapaciteit door middel van 3
dijkverhogingen werd opgevoerd tot 3 miljoen m³. Van 1981 tot en met eind 2002 werd
onderhoudsbaggerspecie uit het kanaal Gent-Terneuzen geborgen op de locatie Callemansputte
voornamelijk. De aan te brengen afdichtingslaag en einddek bovenop de monodeponie
Callemansputte zal aansluiten op de reeds aangebrachte afdichtlaag en eindafdek van de naburige
gipsstortplaats Terranova, eveneens gelegen in de gemeente Zelzate en voor een beperkt deel ook in
de gemeente Evergem. In de laatste milieuvergunning van de monodeponie in 2009 werd beslist om
na de afdichting van de deponie het volledige gebied een functie als natte natuur te geven.
Overeenkomstig deze visie wordt het projectgebied in zijn totaliteit verder ontwikkeld en afgewerkt
als biologisch waardevol geïntegreerd projectgebied (natte natuur). Door de geïntegreerde afwerking
van de eindafdek zal 30ha natte natuur worden gerealiseerd, met drie vijvers.
Voor een gedetailleerde beschrijving van de stedenbouwkundige aspecten van het project wordt
verwezen naar de ‘Nota geïntegreerde afwerking stortplaats Callemansputte’ (Adoplan) en de ‘Nota
concept natuurinrichting’ (milieuconsulent Jan Feryn). Deze nota’s worden gevoegd als bijlage 1 en 2
bij de aanvraag. Er worden ook nota’s gevoegd met de beschrijving van de te vellen hoogstammige
bomen, de waterhuishouding over de integrale projectsite, het bufferbekken en de ontworpen
waterzuiveringsinstallatie (bijlagen 3, 6, 4 en 5).
1

Overgenomen uit de omgevingsvergunningsaanvraag
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De handelingen die niet in die nota’s zijn opgenomen worden hieronder beschreven.
De aanvraag omvat ook het aanleggen van infrastructuur voor de ontwatering van de historisch
gestorte baggerspecie. Er worden verticale drains voorzien in een driehoekig grid (zijdes van een
gelijkzijdige driehoek) met tussenafstand van 2,5m in het historisch gestorte slib van de voormalige
monodeponie. De verticale drains moeten toelaten om het niet-steekvast slib versneld te
consolideren waarna een duurzame afdichtingslaag kan worden aangebracht. Het vlinderdakprofiel
wordt bovenop het voormalige slibstort aangelegd met hellingsgraad van 2,5%. De afstand tussen de
hoogste en de laagste punten bedraagt circa 100m. Bovenop dit vlinderdak wordt een zandige
drainagelaag aangelegd van 0,7m dik waarin de verticale drains uitmonden. De drainagelaag volgt
het onderliggende aangelegde vlinderdakprofiel. In de drainagelaag wordt een netwerk van
drainagecollectoren aangelegd die het vrijgekomen consolidatiewater moet opvangen en gravitair zal
afvoeren naar de waterzuiveringsinstallatie (WZI). Om de site gedeeltelijk toegankelijk te maken voor
de bezoekers na de omvorming tot natuurgebied, worden een wandelpad en twee uitkijkposten
aangelegd. De uitkijkposten bevinden zich aan vijver 1 en vijver 2 aan de waterlijn. De uitkijkposten
zijn houten constructies van beperkte omvang en beperkte hoogte, met een oppervlakte van elk
24m². in de gevel aan de vijver zijn twee openingen voorzien. Om een zo goed mogelijk zicht te
bekomen en om het water in de uitkijkpost te vermijden worden deze op lage kolommen geplaatst.
Het project omvat de volgende vergunningsplichtige stedenbouwkundige handelingen:
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Handeling
Afwerking stortplaats met
creatie van natte natuur in de
eindafdek

Aanleg wandelpad
Aanleg infrastructuur
ontwatering baggerspecie
Hoogstammige bomen vellen
die geen deel uitmaken van
bos
Aanleg bufferbekken

Uitkijkpost 1
Uitkijkpost 2
WZI1
WZI2
WZI3
WZI4
WZI5
WZI6
WZI7
WZI8
WZI9
WZI10
WZI11
WZI12
WZI13
WZI14

TR2018-011

Omschrijving / extra info
Planaanduiding
Afwerking bestaande monostortplaats door het
TW1
aanbrengen van een afdichtlaag en eindafdek
(technische werken en terreinaanlegwerken,
reliëfwijziging, waarbij de steile helling van de
aanpalende stortplaats wordt geïntegreerd en
afgevlakt; inclusief de creatie van natte natuur in de
eindafdek (aanleg vijvers en aanleg perifere
ringgracht; zie fig. 1 en 2)
Toelichting bij het wandelpad is hierboven
VH
opgenomen (zie ook het punt 'materialengebruik')
Beschrijving technische werken nodig voor de
OBS
ontwatering van de baggerspecie
Zie bijlage 3 met opsomming van de te vellen
HB
bomen. Het vellen van de bomen is noodzakelijk om
de nodige werken te kunnen uitvoeren.
Aanleg van een bufferbekken van 3.000m³ om bij
BFB
hevige regenval het hemelwater te kunnen
bufferen, om overstorting naar het oppervlaktewater
te vermijden. In de hydraulische nota (Antea, 2018;
bijlage 6) is de berekening van het bekken te vinden.
Uitkijkpost aan vijver 1. Beschrijving: zie hoger (zie
ook het punt 'materialengebruik').
Uitkijkpost aan vijver 2. Beschrijving: zie hoger (zie
ook het punt 'materialengebruik').
Inkuipingen in beton voor de opslag van de
chemicaliën
Lamellenseparator (incl. coagulatie + floculatie)
Pompput
BPC - Breekpunt schlorering
Nabezinker
Anoxisch en belucht bekken
Slibbuffer
Vuil water
Spoelbuffer
Pompput
ZF - zandfilter
AK - Actief koolfilter
AK - Actief koolfilter
Technisch gebouw

UK1
UK2
WZI1
WZI2
WZI3
WZI4
WZI5
WZI6
WZI7
WZI8
WZI9
WZI10
WZI11
WZI12
WZI13
WZI14

Het project omvat de volgende stedenbouwkundige handelingen die niet vergunningsplichtig zijn of
die vrijgesteld zijn van de vergunningsplicht:
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Handeling
Verwijderen van vegetatie

Omschrijving / extra info
Planaanduiding
Verwijderen van het wilgenstruikgewas op de
deponie Callemansputte
Aanleg vegetatie in functie van Beschreven in de 'Nota concept natuurinrichting' van
de creatie van natte natuur
milieuconsulent Jan Feryn (bijlage 2).
Aanleg tijdelijke
werfinfrastructuur binnen
projectgebied

Werfweg en supplementair tijdelijk bufferbekken
vor hemelwater (12.000 m³)

De geïntegreerde afwerking van de monostortplaats wordt uitgevoerd binnen een termijn van elf
jaar. Binnen deze termijn wordt zowel de afdichtlaag als de eindafdek aangebracht. de natte natuur
wordt gerealiseerd in de aangebrachte eindafdek, wat wil zeggen dat het profiel waarin de natte
natuur zich zal ontwikkelen ook binnen de periode van elf jaar zal worden gerealiseerd. De overige
handelingen die gepaard gaan met de natuurrealisatie (kijkhutten, wandelpad, aanleg van vegetatie)
zullen aansluitend uitgevoerd worden.
Vanuit stedenbouwkundig oogpunt is er slechts één uitvoeringsfase, die elf jaar in beslag zal nemen.
Er is in de omgevingsvergunningsaanvraag dan ook geen fasering in de zin van art. 80
Omgevingsdecreet opgenomen.

2.1.2.2 Zonering van het plangebied
In functie van het archeologisch vooronderzoek wordt het plangebied opgedeeld in verschillende
zones. (figuur 2)

Figuur 2. Afbakening van het plangebied en opdeling in zones i.f.v. het archeologisch vooronderzoek.
(bron: omgevingsvergunningsaanvraag)
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2.1.2.2.1 Zone “ophoging Callemansputte”
Dit betreft de bestaande monostortplaats Callemansputte vanaf de voet van de buitenzijde van de
gronddijk. Voor het verder onderzoek wordt deze zone opgedeeld in zone “ophoging Callemansputte
– gga” en zone “ophoging Callemansputte – talud”.
De oppervlakte van deze zone bedraagt ca. 183.500m².
De geplande ingrepen in deze zone (aanbrengen verticale drainagewieken, aanbrengen
verankeringsstructuur, nivelleren bovenlaag, aanbrengen drainagelaag, auto-consolidatielaag,
steunlaag, kleimat & drainagemat, beschermingslaag, taludlichaam in ophoging, eindafdek en
inrichten natte natuur) vinden plaats ofwel in de gestorte baggerspecie ofwel bovenop de reeds
bestaande ophoging Callemansputte en moeten daarom niet aanzien worden als bodemingrepen.

2.1.2.2.2 Zone “ophoging Terranova”
Dit betreft het deel van de bestaande gipsstortplaats Terranova dat binnen het plangebied ligt, te
rekenen vanaf de voet van de helling.
De oppervlakte van deze zone bedraagt ca. 71.500m².
De geplande ingrepen in deze zone (aanbrengen kleimat & drainagemat, beschermingslaag,
taludlichaam in ophoging, eindafdek en inrichten natte natuur) vinden plaats bovenop de reeds
bestaande ophoging Terranova en moeten daarom niet aanzien worden als bodemingrepen.

2.1.2.2.3 Zone “vallei”
Deze zone betreft het dal tussen de “ophoging Callemansputte” en “ophoging Terranova”.
De oppervlakte van deze zone bedraagt ca. 20.000m².
Deze zone wordt volledig opgevuld en opgehoogd. Hiervoor wordt eerst de bestaande gronddijk van
Callemansputte verstevigd door het aanbrengen van een verankeringstructuur perifeer en bovenop
de bestaande gronddijk. Deze verankeringsstructuur bestaat uit voldoende draagkrachtige
bodemmaterialen of grondstoffen. Het bestaand maaiveld wordt niet verlaagd.
Na het aanbrengen van de verankeringsstructuur, worden nog volgende werken uitgevoerd in deze
zone: aanbrengen steunlaag, kleimat & drainagemat, beschermingslaag, taludlichaam in ophoging,
eindafdek en inrichten natte natuur. Deze vinden plaats bovenop de verankeringsstructuur en
moeten daarom niet aanzien worden als bodemingrepen.
De begroeiing die binnen deze zone verwijderd zal worden, wordt enkel bovengronds gekapt. De
stronken van de struiken en bomen blijven zitten.
Grondwerken worden machinaal uitgevoerd door middel van graafmachines en bulldozers.

2.1.2.2.4 Zone “perifere ringgracht West”
Deze zone ligt langs de westelijke buitenzijde van de ophoging Callemansputte.
De oppervlakte van deze zone bedraagt ca. 9.900m².
In deze langgerekte strook van 14 tot 16 m breed worden een gracht en een pad aangelegd. De
gracht is boven 4,20m en onderaan 1,20m breed, en 1,40m diep –Mv (figuur 3 en 4). Het bestaand
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maaiveld wordt niet verhoogd of verlaagd. De geplande bodemingreep ter hoogte van de gracht
bedraagt dus ca. 1,40m –Mv over een breedte van 4,20m.
Het pad is 2m breed en rust op een fundering van ca. 0,30m. Het bestaand maaiveld wordt niet
verhoogd of verlaagd. De geplande bodemingreep ter hoogte van het wandelpad bedraagt dus ca.
0,30m –Mv over een breedte van 2m.
De begroeiing die binnen deze zone verwijderd zal worden, wordt enkel bovengronds gekapt. De
stronken van de struiken en bomen blijven zitten.
Grondwerken worden machinaal uitgevoerd door middel van graafmachines en bulldozers.

Figuur 3. Detail uit het terreinprofiel Dwarsdoorsnede BB’ bestaande (bruin) en nieuwe toestand
(beige) met ligging van de perifere dwarsgracht West en het wandelpad. (Bron:
omgevingsvergunningsaanleg)
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Figuur 4. Detailtekening van de perifere ringgracht. (Bron: omgevingsvergunningsaanvraag)

2.1.2.2.5 Zone “waterzuiveringsinstallatie”
Deze zone bevindt zich in de noordwestelijke hoek van het plangebied.
De oppervlakte van deze zone bedraagt ca. 6.300m².
De waterzuiveringsinstallatie (incl. buffferbekkens) wordt geïnstalleerd op een betonverharding
waarvan de bovenzijde gelijk ligt met het bestaand maaiveld. De bodemingrepen die gepaard gaan
met de aanleg van de waterzuiveringsinstallatie bedragen maximaal 1,00m (incl. aanleg
ondergrondse leidingen op vorstvrije diepte). Het bestaand maaiveld wordt niet verhoogd of
verlaagd. De geplande bodemingreep bedraagt dus in deze zone max. 1,00m –Mv.
De begroeiing binnen deze zone die verwijderd zal worden, wordt enkel bovengronds gekapt. De
stronken van de struiken en bomen blijven zitten, behalve op de plaats waar de betonverharding zal
aangebracht worden.
Grondwerken worden machinaal uitgevoerd door middel van graafmachines en bulldozers.

2.1.2.2.6 Zone “ingebuisde ringgracht Noord”
Dit betreft een smalle strook aan de noordzijde van de ophoging Callemansputte.
De oppervlakte van deze zone bedraagt ca. 1.500m².
In deze langgerekte strook van 4 tot 6m breed, worden een ondergrondse waterafvoer (de
ingebuisde perifere ringgracht) en een pad aangelegd. De ondergrondse waterafvoer is maximaal 2m
breed en 1,40 m diep. Het bestaand maaiveld wordt niet verhoogd of verlaagd. De geplande
bodemingreep ter hoogte van de ondergrondse waterafvoer bedraagt dus max. 1,40m –Mv over een
breedte van max. 2m. (figuur 5)
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Het pad is 2m breed en rust op een fundering van ca. 0,30m. Het bestaand maaiveld wordt niet
verhoogd of verlaagd. De geplande bodemingreep ter hoogte van het wandelpad bedraagt dus ca.
0,30m –Mv over een breedte van 2m. (figuur 5)
De begroeiing binnen deze zone die verwijderd zal worden, wordt enkel bovengronds gekapt. De
stronken van de struiken en bomen blijven zitten.
Grondwerken worden machinaal uitgevoerd door middel van graafmachines en bulldozers.
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Figuur 5. Detail uit het Terreinprofiel Langsdoorsnede AA’ Nieuwe Toestand met ligging van de
ingebuisde perifere ringgracht en het wandelpad. (Bron: omgevingsvergunningsaanleg)

2.1.2.2.7 Zone “perifere ringgracht Noordoost”
Deze zone bevindt zich in de noordoostelijke hoek van het plangebied.
De oppervlakte van deze zone bedraagt ca. 6.350m².
In deze zone worden een gracht en een pad aangelegd. De gracht is boven 4,20m en onderaan 1,20m
breed, en 1,40m diep –Mv (figuur 3 en 4). Het bestaand maaiveld wordt niet verhoogd of verlaagd.
De geplande bodemingreep ter hoogte van de gracht bedraagt dus ca. 1,40m –Mv.
Het pad is 2m breed en rust op een fundering van ca. 0,30m. Het bestaand maaiveld wordt niet
verhoogd of verlaagd. De geplande bodemingreep ter hoogte van het wandelpad bedraagt dus ca.
0,30m –Mv. (figuur 3)
De begroeiing die binnen deze zone verwijderd zal worden, wordt enkel bovengronds gekapt. De
stronken van de struiken en bomen blijven zitten.
Grondwerken worden machinaal uitgevoerd door middel van graafmachines en bulldozers.

2.1.2.2.8 Werfzone
De reeds bestaande asfaltweg op het naburig terrein Terranova (buiten plangebied gelegen) wordt
als werfweg gebruikt, aangevuld met een aan te leggen weg bovenop de ophoging Callemansputte.
Het supplementair tijdelijk bufferbekken voor hemelwater (12.000 m³) wordt aangelegd bovenop de
ophoging Callemansputte.
Er wordt gebruikt gemaakt van het bestaande ketenpark op het naburig terrein Terranova (buiten
het plangebied gelegen).
Geen van deze elementen moet dus aanzien worden als bodemingrepen binnen het plangebied.

2.1.2.3 Afweging verplicht archeologisch vooronderzoek
Deze archeologienota werd in het kader van het Decreet betreffende het onroerend erfgoed van 12
juli 2013 opgemaakt naar aanleiding van een aanvraag van een omgevingsvergunning voor
stedenbouwkundige handelingen in het kader van de geïntegreerde afwerking en natuurrealisatie
van de stortplaatsen Callemansputte en Terranova in Evergem/Zelzate.
Omdat hierbij
• bodemingrepen noodzakelijk zijn;
• het plangebied NIET volledig in gebied ligt waar geen archeologisch erfgoed te verwachten
valt;
• het plangebied NIET volledig binnen gabarit van bestaande lijninfrastructuur valt;
• het plangebied NIET in een beschermde archeologische site valt;
• het plangebied NIET in een vastgestelde archeologische zone valt;
• de totale oppervlakte van de kadastrale percelen waarop de aanvraag betrekking heeft meer
dan 3.000 m² bedraagt;
• de totale oppervlakte van de geplande bodemingrepen meer dan 1.000 m² bedraagt;
• en geen vrijstelling geldt voor deze stedenbouwkundige vergunningsaanvraag
(vergunningsplichtige bodemingreep > 5.000m²);
is de initiatiefnemer verplicht een bekrachtigde archeologienota bij deze stedenbouwkundige
vergunningsaanvraag te voegen.
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2.1.3 Onderzoeksopdracht
2.1.3.1 Vraagstelling
Het bureauonderzoek heeft tot doel om gekende of ontsloten informatiebronnen te verzamelen en
te bestuderen over de aan- of afwezigheid van archeologische sites op het terrein, de
karakteristieken en bewaringstoestand ervan, de relatie met het landschap, de wetenschappelijke
waarde ervan (potentieel op kennisvermeerdering) en de wijze waarop hiermee moet omgegaan
worden bij de geplande bodemingrepen.2
Volgende onderzoeksvragen worden behandeld:
• M.b.t. het landschappelijk kader:
o Welke informatie kan de landschappelijke context van het plangebied leveren i.f.v. de
doelstellingen van het bureauonderzoek, in bijzonder de potentiële aan- of afwezigheid
en bewaringstoestand van (een) archeologische site(s) binnen het plangebied?
• M.b.t. het historisch kader:
o Welke informatie kan de historische context van het plangebied bieden i.f.v. de
doelstellingen van het bureauonderzoek, in bijzonder de potentiële aan- of afwezigheid,
de karakteristieken, de bewaringstoestand en de waarde van (een) archeologische site(s)
binnen het plangebied?
• M.b.t. het archeologisch kader:
o Welke informatie kan de archeologische context van het plangebied en de ruimere regio
bieden i.f.v. de doelstellingen van het bureauonderzoek, in bijzonder de potentiële aan- of
afwezigheid, de karakteristieken, de bewaringstoestand, de relatie met het landschap en
de waarde van (een) archeologische site(s) binnen het plangebied?
• M.b.t. de formulering van een archeologische verwachting voor het plangebied:
o Zijn er aanwijzingen dat er geen archeologisch erfgoed meer te verwachten valt of dat er
geen potentieel tot kennisvermeerdering te verwachten valt binnen (een deel van) het
plangebied? Vb.
 Gebieden waar reeds archeologisch onderzoek werd uitgevoerd?
 Gebieden met uitgegraven en/of sterk verstoorde bodems?
 Kan dit gebied ruimtelijk (oppervlakte en diepte) afgebakend worden (incl. de
argumentatie)?
o Indien er aanwijzingen zijn voor de mogelijke aanwezigheid van archeologische sites in het
plangebied:
 Welke archeologische sitetypes kunnen verwacht worden per archeologische periode
en wat is hun potentiele waarde op kennisvermeerdering?
 Vanaf welke diepte kunnen sites verwacht worden per archeologisch sitetype?
 Wat is de verwachte bewaringstoestand per archeologisch sitetype?
• M.b.t. de geplande bodemingrepen:
o Welke bodemingrepen gaan gepaard met dit project?
 Met betrekking tot de voorbereiding en uitvoering van de werken?
 Met betrekking tot werfverkeer en tijdelijke werkzones?
o Wat is de potentiële impact van deze bodemingrepen op het archeologisch
bodemarchief?
• M.b.t. de afweging van de noodzaak voor verder (voor)onderzoek:
o Is verder vooronderzoek vereist?
o Zo ja, welke onderzoeksstrategie moet gevolgd worden?

2

CGPv3 2018, p.49.
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o Kan de potentiële impact van deze bodemingrepen op het archeologisch bodemarchief
vermeden en/of beperkt worden door wijziging van het ontwerp en/of de
uitvoeringswijze van de geplande ruimtelijke ontwikkeling (door behoud in situ)?

2.1.3.2 Randvoorwaarden
Niet van toepassing.

2.1.4 Onderzoeksstrategie en -werkwijze
In het bureauonderzoek wordt getracht om op basis van online beschikbare informatiebronnen,
aangevuld met vroegere bouwplannen en een visuele terreininspectie, inzicht te verkrijgen in het
landschappelijk, historisch en archeologisch kader van het plangebied. Op basis van deze informatie
wordt een archeologische verwachting van het plangebied opgesteld, de impact van de geplande
werken op het eventueel aanwezig archeologisch bodemarchief ingeschat en eventueel
vervolgonderzoek bepaald.
Met betrekking tot het wettelijk kader werd onderzocht of (delen van) het plangebied opgenomen
zijn in de inventarissen van beschermd of vastgesteld erfgoed, en de inventaris van “gebieden geen
archeologie”.3
Met betrekking tot het landschappelijk kader werden - naast enkele basiswerken (zie bibliografie) kaarten, plannen en handleidingen geraadpleegd via www.geopunt.be, www.cartesius.be en
www.dov.vlaanderen.be. Enkel de kaarten en plannen die relevant bevonden werden voor het
onderzoek, werden in dit rapport opgenomen. Een voldoende gedetailleerde geomorfologische kaart
van het plangebied bleek online niet beschikbaar. Geomorfologische informatie werd wel uit andere
bronnen verzameld.
De actuele toestand van het terrein werd bestudeerd aan de hand van recente plannen, luchtfoto’s
en een visuele terreininspectie uitgevoerd door Walter Sevenants op 07/03/2018.
Met betrekking tot het historisch kader werden bronnen geraadpleegd over de lokale geschiedenis
van Ertvelde (Evergem) en Zelzate. Ook werden oude kaarten en luchtfoto’s van het plangebied
bestudeerd via www.geopunt.be en www.cartesius.be. Enkel de kaarten en luchtfoto’s die relevant
bevonden werden voor het onderzoek, werden in dit rapport opgenomen.
Omdat het plangebied in een gebied ligt met een lage densiteit aan bebouwing in het verleden (zie
verder), werd in het bureauonderzoek vooral aandacht besteed aan het landschappelijke kader en
het landgebruik. Diepgaander archiefonderzoek (in de zin van verder gedetailleerd onderzoek van
niet online beschikbare informatiebronnen) werd dan ook niet noodzakelijk geacht.
Het archeologisch kader werd bestudeerd aan de hand van de beschikbare informatie in de
inventarissen van onroerend erfgoed4, waaronder de Centraal Archeologische Inventaris (CAI). In de
inventaris van de veldslagen in Vlaanderen vóór WO I werden geen veldslagen of schermutselingen
aangetroffen die in de omgeving van het plangebied zouden hebben plaats gevonden.5
Alle archeologische vindplaatsen werden binnen een straal van 2 km rond het plangebied (verder het
“archeologisch kadergebied” genoemd) geanalyseerd. De keuze van het archeologisch kadergebied is
gebaseerd op het feit dat dit gebied de volledige landschappelijke variabiliteit omvat van de ruime
omgeving van het plangebied én omdat de lijst van gekende archeologische vindplaatsen binnen dit

3

Geo.onroerenderfgoed.be; inventaris.onroerenderfgoed.be
Inventaris.onroerenderfgoed.be; geo.onroerenderfgoed.be; cai.erfgoed.net
5
DE VRIENDT e.a. 2011.
4
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gebied voldoende informatie bevat om een archeologische verwachting op te stellen voor het
plangebied.
Tot op heden werd door de initiatiefnemer nog geen stabiliteitsonderzoek of milieutechnisch
bodemonderzoek uitgevoerd
Het bureauonderzoek werd uitgevoerd door Walter Sevenants van Triharch onderzoek & advies
bvba.
Voor de productie van de kaarten die specifiek voor dit bureauonderzoek werden aangemaakt, werd
gebruik gemaakt van MAPINFO Pro 15.0.

2.2 Onderzoeksdaden
2.2.1 Situering van het plangebied
Het plangebied situeert zich binnen het havengebied van Gent en ligt voor het grootste deel op het
grondgebied van de gemeente Zelzate. Een klein deel ligt in de gemeente Ertvelde (Evergem). In het
noorden grenst het plangebied aan de verkeerswisselaar tussen de R4 en de A11. De weg en het
gehucht Callemansputte vormt de grens aan de westzijde. Aan de overzijde van deze weg en de R4
bevindt zich een agrarisch gebied. Aan de overzijde van de A11 bevindt zich een bewoningskern van
de gemeente Zelzate. In het zuidoosten grenst het projectgebied aan de spoorlijn van de Gentse
haven. In het zuidwesten grenst het plangebied aan de site Terranova en de Assenedestraat.

Figuur 6. Ruimtelijke situering van het plangebied. (Bron: omgevingsvergunningsaanvraag)
Het plangebied bestaat uit de monodeponie Callemansputte en een deel van de gipsstortplaats
Terranova. Tussen beide ophogingen ligt een vallei met daarin een afwateringsgracht. De wanden
van de vallei zijn begroeid met gras en struiken. (figuur 8 en 9)
Langs de westelijke buitenzijde van de monodeponie Callemansputte ligt weiland, met verspreid
bomen en struiken. (figuur 10)
Aan de noordwestelijke buitenzijde van de monodeponie Callemansputte ligt grasland, met verspreid
enkele bomen. Op deze plaats staat een loods. (figuur 11)
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Aan de noordoostelijke buitenzijde van de monodeponie Callemansputte ligt al een
afwateringsgracht en een rondweg. (figuur 12)

Figuur 7. Grootschalige luchtfoto van 2013-2015 met aanduiding van het plangebied. (Bron:
www.geopunt.be)
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Figuur 8. De vallei met afwateringsgracht en begroeiing tussen de ophogingen Callemansputte en
Terranova, vanuit het talud van de ophoging Terranova. (Foto: Triharch 07/03/2018)
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Figuur 9. De afwateringsgracht in de vallei tussen de ophogingen Callemansputte en Terranova.
(Foto: Triharch 07/03/2018)
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Figuur 10. De westelijke buitenzijde van de ophoging Callemansputte met ervoor het grasland waar
de nieuwe perifere ringgracht aangelegd zal worden. (Foto: Triharch 07/03/2018)
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Figuur 11. De noordwestelijke buitenhoek van de ophoging Callemansputte, met vooraan het terrein
waar de waterzuiveringsinstallatie zal aangelegd worden. (Foto: Triharch 07/03/2018)
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Figuur 12. De noordoostelijke buitenzijde van de ophoging Callemansputte met van rechts naar links:
het talud, de bestaande afwateringsgracht, de rondweg en de afrastering. (Foto: Triharch
07/03/2018)
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Figuur 13. De noordoostelijke buitenhoek van de ophoging Callemansputte met van rechts naar links:
het talud, de bestaande afwateringsgracht, de rondweg en de afrastering. (Foto: Triharch
07/03/2018)
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2.2.2 Beschrijving van het wettelijk kader6
In het plangebied en de aangrenzende percelen is geen onroerend goed afgebakend als beschermd
cultuurhistorisch landschap, archeologische site, stads- en dorpsgezicht of monument.
In het plangebied en de aangrenzende percelen is geen onroerend erfgoed vastgesteld als landschap,
historische tuin of park, houtige beplantingen, archeologische zone of bouwkundig erfgoed.
Delen van het plangebied zijn wel afgebakend als gebieden waar geen archeologie te verwachten
valt. Het betreft de monodeponie Callemansputte en de gipsstortplaats Terranova. (figuur 27)

2.2.3 Beschrijving van het landschappelijk kader
Het plangebied bevindt zich volgens de tertiair geologische kaart in een gebied gekarteerd als de Lid
van Onderdijke, behorende tot de Formatie van Maldegem, daterend uit het Bartoniaan (40,4 – 37,2
Ma). De Formatie van Maldegem is een cyclische mariene sedimentatiereeks die bestaat uit een
afwisseling van zanden en kleien met geleidelijke overgangen. Het Lid van Onderdijke bestaat uit een
homogene, niet-kalkhoudende grijsblauwe zware klei. Aan de top treedt een zeer scherp contact op
met het bovenliggende Lid van Bassevelde bestaande uit een middelmatig fijn, siltig zand tot zand,
dat nu de basis vormt van de Formatie van Zelzate.7 (figuur 14)
Het tertiair bevindt zich in het plangebied op ca. -9m TAW of 17m -Mv. (zie 5.2.5 Doorsnede opbouw)
In deze tertiaire sedimenten heeft zich tijdens het quartair, en meer bepaald het onder- en het
midden-Pleistoceen, een erosievallei tot 30m diep uitgeschuurd. Deze zogenaamde Vlaamse Vallei
vormde de verbinding tussen de rivieren van het Scheldebekken en de Noordzee. Tijdens het RissWürminterglaciaal van het Eemiaan begon de opvulling van deze vallei vanaf de zee met
estuariumsedimenten. Vanaf het Würmglaciaal werd ze verder opgevuld met (niveo-)fluviatiel lemigzandig materiaal en met niveo-eolische dekzanden. Hierdoor ligt het tertiair substraat onder een dik
pakket van eolische afzettingen en/of hellingafzettingen uit het Quartair, boven fluviatiele
afzettingen van het Weichseliaan (boven/laat-Pleistoceen).8
Het huidige reliëf werd vooral tijdens het laat-Glaciaal gevormd door de lokale zandverstuivingen die
plaatsgrepen tijdens de koude Dryasfasen. In een korte periode van verwarming van het klimaat, de
Allröd, vormde zich een vegetatiehorizont, die tijdens de daaropvolgende jongere-Dryasperiode
bedekt werd met stuifzand, het zogenaamd lokaal dekzand.
Ook tijdens het holoceen hadden nog verstuivingen en afzettingen van zand plaats tijdens het
Boreaal.
Na het Boreaal werd in de valleien (poldergebied) ten gevolge van de stijging van de zeespiegel
alluvium afgezet.
De geologische opbouw van de omgeving van het plangebied kan als volgt samengevat worden:
Quartair Holoceen recent: alluvium (ten noorden van het plangebied, in de Polders)
Boreaal: stuifzand
Pleistoceen laat-Glaciaal: lokale dekzanden
Weichseliaan: niveo-eolische dekzanden
Tertiair Oligoceen Priaboniaan Formatie van Zelzate - Lid van Bassevelde: zand
Eoceen
Bartoniaan Formatie van Maldegem - Lid van Onderdijke: klei
Het plangebied ligt in de Vlaamse Zandstreek, op de zandrug van Maldegem – Stekene. Ten noorden
ervan ligt het Poldergebied. Het plangebied ligt op tussen 7 en 8m TAW (uitgezonderd de
kunstmatige ophogingen Callemansputte en Terranova). De beekvalleitjes zijn nauwelijks in het
landschap afgetekend. Het gebeid ten westen van het kanaal Gent-Terneuzen behoort tot het
6

Raadpleging www.geo.onroerenderfgoed.be 20/11/2018.
Borremans 2015, p. 136, 143-146.
8
https://www.milieuinfo.be/dms/d/a/workspace/SpacesStore/ffb8a48f-238e-4b98-89bb-e448fad8b7ff/03.png
7
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Bekken van de Gentse kanalen. Het plangebied watert via een dicht drainagepatroon van
(water)lopen (o.a. de Callemansputschenloop en de Leenenwaterloop) af in westelijke richting naar
de Zwartesluisbeek. Deze beek bevindt zich op ca. 1.500m ten westen van het plangebied.
Het landschap is overwegend een oud-ontginningslandschap, gekenmerkt door een mozaïekachtig
patroon van overwegend rechthoekige tot blokvormige percelen. In de laagste gebieden zijn de
percelen reepvormig (lang en smal). Vroeger waren de meeste kavels omsloten door hagen,
struikgewas en bomen. Door het weghakken van die begroeiing is thans een half-open
landschapsbeeld ontstaan. De delen waar woonuitbreiding en industriële ontwikkeling plaats vond,
hebben het landelijk uitzicht verloren. De actuele toestand van het plangebied vormt hiervan een
mooi voorbeeld. De zones “ophoging Callemansputte” en “ophoging Terranova” zijn kunstmatige
heuvels in het landschap, met aan de randen van het plangebied restanten van het oudontginningslandschap.
In de Vlaamse Zandstreek zijn de depressiegronden uit lemig zand, fijn zand, kleiig zand en licht
zandleem samengesteld. Het is dikwijls moeilijk in deze materialen een onderscheid te maken tussen
Holoceen en Pleistoceen. Vermoedelijk is de oorsprong semi-alluviaal. De boreale afzettingen uit het
Holoceen omvatten lokale verplaatsingen van dekzanden.
De laatglaciale sedimenten (lokale dekzanden) vormen meestal een rugvormig microreliëf. De
texturen zijn uitgesproken zandig en doorgaans iets grover dan die van de overeenstemmende
glaciale materialen uit het Weichseliaan. De pleistocene sedimenten zijn de voornaamste
bodemvormende bestanddelen van de gronden uit de Zandstreek. Het meest voorkomend materiaal
is een (niveo-)eolisch, goed gesorteerd, kwartsrijk, matig fijn zand. Lemig zand ligt in de lagere
terreingedeelten waar men (in mindere mate) ook licht zandleem aantreft. Plaatselijk komen op
geringe of matige diepte (niveo-)fluviatiele, bleekgrijze, lemige afzettingen voor.
In het hele gebied komt permanent grondwater voor tussen 0 en 3m –Mv. De valleigronden
ondergaan de grondwaterinvloed uiteraard het sterkst, hoewel ook buiten de valleien de
grondwatertafel ondiep kan voorkomen. Slechts op de hoogste welvingen is de rechtstreekse invloed
van het grondwater gering. Het gedeelte van de bodem tussen de hoogste en de laagste
grondwaterstand vertoont bruinachtige roestvlekken in een (geel)-grijze matrix (gley s.l.). Onder de
benedengrens van die roestverschijnselen (gegleyificeerde zone) is de bodem permanent met
grondwater verzadigd en meestal gereduceerd met grijs- of blauwachtige tinten (gley s.s.).
De zones “ophoging Callemansputte” en “ophoging Terranova” zijn kunstmatige ophogingen. De
hoogte van deze ophogingen reikt tot +55m TAW. De zones “vallei”, “perifere ringgracht West”,
“waterzuiverinsginstallatie”, “ingebuisde ringgracht Noord” en “perifere ringgracht Noordoost”
liggen op +8m TAW, wat overeenkomt met het historisch maaiveld-niveau. (Zie 5.2.3 Terreinprofiel
langsdoorsnede AA’ – bestaande (bruin) en nieuwe toestand (beige) en 5.2.4Terreinprofiel
dwarsdoorsnede BB’ – bestaande (bruin) en nieuwe toestand (beige))
Het plangebied is op de Bodemkaart van België (figuur 17) als volgt gekarteerd:
• Zag: zeer droge zandbodem met duidelijke ijzer en/of humus B horizont. Tot deze kernseries
behoren zandgronden die een duidelijke Podzol B-horizont hebben of gehad hebben en in
een overdreven sterk ontwaterde positie voorkomen (duinen of hoge ruggen). Deze zeer
droge matig natte zandgronden kenmerken kaarteenheden ongeschikt voor land- en
tuinbouw.
• Zcg: matig droge zandbodem met duidelijke ijzer en/of humus B-horizont. Deze serie omvat
Podzolen waarin de gleyverschijnselen voorkomen tussen 60 en 90 cm. 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.
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Zch: matig droge zandbodem met verbrokkelde ijzer en/of humus B-horizont. De donker
bruingrijze bovengrond is goed humeuze en 30 tot 60 cm dik. De Podzol B, 20 tot 30 cm dik,
is verbrokkeld in harde concreties. De roestverschijnselen beginnen tussen 60 en 90 cm. De
waterhuishouding is goed in de winter, te droog in de zomer.
• Zdh: matig natte zandbodem met verbrokkelde ijzer en/of humus B-horizont. Dit zijn bodems
die een matig nat Postpodzolgebied kenmerken. Alle kaarteenheden ZdG, Zdh en ZdP zijn
zeer verwante matig natte zandgronden met hun sterk gehomogeniseerde bovengrond meer
dan 30 cm dik, donker bruingrijs van kleur en hoog humusgehalte (3-5 %). De hoogste
grondwaterstand reikt tot in het onderste deel van de B, zodat roestverschijnselen in veel
gevallen moeilijk of niet waar te nemen zijn. Deze beginnen tussen 40 en 60 cm en worden
naar beneden toe zeer duidelijk. Al deze bodems hebben een goede waterhuishouding in de
zomer en zijn iets te nat in de winter. Vooral de substraatseries zijn waterverzadigd in de
winter.
• ZdP: matig natte zandbodem zonder of onbepaalde profielontwikkeling. De kaarteenheden
aangeduid als ZdP groeperen boringen waarin men de verbrokkelde resten van de Podzol B
(..h) vindt. De zachte humus B werd homogeen in de bouwvoor verwerkt. Naast deze
waarnemingen vindt men plaatsen waar de totale Podzol B werd uitgegraven en gedeeltelijk
in een homogene bouwvoor verwerkt. Deze werden dan ook als . . P aangeduid. Aldus zijn
alle kaarteenheden ZdG (“Postpodzol”), Zdh en ZdP zeer verwante matig natte zandgronden
met een sterk gehomogeniseerde bovengrond meer dan 30 cm dik, donker bruingrijs van
kleur en hoog humusgehalte (3-5 %). De hoogste grondwaterstand reikt tot in het onderste
deel van de B-horizont, zodat roestverschijnselen in veel gevallen moeilijk of niet waar te
nemen zijn. Zij beginnen tussen 40 en 60 cm en worden naar beneden toe zeer duidelijk. Al
deze bodems hebben een goede waterhuishouding in de zomer en zijn iets te nat in de
winter.
• Zdm: matig natte zandbodem met dikke antropogene humus A horizont. Deze matig natte
plaggengronden hebben een goed humeuze (> 3% humus) bovengrond die ten minste 50 cm
dik is. De roestverschijnselen beginnen in het humeuze dek tussen 40 en 60 cm. Daaronder
worden ze zeer intens.
• ON: opgehoogde gronden. Soms wordt het bodemprofiel door het ingrijpen van de mens
gewijzigd of vernietigd (kunstmatige gronden). Bodems op opgehoogde terreinen (ON) zijn
daar een voorbeeld van.
De gekarteerde bodems binnen het plangebied hebben dus allen als textuur zand (Z..).
Op basis van de profielontwikkeling kunnen deze bodems ingedeeld worden in:
• Podzolen (Z.g): gronden met duidelijke humus en/of ijzer B-horizont;
• Post-Podzolen (Z.h) gronden met verbrokkelde humus en/of ijzer B-horizont én met
ijzerconcreties;
• Post-Podzolen met sterk vergraven en gehomogeniseerde B-horizont (Z.P);
• plaggenbodems (Z.m). Deze bevinden zich ter hoogte van het gehucht Callemansputte, langs
beide zijden van de gelijknamige weg.
Het betreft allen droge bodems, variërend van zeer droog (.a.) tot matig nat (.d.).
De ophoging Terranova werd gekarteerd als opgehoogde grond (ON) waarbij de oorspronkelijke
profielontwikkeling onder de ophoging gelegen niet of zeer moeilijk te bepalen is.
•
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Figuur 14. Tertiair geologische kaart met aanduiding van het plangebied. (Bron: www.geopunt.be).

Figuur 15. Quartair geologische en hydrologische kaart met aanduiding van het plangebied. (Bron:
www.geopunt.be).

27

Archeologienota: verslag van resultaten
Callemansputte & Terranova Evergem/Zelzate (prov. Oost-Vlaanderen)

TR2018-011

Figuur 16. Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen (terreinmodel) en Hydrologische kaart met aanduiding
van het plangebied. (Bron: www.geopunt.be)

Figuur 17. Bodemkaart van België met aanduiding van het plangebied. (Bron: www.geopunt.be)
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2.2.4 Beschrijving van het historisch kader
2.2.4.1 Beknopte geschiedenis van Zelzate
De oudst gekende vermelding van Zelzate dateert uit 1275: Zelsate. Letterlijk betekent Zelzate ‘plaats
waar zout in het veen zit’ of ‘plaats waar (door verhitting) zout uit veen wordt gewonnen’. Zelzate
maakt deel uit van het grote Noord-Oost-Vlaamse moergebied dat in de tweede helft van de 13de
eeuw systematisch werd uitgeveend en waar zich ook zoutziederijen bevonden, o.m. in Zelzate.9
De oude Sint-Laurentiuskerk was in oorsprong een kapel die pas in 1570 als parochiekerk herkend
10
werd toen deze afgesplitst werd van de parochie Assenede.

2.2.4.2 Beknopte geschiedenis van Ertvelde11
De oudst gekende vermelding van Ertvelde dateert uit 1167. De plaatsnaam zou afkomstig zijn uit de
plaatsaanduidende datiefverbinding ten arten velde, waarbij we ons het “harde veld” moeten
voorstellen als een veld met vaste bodem, in tegenstelling tot moerassige plekken.12
De ontginning van Ertvelde begon vermoedelijk in de 12de eeuw, doch eind 13de eeuw waren nog
grote delen (onder meer Rieme) onontgonnen. Maakte deel uit van het Ambacht Assenede in de Vier
Ambachten, grotendeels toebehorend aan de graven van Vlaanderen, die het in 1649 verkochten aan
de heren della Faille. Naast het ambacht Assenede vormden de heerlijkheden van de burggravij (met
hoofdzetel te Heusden) en de Averij, beide lenen van het grafelijk leenhof van de Oudburg van Gent,
de belangrijkste enclaves in dit gebied. Reeds vanaf de 12de eeuw werden de burggraven in Ertvelde
vermeld. De burggraven lieten aan de Burggravenstroom een castrum bouwen op de "Hoge Wal",
dat vernield werd bij de Gentse opstand in 1385. De heerlijkheid Averij, gesticht in 1227, strekte zich
uit over de gemeenten Kluizen en Ertvelde en werd doorsneden door het Averijvaardeken, grensbeek
tussen beide parochies.
Op kerkelijk gebied ontstond de parochie in de 12de eeuw uit de moederparochie Assenede. In 1232
werd de afbakening van de parochies Ertvelde en Kluizen vastgelegd. De kerk, toegewijd aan OnzeLieve-Vrouw, was een villakerk of eigenkerk van de burggraaf van Gent, gebouwd op de kruising van
de Antwerpse heerweg en de Biervlietse Gentweg. De burggraaf van Gent oefende tot het einde van
het Ancien Régime het patronaatschap over de kerk uit. De parochie maakte voor 1570 deel uit van
het bisdom Utrecht, nadien van het bisdom Gent, dekenij Evergem.
Bij de opstanden van de Gentenaars tegen het centrale gezag in 1385 en 1488-93 had de gemeente
sterk te lijden. Bij de strafexpeditie van de Franse koning tegen het opstandige Gent in 1385 bezette
het Franse leger Ertvelde. Het "kasteel" van de burggraaf werd vernield en het dorp volledig
ontredderd. Ook bij de gevechten tegen hertog Filips de Goede werd Ertvelde volledig verwoest. In
de 16de eeuw werd zij dusdanig geteisterd dat er een ware ontvolking van de streek volgde. Eind
17de eeuw en begin 18de eeuw leed de gemeente onder de Franse veroveringsoorlogen.
Het stratenpatroon van Ertvelde wordt bepaald door de bocht van de Antwerpse heerweg naar
Oosteeklo, tot de 16de eeuw de belangrijkste verkeersader door Ertvelde. Deze heerweg, gelegen op
de zandrug tussen Antwerpen en Brugge, doorkruist de gemeente van oost naar west. De parochie
Ertvelde ontstond op de kruising van de heerweg met de Biervlietse Gentweg.
9

DEBRABANDERE 2010, p.289.
Agentschap Onroerend Erfgoed 2017: Parochiekerk Sint-Laurentius [online],
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/61145 (geraadpleegd op 20 november 2018).
11
Agentschap Onroerend Erfgoed 2017: Ertvelde [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/121318
(geraadpleegd op 20 november 2018).
12
DEBRABANDERE 2010, p.79.
10
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Tijdens de Eerste Wereldoorlog werden door de Duitsers in Ertvelde en Kluizen bunkers gebouwd
deel uitmakend van de Hollandstelling, een versterkte linie ter verdediging van de landgrens ten
noorden van Gent en van de Scheldemonding. Nog 34 van deze bunkers bleven bewaard (1971) in
Ertvelde.
Door zijn ligging aan het kanaal Gent-Terneuzen had Ertvelde en de door Gent geannexeerde
kanaalzone veel te lijden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Op 10 mei 1940 had de eerste luchtaanval
plaats op het bedrijf Purfina in Rieme. De kerktorens van Doornzele, Kluizen, Rieme en Ertvelde
werden opgeblazen. Tijdens de bombardementen in de meidagen van 1944 vernielde de
Amerikaanse luchtmacht de Duitse benzinevoorraden in de industriezone van Rieme en werd een
groot deel van de parochie vernield.

2.2.4.3 Evolutie van het landgebruik in en rond het plangebied
Op de kaart van Ferraris (1771-1778) is het plangebied onderdeel van een ontginningslandschap
gekenmerkt door een mozaïekachtig patroon van overwegend rechthoekige tot blokvormige
percelen. De noordwestelijke hoek van het plangebied is bebost. De andere percelen zijn
weergegeven als akkers, omsloten door hagen, struikgewas en bomen.
Ten westen van het plangebied ligt het gehucht Callemansputte langsheen de weg Callemansputte
(actuele benaming). Aan de noordgrens van het gehucht splitst deze weg in twee. De rechtse weg
loopt doorheen het plangebied, maar is momenteel niet meer aanwezig. Wel is deze nog herkenbaar
in de huidige percelering (zie 5.2.1 Inplantingsplan - bestaande toestand: perceel zonder nummer
1 en perceel zonder nummer 2). In het zuidelijk deel van het plangebied loopt een weg, met aan
beide zijden bomen, die deels op de grens van Zelzate en Ertvelde ligt. Ook deze weg is niet meer
aanwezig, maar wel nog herkenbaar in de huidige percelering (zie 5.2.1 Inplantingsplan - bestaande
toestand: percelen 228k, 228m, 228p en 233a). (figuur 18)
Op de Atlas der Buurtwegen (1841) wordt deze weg “sentier n° 6” genoemd, samen met de weg
Callemansputte (actuele benaming). In het centrum van het gehucht Callemansputte vertrekt een
weg in oostelijke richting: “sentier n° 25”, die door het plangebied loopt. Ook deze weg is niet meer
aanwezig, maar wel nog herkenbaar in de huidige percelering (zie 5.2.1 Inplantingsplan bestaande toestand: perceel zonder nummer tussen de percelen 260a/253d enerzijds en
249d/249b anderzijds). (figuur 19)
Op de kaart van Vandermaelen (1846-1854) en de kaart van Popp (1842-1879) worden deze vroegere
wegen afgebeeld. Bij Popp wordt de huidige weg Callemansputte “Ouden Gent Weg” genoemd. De
vertakking aan de noordzijde van het gehucht Callemansputte is de “kasteel dreef”. De weg die in het
centrum van het gehucht in oostelijke richting loopt, wordt de “Callemans putte wegel” genoemd.
Tenslotte de weg in het zuidelijke deel van het plangebied: deze is wel afgebeeld, maar is niet
benoemd. (figuur 20 en 21)
De topografische kaarten van 1860-1873, 1881-1904 en 1883-1939 geven eenzelfde beeld van het
plangebied. (figuren 22 t.e.m. 24)
Op de topografische kaart van 1952-1969 staat voor de eerste keer de ophoging “Terranova”
aangeduid, volledig omgeven door een afwateringsgracht. De gracht aan de westelijke zijde komt
overeen met de huidige gracht in de zone “vallei”. Hieruit blijkt dat de actuele afwateringsgracht
voor een groot deel kunstmatig is aangelegd in functie van de ophoging Terranova. (figuur 25)
De topografische kaart van 1961-1989 geeft dan weer een volgende stap in de landschappelijke
evolutie van het plangebied: de zandwinningsputten die gebruikt worden voor het storten van
baggerspecie. (figuur 26)

30

Archeologienota: verslag van resultaten
Callemansputte & Terranova Evergem/Zelzate (prov. Oost-Vlaanderen)

TR2018-011

Figuur 18. Kaart van Ferraris (1771-1778) met aanduiding van het plangebied (bron:
www.geopunt.be)

Figuur 19. Atlas der Buurtwegen (1841) met aanduiding van het plangebied (bron: www.geopunt.be)
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Figuur 20. Kaart van Vandermaelen (1846-1854) met aanduiding van het plangebied (bron:
www.geopunt.be)

Figuur 21. Kaart van Popp (1842-1879) met aanduiding van het plangebied (bron: www.geopunt.be)
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Figuur 22. Topografische kaart van België (1860-1873) met aanduiding van het plangebied (bron:
www.cartesius.be)

Figuur 23. Topografische kaart van België (1881-1904) met aanduiding van het plangebied (bron:
www.cartesius.be)
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Figuur 24. Topografische kaart van België (1883-1939) met aanduiding van het plangebied (bron:
www.cartesius.be)

Figuur 25. Topografische kaart van België (1952-1969) met aanduiding van het plangebied (bron:
www.cartesius.be)

34

Archeologienota: verslag van resultaten
Callemansputte & Terranova Evergem/Zelzate (prov. Oost-Vlaanderen)

TR2018-011

Figuur 26. Topografische kaart van België (1961-1989) met aanduiding van het plangebied (bron:
www.cartesius.be)

2.2.5 Beschrijving van het archeologisch kader
In het archeologisch kadergebied zijn 12 archeologische vindplaatsen gekend. Geen enkele van deze
ligt binnen de perimeter van het plangebied. (figuur 27)
Bij een aantal vindplaatsen konden de vastgestelde archeologische sporen niet gedetermineerd noch
gedateerd worden, o.a. door de afwezigheid van diagnostisch materiaal.
• CAI ID 150334 & 150335 (Evergem – Rieme Noord b): sporen van een erfafbakening, landweg
of karresporen?
• CAI ID 150263 (Assenede – Stoepe (ASS-KMOII-09): 3 rechthoekige houtskoolrijke kuilen en
een “ oud grachtensysteem”, vastgesteld tijdens een proefsleuvenonderzoek.
• CAI ID 1020 (Assenede – Kasteelstraat (S44): paalkuilen vastgesteld tijdens een
werfbegeleiding
Binnen het archeologisch kadergebied is één vindplaats gekend waar lithisch materiaal gevonden
werd. Dit werd aangetroffen tijdens een proefsleuvenonderzoek en opgraving in 2010. Een meer
precieze datering van deze vondsten wordt niet gegeven dan “steentijd”. De aanwezigheid van o.a.
een microkling, een eindschrabber en een kling plaatst dit mogelijk in de periode
mesolithicum/neolithicum.
• CAI ID’s 150334 & 150335 (Evergem – Rieme Noord b)
Via luchtfotografie en een opgraving zijn twee vindplaatsen gekend die mogelijk wijzen op de
aanwezigheid van grafmonumenten uit de periode neolithicum/metaaltijden.
• CAI ID 154942 (Zelzate – Kasteelken Circulaire structuren 615 en 616)
• CAI ID 150334 & 150335 (Evergem – Rieme Noord b)
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Uit de Romeinse tijd dateert de vondst van 24 houtskoolbranderskuilen tijdens een archeologsich
onderzoek.
• CAI ID 150333 (Evergem – Rieme Noord a)
Uit de vroege middeleeuwen, meer bepaald de Karolingische periode, dateert een muntschat die bij
toeval in 1949 gevonden werd tijdens het uitdiepen van een gracht. De schat bestaat uit 462 zilveren
muntjes in een soort veldfles van Pingsdorf- of Badorfceramiek.
• CAI ID 32819 (Zelzate – De Kat)
Uit de volle middeleeuwen zijn geen vindplaatsen gekend.
Vanaf de late middeleeuwen zijn een zestal vindplaatsen gekend, zowel van archeologisch onderzoek
(proefsleuven, werfbegeleiding en opgraving) als prospectie d.m.v. metaaldetectie.
• CAI ID 150333 (Evergem – Rieme Noord a): 2 grachten die op basis van het aardewerk in de
13de of 14de eeuw gedateerd worden, en een waterput die vanaf de nieuwe tijd gedateerd
wordt.
• CAI ID 1019 (Assenede – Rijschootstraat (S43)): een laatmiddeleeuwse houtskoolbranderskuil
• CAI ID 217145 (Zelzate – Krekelmuyter): sporen van landbouwactiviteit vanaf de late
middeleeuwen
• CAI ID 31494 (Zelzate – Kasteel Ter Loven): een site met walgracht uit de late middeleeuwen.
Kasteelhoeve met onderaardse gang verbonden met het gemeentehuis van Assenede
waarvan nog enkele restanten bewaard zijn, gebouwd door de familie Van Steenland.
Omgeven door een brede wal met ophaalbrug en ingangspoort. In de 17de eeuw werd de
kasteelhoeve vervangen door een versterkte hoeve door de familie della Faille.
• CAI ID 163934 (Evergem – Callemansputtewegel): denarius van stedelijke muntslag
hertogdom Brabant, gevonden d.m.v. metaaldetectie.
• CAI ID 166056 (Evergem – Jacques Paryslaan): munt toegewezen aan Jan Zonder Vrees
(1410), gevonden d.m.v. metaaldetectie.
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Figuur 27. Archeologische vindplaatsen, bekrachtigde archeologienota’s en “gebieden geen
archeologie” in de omgeving van het plangebied. (bron: www.geo.onroerenderfgoed.be 07/11/2018)
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Figuur 28. Evaluatie van de vindplaatsen zoals geregistreerd in de Centraal Archeologische Inventaris
in de omgeving van het plangebied. Bij de in het oranje gekleurde vindplaatsen zijn de interpretatie
en/of vondstlocatie onzeker, in tegenstelling tot de groen gekleurde vindplaatsen. (Bron:
www.geo.onroerenderfgoed.be 22/11/2018).
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2.2.6 Studies uit andere domeinen
Niet van toepassing.

2.2.7 Controleboringen
Niet van toepassing.

2.3 Assessment
2.3.1 Archeologische verwachting van het plangebied
Op basis van het landschappelijk kader is het theoretisch mogelijk dat steentijd-artefacten(sites)
aanwezig zijn binnen het plangebied. In de omgeving van het plangebied werden echter zeer weinig
steentijd-artefacten aangetroffen. Momenteel is het echter niet uitgemaakt of dit een
weerspiegeling is van een archeologische realiteit (namelijk dat er effectief geen of weinig steentijdartefactensites in deze regio voorkomen) of te wijten is aan een gebrek aan archeologisch onderzoek
in deze regio. Uit verschillende studies blijkt dat sites van tijdelijke kampementen uit het paleo-,
meso- en neolithicum in specifieke landschappelijke posities voorkomen, namelijk in de overgang van
natte, laag gelegen gebieden naar droge, hoger gelegen gebieden. Dit is de zogenaamde gradiëntzone, die we bijvoorbeeld vinden op de rand van rivier- en beekdalen. De meeste steentijdartefactensites liggen vanaf de aanzet van de gradiënt tot ca. 250m in het droge, hoger gelegen
deel.13 De ligging van het plangebied op de zandrug Maldegem – Stekene kan een hiervoor indicatief
zijn. De waterloop die het dichtst bij het plangebied is gelegen én waarschijnlijk niet het resultaat is
van de laatmiddeleeuwse ontginning van het gebied ligt op ca. 1.500m ten westen van het
plangebied (Zwartsluisbeek). Hieruit kunnen we besluiten dat de kans op steentijd-artefactensites
in het plangebied laag is, maar nog niet uit te sluiten valt.
Aanwijzingen voor de aanwezigheid van sporensites en/of sites met gebouwde structuren van
nederzettingen en begraafplaatsen vanaf het neolithicum zijn schaars. Zo beschikken we over enkele
indicaties en sporen m.b.t. de mogelijke aanwezigheid van grafmonumenten uit de periode
neolithicum/metaaltijden. Voor de Romeinse tijd tot en met de volle middeleeuwen hebben we geen
enkele indicator of archeologisch relict. We kunnen voorlopig besluiten dat de kans op sites van
nederzettingen en begraafplaatsen vanaf het neolithicum tot en met de volle middeleeuwen in het
plangebied laag is, maar nog niet uit te sluiten valt.
Pas vanaf de 13de eeuw beschikken we over historische en archeologische aanwijzingen van
grootschalige ontginning van deze regio. Dit uit zich in archeologische relicten die in verband staan
met het ontsluiten van het gebied (wegen), het rooien van bossen en inrichten van akker- en/of
weiland (grachtsystemen) en de bewoning in gehuchten langsheen deze wegen (gehucht
Callemansputte). Vanaf de late middeleeuwen verhoogt dus blijkbaar de ingreep van de mens op dit
gebied. Maar de kans op aanwezigheid van sites van nederzettingen vanaf de late middeleeuwen in
het plangebied blijft klein, omdat de bebouwing zich concentreert langsheen de ontsluitingswegen.
In dit geval het gehucht Callemansputte langs de gelijknamige weg. Het plangebied ligt echter meer
naar het noordoosten.
De aanwezigheid van archeologische relicten van menselijke activiteiten die zich buiten de
nederzettingen afspeelden (zogenaamde offsite-sites), wijzen erop dat deze regio vóór de
laatmiddeleeuwse ontginning (maar waarschijnlijk ook nog vanaf de late middeleeuwen) gebruikt
werd voor voedsel- en grondstofvoorziening. De houtskoolbranderskuilen en grachten die op
verschillende vindplaatsen in de omgeving van het plangebied werden aangetroffen, zijn hiervan
tastbare getuigen. Ook de wegen die voor de ontsluiting van deze regio zorgden, al dan niet in
13

VERBEEK e.a. 2004, p.385-386. DEEBEN & RENSINK, 2005, p.171-199. VERHOEVEN 2010, p.87.
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functie van de laatmiddeleeuwse ontginning, zijn hiervan belangrijke getuigen. De kans op
aanwezigheid van offsite-sites binnen het plangebied is dus hoog. Het bureauonderzoek heeft de
vroegere aanwezigheid van wegen doorheen het plangebied daarenboven aangetoond.
Voor de aanwezigheid van veldslagsites van vóór WO I werden geen aanwijzingen gevonden. Idem
dito voor sites uit WOI en WO II. De kans op aanwezigheid van sites gerelateerd aan conflicten is
dus laag, maar kan (m.b.t. WO I en WO II) niet volledig uitgesloten worden.
Het potentieel tot kennisvermeerdering van eventueel aanwezige archeologische sites is o.a.
afhankelijk van de aard van de site (naar zeldzaamheid, representativiteit, … van het type site binnen
een gegeven regio) en de bewaringstoestand.
Gezien het zeer laag aantal gekende archeologische sites uit de steentijd tot en met de volle
middeleeuwen in de omgeving van het plangebied, zou de aanwezigheid ervan een hoge
wetenschappelijke waarde kunnen hebben. Sites vanaf de late middeleeuwen kunnen dan weer een
belangrijke kennisbijdrage leveren m.b.t. de ontginningsgeschiedenis van deze regio.
Bij de bewaringstoestand speelt de diepte waarop deze sites zich kunnen bevinden een rol, o.a. in
relatie tot de impact van de (historische) bodemverstoringen.
Een indicator voor de aan/afwezigheid en de bewaringstoestand van archeologische vindplaatsen is
de bewaringstoestand van de Laat-Glaciale en Holocene bodemontwikkeling. Volgens de Bodemkaart
van België komen volgende bodemtypes voor in het plangebied: zogenaamde podzolen, postpodzolen en plaggenbodems.
Plaggenbodems bieden vaak goede condities voor de optimale bewaring van het archeologisch
bodemarchief door het plaggendek (de dikke antropogene humus A-horizont). Men moet echter ook
rekening houden met de toenmalig toegepaste bewerkingstechnieken op de akkers. Afhankelijk van
de toegepaste bewerkingstechniek, kan het zijn dat door het aanbrengen van plaggen de
oorspronkelijke bodem – meestal een podzol-profiel - goed bewaard is gebleven en bijgevolg ook
eventueel aanwezige archeologische sites. Bepaalde bewerkingstechnieken (beddenbouw,
diepspitten, nivelleren van percelen, …) kunnen echter een zeer negatieve impact hebben op de
bewaringstoestand van het door het plaggendek begraven bodemprofiel en dus ook op eventueel
aanwezige archeologische sites onder dit plaggendek.
Plaggenbodems komen voor in het zuidwestelijk deel van plangebied, meer bepaald in de zone
“afwateringsgracht west”.
Podzolen komen voor in het zuidelijk en het noordelijk deel van het plangebied. Dergelijke bodems
hebben een zeer typische opbouw, bestaande uit een A/E/Bhs/C-horizonatie. Door
bewerkingstechnieken of andere bodemingrepen kan het zijn dat de bovenste horizonten niet meer
herkenbaar of aanwezig zijn in het bodemprofiel en men met een A/B/C- of zelfs A/C-profiel te
maken heeft. Wanneer de E-horizont nog aanwezig is, spreken we van een goed bewaarde bodem,
bij een A/B/C-profiel van een matige bewaring en bij een A/C-profiel van een slecht bewaard
bodemprofiel. Post-podzolen komen voor in de middelste strook van het plangebied. De
bodemopbouw is vergelijkbaar met deze van podzolen. Post-podzolen vertonen echter ijzerconcreties.
Omwille van de vorming van het fysisch-geografisch landschap rondom het plangebied, kunnen
archeologische sites voorkomen op verschillende dieptes, maar in principe niet dieper dan het
tertiair substraat. In de omgeving van het plangebied ligt het tertiair substraat (klei) op ca. 17m –Mv.
We moeten er dus van uit gaan dat verschillende archeologische niveaus aanwezig kunnen zijn en
dat deze zich op zeer wisselende dieptes kunnen bevinden.
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2.3.1.1 Zone(s) waar geen archeologisch erfgoed meer aanwezig is of kan verwacht
worden
Twee zones van het plangebied vallen binnen vastgestelde gebieden “waar geen archeologisch
erfgoed meer aanwezig is of kan verwacht worden” (zgn. “gebied geen archeologie”) (figuur 27):
• Zone “ophoging Callemansputte - gga”: van de ophoging Callemansputte werd enkel de
bovenzijde van de ophoging afgebakend als gga, niet het talud.
• Zone “ophoging Terranova”: van de ophoging Terranova werden zowel het talud als de
bovenzijde afgebakend als gga.

2.3.1.2 Zones waar archeologisch erfgoed aanwezig is of kan verwacht worden
In de andere zones van het plangebied kan in principe nog archeologisch erfgoed aanwezig zijn of
verwacht worden (figuur 2):
• Zone “ophoging Callemansputte – talud”
• Zone “vallei”
• Zone “perifere ringgracht West”
• Zone “waterzuiveringsinstallatie”
• Zone “ingebuisde ringgracht Noord”
• Zone “perifere ringgracht Noordoost”

2.3.2 Impact van de geplande bodemingrepen op het potentieel aanwezig
archeologisch bodemarchief
Binnen volgende zones zijn geen bodemingrepen gepland, waardoor het eventueel aanwezig
archeologisch bodemarchief niet bedreigd wordt (figuur 2):
• Zone “ophoging Callemansputte – talud”
• Zone “vallei”.
Binnen volgende zones zijn wel bodemingrepen gepland (figuur 2):
• Zone “perifere ringgracht West”
• Zone “waterzuiveringsinstallatie”
• Zone “ingebuisde ringgracht Noord”
• Zone “perifere ringgracht Noordoost”.

2.3.3 Potentieel op kennisvermeerdering
Het potentieel tot kennisvermeerdering van eventueel aanwezige archeologische sites is o.a.
afhankelijk van de aard van de site (naar zeldzaamheid, representativiteit, … van het type site binnen
een gegeven regio) en de bewaringstoestand.
Gezien het zeer laag aantal gekende archeologische sites uit de steentijd tot en met de volle
middeleeuwen in de omgeving van het plangebied, zou de aanwezigheid ervan een hoge
wetenschappelijke waarde kunnen hebben. Dit geldt ook voor offsite-sites die licht kunnen werpen,
op de landschappelijke evolutie van het gebied en de rol die de mens hierin gespeeld heeft, incl. sites
vanaf de late middeleeuwen die een bijdrage kunnen leveren m.b.t. de ontginningsgeschiedenis van
deze regio.
Bij de bewaringstoestand speelt de diepte waarop deze sites zich kunnen bevinden een rol, o.a. in
relatie tot de impact van de (historische) bodemverstoringen.
Exploitatie van het potentieel op kennisvermeerdering is echter ook afhankelijk van de mate waarin
de archeologische sporen en artefacten in hun ruimtelijke context herkent, geregistreerd en
geïnterpreteerd kunnen worden. Dit veronderstelt dat de te onderzoeken zone voldoende groot is in
oppervlakte.
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2.4 Gemotiveerd advies
Op basis van het uitgevoerd bureauonderzoek kan het volgende geconcludeerd worden:
• De zones “ophoging Callemansputte – gga” en “ophoging Terranova” vallen binnen gebieden
die vastgesteld werden als “gebied waar geen archeologisch erfgoed meer aanwezig is of kan
verwacht worden”. Verder archeologisch onderzoek is in deze zones is daarom niet vereist.
• In de zones “ophoging Callemansputte – talud” en “vallei” zijn geen bodemingrepen gepland,
waardoor het eventueel aanwezig archeologisch bodemarchief niet bedreigd wordt. Verder
archeologisch onderzoek is in deze zones daarom niet vereist.
• In de zone “ingebuisde ringgracht Noord” is de werkstrook zeer smal (4 tot 6m). Hierdoor is
de uitvoering van aanvullend vooronderzoek bestaande uit proefsleuven moeilijk haalbaar
(aanleg proefsleuven en storten van de afgegraven grond). Daarenboven is een interpretatie
van eventueel aangetroffen archeologische sporen moeilijk interpreteerbaar, waardoor het
potentieel op kennisvermeerdering niet kan geëxploiteerd worden. Verder archeologisch
onderzoek is in deze zone daarom niet vereist.
• In de zones “perifere ringgracht West”, “waterzuiveringsinstallatie”, en “perifere ringgracht
Noordoost” zijn wel bodemingrepen gepland. De kans op aanwezigheid van archeologische
sites in deze zones, vanaf de steentijd tot en met de nieuwe tijd wordt als laag ingeschat,
maar kan op basis van dit bureauonderzoek niet uitgesloten worden. Archeologische sites
kunnen in deze zones voorkomen vanaf het maaiveld. Daarom worden deze zones aanzien
als “potentieel bedreigde zones” waar aanvullend vooronderzoek vereist is.
• Om de aan/afwezigheid en de bewaringstoestand van archeologische vindplaatsen in deze
bedreigde zones aan te kunnen tonen, is inzicht in de bewaringstoestand van de
bodemontwikkeling cruciaal. Voor het plangebied is dit voornamelijk in relatie tot de
aanwezigheid en bewaringstoestand van (post-)podzolen, al dan niet onder een plaggendek.
Omdat het bureauonderzoek de hoogstwaarschijnlijke afwezigheid van archeologisch erfgoed binnen
de bedreigde zones van het plangebied nog niet heeft kunnen aantonen, is verder aanvullend
vooronderzoek vereist binnen de “potentieel bedreigde zones”. (figuur 29 en 30)
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Figuur 29. Afbakening van de potentieel bedreigde zones in het plangebied op het plan van de
bestaande toestand. (bron: omgevingsvergunningsaanvraag)

Figuur 30. Afbakening van de potentieel bedreigde zones in het plangebied op het plan van de
nieuwe toestand. (bron: omgevingsvergunningsaanvraag)
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3 Samenvatting
Naar aanleiding van een project tot geïntegreerde afwerking en natuurrealisatie van de stortplaatsen
Callemansputte en Terranova in Zelzate is de initiatiefnemer verplicht een bekrachtigde
archeologienota bij deze omgevingsvergunningsaanvraag te voegen.
Een archeologienota is het resultaat van een archeologisch vooronderzoek dat minstens bestaat uit
een bureauonderzoek. Tijdens het bureauonderzoek wordt op basis van online beschikbare
informatiebronnen en vakliteratuur, een analyse van cartografische bronnen en een visuele
terreininspectie, het archeologisch potentieel van het plangebied ingeschat en de wijze bepaald
waarop met dit archeologisch potentieel moet omgegaan worden met de geplande werken.
Het bureauonderzoek kon niet aantonen dat er geen archeologisch erfgoed aanwezig was in het
volledig plangebied. Wel konden bepaalde zones van het plangebied afgebakend worden waar
verder archeologisch onderzoek niet meer zinvol is. Voor de resterende zones werd wel een
aanvullend vooronderzoek geadviseerd.
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5 Bijlagen
5.1 Figuurlijst
FiguurType
Onderwerp
nummer
1
kaart
Topografische kaart van België (2017) met aanduiding van het plangebied
2
plan
Afbakening van het plangebied en opdeling in zones i.f.v. het archeologisch vooronderzoek
3
doorsnede Detail uit het terreinprofiel Dwarsdoorsnede BB’ bestaande (bruin) en nieuwe toestand (beige) met ligging van de perifere
dwarsgracht West en het wandelpad
4
doorsnede Detailtekening van de perifere ringgracht
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

29
30
31

32

doorsnede Detail uit het Terreinprofiel Langsdoorsnede AA’ Nieuwe Toestand met ligging van de ingebuisde perifere ringgracht en het
wandelpad
foto
Ruimtelijke situering van het plangebied
foto
foto

Grootschalige luchtfoto van 2013-2015 (winter) met projectie van het plangebied
De vallei met afwateringsgracht en begroeiing tussen de ophogingen Callemansputte en Terranova, vanuit het talud van de
ophoging Terranova
foto
De afwateringsgracht in de vallei tussen de ophogingen Callemansputte en Terranova
foto
De westelijke buitenzijde van de ophoging Callemansputte met ervoor het grasland waar de nieuwe perifere ringgracht
aangelegd zal worden
foto
De noordwestelijke buitenhoek van de ophoging Callemansputte, met vooraan het terrein waar de waterzuiveringsinstallatie zal
aangelegd worden
foto
De noordelijke buitenzijde van de ophoging Callemansputte met van rechts naar links: het talud, de bestaande
afwateringsgracht, de rondweg en de afrastering
foto
De noordoostelijke buitenhoek van de ophoging Callemansputte met van rechts naar links: het talud, de bestaande
afwateringsgracht, de rondweg en de afrastering
kaart
Tertiair geologische kaart en Hydrologische kaart met projectie van het plangebied
kaart
Quartair geologische kaart en Hydrologische kaart met projectie van het plangebied
kaart
Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen (terreinmodel) en Hydrologische kaart met projectie van het plangebied
kaart
Bodemkaart van België met projectie van het plangebied
kaart
Kaart van Ferraris (1771-1778) met projectie van het plangebied
kaart
Atlas der Buurtwegen (1841) met projectie van het plangebied
kaart
Kaart van Vander Maelen (1846-1854) met projectie van het plangebied
kaart
Kaart van Popp (1842-1879) met projectie van het plangebied
kaart
Topografische kaart van België (1860-1873) met projectie van het plangebied
kaart
Topografische kaart van België (1881-1904) met projectie van het plangebied
kaart
Topografische kaart van België (1883-1939) met projectie van het plangebied
kaart
Topografische kaart van België (1952-1969) met projectie van het plangebied
kaart
Topografische kaart van België (1961-1989) met projectie van het plangebied
kaart
Archeologische vindplaatsen, bekrachtigde archeologienota’s en “gebieden geen archeologie” in de omgeving van het
plangebied met projectie van het plangebied
rekenblad Evaluatie van de vindplaatsen zoals geregistreerd in de Centraal Archeologische Inventaris in de omgeving van het plangebied.
Bij de in het oranje gekleurde vindplaatsen zijn de interpretatie en/of vondstlocatie onzeker, in tegenstelling tot de groen
gekleurde vindplaatsen met projectie van het plangebied
plan
Afbakening van potentieel bedreigde zones in het plangebied op het plan van de bestaande toestand met projectie van het
plangebied
plan
Afbakening van potentieel bedreigde zones in het plangebied op het plan van de nieuwe toestand met projectie van het
plangebied
plan
Afbakening van het onderzoeksgebied van het aanvullend archeologisch vooronderzoek op het plan van de bestaande toestand
met aanduiding van de raaien van het landschappelijk booronderzoek en de oriëntatie van de proefsleuven, met projectie van
het plangebied
plan
Afbakening van het onderzoeksgebied van het aanvullend archeologisch vooronderzoek op het plan van de nieuwe toestand
met aanduiding van de raaien van het landschappelijk booronderzoek en de oriëntatie van de proefsleuven, met projectie van
het plangebied
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5.2 Plannen van de vergunningsaanvraag
5.2.1 Inplantingsplan - bestaande toestand
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5.2.2 Inplantingsplan – nieuwe toestand
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5.2.3 Terreinprofiel langsdoorsnede AA’ – bestaande (bruin) en nieuwe toestand (beige)

5.2.4 Terreinprofiel dwarsdoorsnede BB’ – bestaande (bruin) en nieuwe toestand (beige)
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5.2.5 Doorsnede opbouw
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5.2.6 3D-model Callemansputte
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5.2.7 Lay-out van de waterzuiveringsinstallatie (WZI)
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