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DEEL 2: VERSLAG VAN RESULTATEN

Abstract

De initiatiefnemer wenst een terrein van 8949m² aan de E3-laan in Deinze te ontwikkelen.
Op het terrein worden twee bedrijfsverzamelgebouwen met 1 bedrijfswoning opgericht. Het
betreft kadastraal perceel 826M van afdeling 3, sectie B in Deinze.
Voor het bureauonderzoek zijn bestaande bronnen geraadpleegd zoals gegevens over
bodemkunde en geologie, historische kaarten en luchtfoto’s. Daarbij kan ook veel informatie
gehaald worden uit een landschappelijk booronderzoek en proefsleuvenonderzoek dat
ongeveer 70ha is uitgevoerd, net grenzend ten noorden aan het projectgebied en op de
zuidelijke zones van Groot Prijkels. Dit onderzoek geeft aan dat nergens binnen de onderzochte
zones binnen Groot Prijkels oude loopoppervlakken bewaard zijn gebleven of dat er begraven
loopoppervlakken zouden zijn. Er zijn geen locaties geïdentificeerd waar eventueel aanwezige
steentijd vondstconcentraties in situ bewaard kunnen zijn gebleven.
Het proefsleuvenonderzoek op Groot Prijkels geeft aan dat deze zones in het verleden in
gebruik waren als akkerland, weiland of bos. Er zijn grachtsystemen en greppelsystemen
uit de nieuwe en nieuwste tijd aangetroffen en recentere sporen, maar geen oudere
sporen of sporen van bewoning. De enige relevante sporen die zijn aangetroffen, zijn vier
kolenbranderskuilen op een totaal van 70ha onderzoek. Dit wijst op off site activiteiten, die in
een zeer lage densiteit voorkomen.
Het projectgebied ligt in een zone waar een zeer lage verwachting is voor het aantreffen van
bodems waar steentijd bewaard zou kunnen zijn, en waar zeer weinig archeologisch relevante
sporen voorkomen. De ploeglaag is binnen het plangebied al gedeeltelijk afgegraven en het
terrein diende als werfzone en gronddump, wat een verstorende factor is. De combinatie van
de zeer lage verwachting voor het aantreffen van relevante sporen en de verstoorde ploeglaag
geven aan dat verder onderzoek binnen dit plangebied hoogstwaarschijnlijk niet zal leiden
tot relevante kennisvermeerdering en dus niet nuttig zal zijn. Er wordt dan ook geen verder
onderzoek geadviseerd.

Hoofdstuk 1: bureauonderzoek

1. Beschrijvend gedeelte

1.1. Administratieve gegevens

Projectcode bureauonderzoek:
2018K349
Sitecode: 			AAL-HOU-16
Nummer van het wettelijk depot of het buitenlandse equivalent hiervan: Niet van toepassing
Erkende archeoloog: 		
De Logi & Hoorne bvba
				OE/ERK/Archeoloog/2015/00052
Locatie projectgebied: 		
				
Bounding box (Lambert 72):
				
Oppervlakte projectgebied:
Oppervlakte percelen: 		
Kadaster: 			

Projectgebied langs de E3-laan tussen huisnummer 69 en
67 in Deinze (Oost-Vlaanderen)
punt 1: min. X: 92044,1; max. Y: 183741,38
punt 2: max. X: 92168,6; min. Y: 183585,26
8949m²
8949m²
Deinze, Afdeling 3, Sectie B: 826M

Termijn bureauonderzoek:
Betrokken actoren en specialisten:
				
Wetenschappelijke advisering:

29 november t.e.m. 6 december 2018
Nele Heynssens (erkend archeoloog, veldwerkleider)
Johan Hoorne (zaakvoerder erkend archeoloog)
Niet van toepassing

Kadasterkaart: 			
Topografische kaart: 		

figuur 1
figuur 2
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1.2. Onderzoekskader

1.2.1. Geplande werken en bodemingrepen

De initiatiefnemer wenst een terrein van 8949m² aan de E3-laan in Deinze te ontwikkelen.
Op het terrein worden twee bedrijfsverzamelgebouwen met 1 bedrijfswoning opgericht. Het
betreft kadastraal perceel 826M van afdeling 3, sectie B in Deinze.
Het zuidelijke gebouw bestaat uit 1 bouwlaag met 15 units over een oppervlakte van 4000m².
Het noordelijke gebouw bestaat uit 4 units in 1 bouwlaag, op een oppervlakte van ongeveer
1250m². Op 1 unit wordt er een bedrijfswoning voorzien. Elke unit krijgt een aparte septische
put en hemelwaterput. De fundering van de gebouwen gebeurt op palen, de precieze diepte
hiervoor is nog te bepalen.
Rondom de gebouwen wordt een toegangsweg voorzien met aanliggende parkeerplaatsen en
fietsparkeerplaatsen. In totaal wordt ongeveer 2240m² verhard. De opbouw van de weg zal tot
ongeveer 0,55m onder het oorspronkelijke maaiveld gaan. Dit pakket wordt opgebouwd uit
0,30m mengpuin, 0,07m fijnnivellering met daarop 0,18m betonverharding. De parkeerplaatsen
zijn voorzien op een zone van in totaal ongeveer 685m². Hiervoor zal een ingreep in de bodem
tot ongeveer 0,55m diep gaan. De verharding voor de parkeerplaatsen bestaat uit 0,30m
mengpuin, met daarop 0,15m poussié en een toplaag van 0,10m dikke grasdallen.
Rondom het zuidelijke gebouw wordt een infiltratiebuis voorzien, met een lengte van 196m
lopende meter en een diameter van 1m. De installatie van de infiltratievoorziening zal tot
ongeveer 1,65m diep gaan. Onder de buis wordt 0,15m waterdoorlatend materiaal voorzien,
daarop komt een buis van 1m diameter. De buis wordt afgedekt met de betonverharding van
ongeveer 0,50m dik.
De geplande bouwwerken vinden plaats op zo goed als het volledige projectgebied. Zowel in
omvang als diepte zal er een impact zijn op de bodem.

Figuur 1: Het projectgebied op de kadasterkaart
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Figuur 2: Het projectgebied op de topografische kaart

Figuur 3: De ligging van het plangebied op de GRB-basiskaart
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Figuur 4: Inplantingsplan van de bedrijfsverzamelgebouwen (© GC Architecten)
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1.2.2. Criteria voor opmaken archeologienota

De initiatiefnemers wensen een terrein van 8949m² groot aan de E3-laan 69 in Deinze te
ontwikkelen. Hiervoor dienen zij een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen
aan te vragen. Het plangebied bevindt zich niet in een gebied waar geen archeologisch erfgoed te
verwachten is, noch in een beschermde archeologische site of vastgestelde archeologische zone.
Het perceel waarop de ontwikkeling betrekking heeft, is groter dan 3000m². De bodemingreep
is groter dan 5000m². het gebied is op het gewestplan gekarteerd als milieubelastende
industrie. Volgens artikel 5.4.1. van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 moet bij de
vergunningsaanvraag een bekrachtigde archeologienota gevoegd worden. Deze archeologienota
is het resultaat van een volledig afgerond archeologisch vooronderzoek. De eerste en enige fase
binnen dit traject is een bureauonderzoek.

1.3. Onderzoeksopdracht
1.3.1. Vraagstelling

Dit bureauonderzoek heeft als doel het archeologisch potentieel van het projectgebied
van 8494m² groot langs de E3-laan in Deinze door middel van literaire en cartografische
bronnen in te schatten. Op basis van deze bronnen moet afgewogen kunnen worden of
verdere maatregelen in het kader van het archeologisch vooronderzoek nodig zijn, en welke
deze zijn. Uiteindelijk moet dit bijdragen aan de finale afweging of voor een (deel van)
het projectgebied al dan niet verdergezet onderzoek in de vorm van een archeologische
opgraving noodzakelijk is, en of er mogelijkheden tot behoud in situ bestaan, en wat
hiervoor de voorwaarden en vereisten zijn. Een dergelijke inschatting kan gebeuren na het
beantwoorden van de volgende onderzoeksvragen:
- Wat is de landschappelijke ligging van het plangebied en welke invloed heeft dit op het
archeologisch potentieel van het terrein?
- Welke evolutie kende het landgebruik en welke invloed heeft dit gebruik op de bewaring van
het potentieel aanwezige archeologisch erfgoed?
- Zijn er indicaties voor de aanwezigheid van één of meerdere archeologische sites? Wat is de
aard, datering en bewaring?
- Wat is het archeologisch potentieel van het projectgebied?
- Welke impact hebben de geplande werken op het archeologisch bodemarchief?
- Wat is het wetenschappelijk kennispotentieel van een eventueel aanwezige archeologische
site op lokaal, regionaal en op Vlaams niveau?

1.3.2. Randvoorwaarden

Voor het bureauonderzoek worden enkel toegankelijke en beschikbare bestaande bronnen gebruikt.

1.4. Onderzoeksstrategie en -methode

Dit bureauonderzoek moet, op basis van de literaire en cartografische bronnen, leiden tot
een gemotiveerd advies of, en welke, maatregelen van verder vooronderzoek (met of zonder
ingreep in de bodem) op het projectgebied noodzakelijk zijn.
Voor de uitvoering van het bureauonderzoek werd de bestaande literatuur over het
projectgebied en de omgeving doorgenomen. Daarnaast zijn zowel de aardkundige als de
historische cartografische bronnen geraadpleegd en zijn online beschikbare gegeorefereerde
kaarten onderzocht. Deze gegevens leveren een inzicht in de gekende geomorfologie,
bewoningsgeschiedenis, landschapshistoriek en -genese van het plangebied op. Ook
werd een visuele terreininspectie uitgevoerd om eventueel relevante archeologische of
landschappelijke structuren te evalueren (zie infra) en om de verdere onderzoeksstrategie
te bepalen.
Gegevens over aardkunde en geologie zijn geraadpleegd via de webservices van
DOV Vlaanderen. Hoogtemodellen, orthografische foto’s, historische kaarten en de
bodemerosiekaart werden nagegaan via de webservices van Geopunt. De topografische kaart
is via de website van het NGI geconsulteerd. Gegevens over de gekende erfgoedwaarde van
het projectgebied werden geraadpleegd via het geoportaal en de Centrale Archeologische
Inventaris. Een bestand met de afbakening van het projectgebied en de verschillende percelen,
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Figuur 5: Funderingsplan (© GC Architecten)
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Figuur 6: Zijaanzichten en doorsnedes van de geplande bebouwing (© GC Architecten)

Deinze E3-laan

13

alsook de te realiseren plannen werd ter beschikking gesteld door de opdrachtgever. Alle
digitale — en waar mogelijk ook analoge — onderzoeksdocumenten zijn binnen een GISomgeving geïntegreerd, vergeleken en bestudeerd.
Het aardkundige luik van het bureauonderzoek werd uitgevoerd door Nele Heynssens. Het
meest relevante kaartmateriaal is onderzocht om de interpretatie van het gebied staven. Dit
betreft voornamelijk de tertiair en quartair geologische kaart, de bodemkaart en het digitaal
hoogtemodel. Aanvullend werd gebruik gemaakt van het boek ‘Geologie van Vlaanderen’
(Borremans 2015). Ook de landschappelijke boringen die in het verleden op en rond het
terrein gebeurden, werden in het onderzoek geïncorporeerd. Tijdens het bureauonderzoek
is een analyse gemaakt van de bodemsoorten en hun verwachtingsgebied. Daarnaast werd
onderzocht waar mogelijk afgedekte bodems, podzolen en/of restanten uit de prehistorie of
jongere periodes kunnen verwacht worden.
Nele Heynssens verzorgde het historische luik van het onderzoek, dat de studie van de kaart
van Ferraris (1777), de atlas der Buurtwegen (circa 1840), de Poppkaart (1842-1879) en de
topografische kaart Vandermaelen (1846-1854) omvatte. Op basis van dit kaartmateriaal kan
het landgebruik vanaf de tweede helft van de 18de eeuw vastgesteld worden en de eventuele
gevolgen ervan op het archeologisch bodemarchief ingeschat worden. Het gekende erfgoed en
archeologisch onderzoek van het onderzoeksgebied en zijn omgeving werd via het Geoportaal
Onroerend Erfgoed en de Centrale Archeologische Inventaris opgezocht. Deze gegevens werden
aangevuld met informatie afkomstig uit archeologische en historische literatuur. Daarnaast is
gebruik gemaakt van bronnen over de lokale toponymie en geschiedenis. Het onderzoek op
basis van historisch en cartografisch materiaal leverde geen indicaties op voor enige wijziging in
het grondgebruik vanaf het midden van de 18de eeuw, waardoor bijkomend archiefonderzoek
weinig tot geen extra informatie zal opleveren. De keuze van de bronnen is gebaseerd op graad
van relevantie en toegankelijkheid en zijn opgelijst in de bibliografie.
Na een eerste fase van het bureauonderzoek, voerde Johan Hoorne op 30 november
2018 een visuele terreininspectie uit. Johan fotografeerde het terrein en bracht het huidig
bodemgebruik op de percelen in kaart. Naast het documenteren van het bodemgebruik, had
deze inspectie tot doel na te gaan welke fases van vooronderzoek — zoals veldkartering, booren proefsleuvenonderzoek — op het projectgebied mogelijk zijn. Nele Heynssens bundelde alle
data in GIS en vatte de gegevens samen in deze archeologienota.

2. Assessmentrapport

2.1. Methoden, technieken en criteria

Dit assessmentrapport omvat alle informatie afkomstig uit het bureauonderzoek: dit zijn al
de relevante gegevens die over het projectgebied verzameld kunnen worden uit toegankelijke
literatuur en kaartmateriaal en bijdragen tot het gefundeerd inschatten van het archeologisch
potentieel van het plangebied. Om dit laatste te bereiken worden de verzamelde gegevens met
elkaar vergeleken, geconfronteerd en samengelegd. Vanuit deze assessment van het plangebied
moet een goede motivering mogelijk zijn over de noodzaak en het nut van al dan niet verder te
nemen maatregelen.
Een waardevol assessment van het archeologisch potentieel van een projectgebied op basis van
een bureauonderzoek is enkel mogelijk indien de bronnen voldoende en afdoende relevante
gegevens opleveren. Bij afwezigheid of onvoldoende data zijn bijkomende maatregelen nodig
om tot een correcte inschatting voor het projectgebied te komen.

2.2. Conservatie-assessment

Alle aangemaakte gegevens — dit omvat deze archeologienota, de foto’s, de figuren, de lijsten,
de plannen kaarten en lagen in GIS — worden digitaal bewaard op minstens twee individuele
dragers zodat ze bij vernietiging van één drager niet verloren zijn. Aangezien in deze fase van
het vooronderzoek geen vondsten of stalen ingezameld worden is een conservatie-assessment
voor deze categorieën op dit moment niet aan de orde.
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2.3. Assessment van het onderzochte gebied
2.3.1. Landschappelijke ligging

In dit onderdeel van het assessmentrapport wordt het projectgebied ruimtelijk gesitueerd
met aandacht voor zijn topografische en landschappelijke inplanting, en zijn bodemkundige,
geologische en geomorfologische eigenschappen.

2.3.1.1. Ligging

Het projectgebied bevindt zich aan de zuidelijke rand van Deinze in het industrieterrein
De Prijkels. Het plangebied ligt langs de E3-laan, tussen huisnummers 69 en 67. Kadastraal
betreft het perceel 826M van afdeling 3, sectie B in Deinze. Het rechthoekige projectgebied
heeft een oppervlakte van 8949m². Het terrein ligt op 2,8km ten zuidzuidoosten van het
stadscentrum van Deinze.
Landschappelijk bevindt het plangebied zich net ten noorden van een iets hogere, NO-ZW
georiënteerde rug. Dit is het interfluvium tussen de Leie en de Schelde. Binnen het projectgebied
komen geen waterlopen voor. Ten westen van het plangebied ontstaat een naamloze waterloop,
die in noordelijke richting vloeit en uitmondt in de Kattebeek.

2.3.1.2. Geologie

Het onderzoeksterrein bevindt zich geologisch in de zuidelijke uitloper van de Vlaamse Vallei,
op de plaats waar de pleistocene Schelde- en Leievallei samenkomen. Deze Vlaamse Vallei
vormde zich in verschillende fasen van erosie en sedimentatie, als gevolg van de quartaire
klimaatschommelingen, een weg door de tertiaire substraten (Borremans 2015: 211-221). Ter
hoogte van het projectgebied heeft de Vlaamse Vallei zich tot in het tertiaire Lid van Aalbeke
uitgeschuurd. Meer naar het zuidoosten zijn echter ook jongere tertiaire lagen bewaard die
onder het plateau van Kruishoutem, een oude bedding van de Oerschelde uit het Cromeriaan
die door reliëfsinversie bewaard zijn gebleven (De Moor et al. 1997: 14-16). Dit plateau bevindt
zich ten zuidoosten van het onderzoeksgebied en een uitloper hiervan, het Lid van Kortemark,
rijkt tot aan de zuidelijke grens van het projectgebied.

Figuur 7: Plangebied op de tertiair geologische kaart
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Figuur 8: Plangebied op de quartair geologische kaart

Figuur 9: Projectgebied op de bodemkaart

16

DL&H Archeologienota

Boven dit tertiair substraat is een fluvioperiglaciaal pakket aanwezig, dat afgezet werd in het
Weichseliaan (De Moor et al. 1997: 14-16). Ter hoogte van een projectgebied heeft het een
dikte tussen 13m (DOV-boring kb21d69e-B430) en 15m (DOV-boring B/4-0257a).
Op de quartairgeologische kaart staat de locatie van het onderzoeksgebied, bij het samenkomen
van de valleien van de Schelde en de Leie ten noorden van het plateau van Kruishoutem,
gekend als het vlakland van Nazareth (De Moor et al. 1997: 14). Het projectgebied bevindt
zich aan de uiterst westelijke grens van het vlakland van Nazareth. Deze grens wordt gevormd
door de baan Kruishoutem-Deinze (de Deinsesteenweg). Ten westen van deze baan begint het
vlakland van Tuttegem, de voortzetting van het vlak van Nazareth (De Moor et al. 1997: 14 &
17). Kenmerkend voor het westelijke deel van het vlakland van Nazareth en het vlakland van
Tuttegem zijn de natuurlijke beken in nauwelijks ingesneden valleitjes die vanaf het plateau
van Kruishoutem rechtstreeks naar de Leie afvloeien. Onder andere de Kattebeek die in het
oosten van het projectgebied in noordelijke richting afdraait en daar mogelijk samenvloeit
met de Stokstormbeek (De Moor et al. 1997: 14 & 17).

2.3.1.3. Bodemkunde

Binnen het projectgebied komen twee bodemtypes voor. Het grootste deel van het plangebied
ligt op een Zdp bodem, in de noordoostelijke hoek valt een deel van het terrein op een Zcc(h)
bodem. Het gaat om zandbodems. De Zdp bodem is matig nat zonder profielontwikkeling. De
Zcc(h) bodem heeft een matig droge, zwak gleyige drainageklasse met een verbrokkelde textuur
B horizont. Deze textuur B horizont is bovendien sterk gevlekt, verbrokkeld of discontinu.
De aanwezige bodemtypes zijn volgens de World Reference Base bodems te classificeren
als arenosols, dit zijn erg zandige bodems met een beperkte profielontwikkeling. Dit zijn
geërodeerde bodems en bodems met een zwakke profielontwikkeling (WRB).
De bodem binnen het projectgebied kan aanvullend bestudeerd worden op basis van een
landschappelijk booronderzoek dat net ten noorden en noordoosten is uitgevoerd (Heynssens
et al. 2017b: 14-18). Dit onderzoek geeft aan dat net ten noorden van het plangebied een bodem
ligt met colluviaal herwerkt sediment, waarin een ploeglaag met ondergelegen B-horizont is
ontwikkeld. Boring 18 in raai 1 ligt het dichtst bij het plangebied en bevindt zich niet in een
antropogene structuur. Deze toont een Ap-horizont met eronder een colluviaal pakket dat
op het eolisch dekzand ligt. De ploeglaag was 0,37m dik en de colluviale horizont liep tot
0,60m diep (Heynssens et al. 2017b: 14). Ten noorden van het plangebied is een eenvoudige
bodemopbouw vast te stellen met een sterke antropogene invloed. Nabij de waterloop is een
colluviaal pakket aanwezig (Heynssens et al. 2017b: 34).
Het booronderzoek geeft aan dat de bodem binnen het plangebied is opgebouwd uit
fluviatiele sedimenten die in het Weichseliaan zijn afgezet. Op de slecht gedraineerde
gronden beperkt de profielontwikkeling zich tot de ontwikkeling van een bruine bodem,
structuur B horizont. In de loop van het onderzoek werd duidelijk dat nergens een oud
loopoppervlak bewaard is gebleven of een begraven loopoppervlak is vastgesteld. Hieruit
wordt afgeleid dat het oorspronkelijke loopoppervlak uit de steentijden vermoedelijk
overeenkomt met het huidige loopoppervlak. Eventueel aanwezige vondstenconcentraties
zullen dus opgenomen zijn in de huidige ploeglaag en bevinden zich dus in verstoorde
context. Er zijn met andere woorden geen locaties geïdentificeerd waar eventueel aanwezige
steentijd vondstenconcentraties in situ bewaard kunnen zijn gebleven (Heynssens et al.
2017b: 36).

2.3.1.4. Topografie

Landschappelijk bevindt het plangebied zich net ten noorden van een iets hogere, NO-ZW
georiënteerde rug. Dit is het interfluvium tussen de Leie en de Schelde. Volgens het digitaal
hoogtemodel komt algemeen weinig uitgesproken hoogteverschil voor binnen het perceel. De
noordwestelijke hoek ligt het laatste met een hoogte van 11,5m TAW. Ook centraal op het is
een lagere zone met hoogte van ongeveer 11,5m TAW aanwezig. De noordoostelijke hoek van
het perceel heeft een hoogte van ongeveer 12m TAW. Langs de straatzijde ligt het niveau iets
hoger, tot 12,4m TAW.
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Figuur 10: Projectgebied op het digitaal hoogtemodel

Figuur 11: Plangebied op een detail van het digitaal hoogtemodel
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Figuur 12: Ligging van de hoogteprofielen

Figuren 13 en 14: Twee hoogteprofielen tonen het reliëf binnen het plangebied

2.3.1.5. Bodemgebruik

Het huidige bodemgebruik kan goed worden afgelezen op de meest recente orthofoto uit
mei 2018. Deze toont dat op het terrein grond gestockeerd is. Aan de zuidelijk zijde van het
plangebied, dat lager ligt, is een plas water zichtbaar. In 2017 was het terrein nog in gebruik als
akkerland. De visuele terreininspectie biedt aanvullende informatie over het bodemgebruik. De
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Figuur 15: Zicht op de huidige toestand vanop de E3-laan
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Figuur 16: Noordelijke deel van het plangebied

ploeglaag op het projectgebied blijkt deels afgegraven, op het uiterst noordelijke deel na. Daar
is een berm aanwezig. Op het grootste deel van het terrein liggen dumps met grond. Het terrein
is bereden en op enkele zones ligt een laag grind.

2.3.2. Archeologische voorkennis en historisch kader

Behalve informatie over de ligging en de ondergrond zijn gegevens uit geschiedkundige literatuur
en oude kaarten en de reeds gekende archeologische vaststellingen voor het plangebied en zijn
nabije omgeving van groot belang voor het maken van een goede assessment.

2.3.2.1. Historisch kader

Het projectgebied is vastgelegd op verschillende historische kaarten en luchtfoto’s. De oudste
beschikbare kaart is de Villaretkaart die in het midden van de 18de eeuw is opgesteld. Het
plangebied bevindt zich hier in een landelijke omgeving met veel bos. Aan de zuidelijke zijde
loopt een straat. Het gebied ligt op een zone met bos en akkerland. De Ferrariskaart toont
een vergelijkbaar beeld. Binnen het gebied is akkerland en bos aanwezig. De weg ten zuiden
is op deze kaart niet afgebeeld. De Atlas der Buurtwegen en de Poppkaart zijn beiden in het
midden van de 19de eeuw opgemaakt en geven een vergelijkbaar beeld. Op beide kaarten zijn
veel perceelgrenzen aangeduid. Het gaat om min of meer vierkante percelen, afgebakend met
een U-vormige strook. Ook de Vandermaelenkaart toont het projectgebied in een landelijke
omgeving, vermoedelijk is er akkerland aanwezig.
Vanaf 1971 is het plangebied en zijn omgeving regelmatig vastgelegd op orthofoto’s. In 1971
is het projectgebied in gebruik als akkerland. Ook in de omgeving is veel akkerland zichtbaar
en minder bos. Vanaf 1990 krijgt het industrieterrein rond de Prijkels vorm. Ten zuiden ligt de
E3-laan en de percelen ten oosten en westen van het plangebied zijn bebouwd met industrie.
Het projectgebied zelf is als akkerland in gebruik. Vanaf 2002 tot 2013 staat een bosje op het
projectgebied. In 2014 blijkt dit bos verwijderd en is het gebied terug als akkerland in gebruik.
Dit bodemgebruik blijft zichtbaar tot mei 2018. Op dat moment toont de luchtfoto dat op het
terrein een dump met grond is. Zowel de historische kaarten als de luchtfoto’s tonen nooit
bebouwing binnen het plangebied.

2.3.2.2. Archeologische voorkennis

Binnen de grenzen van het projectgebied zelf werd tot op heden geen archeologische
vaststellingen gedaan. In de nabije omgeving werden in het verleden wel enkele archeologische
sites aangetroffen en onderzocht.
De dichtstbijzijnde record uit de Centrale Archeologische Inventaris ligt op ongeveer 200m ten
zuidwesten. Het is een oude site met walgracht. Het betreft het Goed Sint Jacobs Godhuizen
(Centrale Archeologische Inventaris, inventarisnummer 970602). Het goed bestaat uit enkele
gebouwen, die met een vierkante gracht omsloten zijn. Het is gesticht in 1279 door gilde van
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Figuur 17: Plangebied aangeduid op de Villaretkaart

Figuur 18: Projectgebied op de Ferrariskaart
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Figuur 19: Projectgebied op de Atlas der Buurtwegen

Figuur 20: Plangebied op de Poppkaart
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Figuur 21: Plangebied op de topografische kaart Vandermaelen

Sint Jacobs uit Gent. Het oorspronkelijke doel van de hoeve was om onderdak te verlenen aan
pelgrims die naar Sint Jacob van Compostella op bedevaart waren (Smith 1988: 230). Op het
landboek uit 1770 is duidelijk dat de hoeve zich aan een afslag bevindt van de Karreweg (zie
infra). Vanaf de 16de eeuw beginnen de Sint Jacobs Godhuizen met het aankopen van grond
in Petegem. De hoeve staat ook gekend als ‘godshuispachthof, of Bijlokegoed (Goeminne &
Vanhee 2000: 110).
De Hoeve Duizend P(e)rijkels, is als bouwkundig erfgoed gekarteerd (Agentschap Onroerend
Erfgoed 2016b). Deze site met walgracht wordt al op de Ferrariskaart afgebeeld, onder de
naam ‘Sint-Jacobs godshuys’. De hoeve lag op het grondgebied van graafschap Oudenaarde.
In landboeken uit de 17de en 18de eeuw staat deze hoeve aangeduid als eigendom van het SintBlasiushospitaal van Deinze. Het is een vrij grote hoeve, die in het einde van de 18de eeuw
minstens zes gebouwen omvatte, en met een grote rechthoekige gracht omringd was.
De Hoeve Hof te Schaapsbeek (Centrale Archeologische Inventaris, inventarisnummer
501890) bevindt zich op 1,2km ten zuidoosten van het projectgebied. De hoeve wordt langs
het zuiden begrensd door de Beerhofbeek en de E17. Ze staat ook gekend als ‘Schaapsbeke’.
De hoeve is via een dreef verbonden met de (huidige) Prijkelstraat. Deze straat met NNWZZO oriëntatie vormde ook de as waarop andere hoeves waren aangesloten. De hoeve zelf
bestaat uit een woonhuis, gebouwen van een brouwerij en recentere stallingen. In het noorden
zou er een grachtencomplex gelegen hebben Vermoedelijk had de hoeve ooit de functie van
stokerij, een oude schouw getuigt van dit verleden. De hoeve wordt voor het eerste vermeld in
1640 (Agentschap Onroerend Erfgoed 2016a). Vermoedelijk wordt ze al op de Ferrariskaart
afgebeeld, als een naamloze boerderij met slechts twee gebouwen. De Hoeve Schaapsbeek was
ook onderdeel van een studie naar archeologische relicten in een licentiaatsverhandeling uit
1982 (Vandeleene 1982).
Ongeveer 1km naar het zuidoosten op komt een andere omgrachte structuur voor. Het
Papelenkasteel (Centrale Archeologische Inventaris, inventarisnummer 503427). Op de
Ferrariskaart lijkt een tweeledige omgrachting voor te komen. In deze periode staat het kasteel
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Figuur 22: Orthofoto uit 1971 met aanduiding van het projectgebied

Figuur 23: Projectgebied op een orthofoto uit 1990
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Figuur 24: Luchtfoto uit 2000-2003

Figuur 25: Het projectgebied op een orthofoto uit 2014
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Figuur 26: Het huidige bodemgebruik op een orthofoto uit 2018

nog bekend als het ‘Goet ter Stern’ of ‘Goet ter Steen’. Het noordelijke deel is als boerderij in
gebruik, het zuidelijke deel lijkt beplant met een moestuin. Het kasteel komt ook voor op latere
historische kaarten zoals de Poppkaart en de Atlas der Buurtwegen, waar het met één grote
rechthoekig tot vierkante gracht omringd is. Het kasteel is niet meer bewaard in het landschap.
Bij de aanleg van de Papelenvijver (die wel de naam draagt), werd het kasteel gesloopt.
Buiten het projectgebied vond in het verleden al archeologisch onderzoek plaats. Ten westen,
aan de overzijde van de Oudenaardsesteenweg is in 2010 een archeologisch vooronderzoek
gebeurd door de VLM (Centrale Archeologische Inventaris, inventarisnummer 152885). Voor
de aanleg van glastuinbouwzone Stokstorm werd het 33ha grote gebied onderzocht met
proefsleuven en kijkvensters (Cordemans 2011b: 28; Cordemans 2011a: 4-6). Voornaamste
vondsten bij dit onderzoek waren een 2m brede gracht, die aan de noordzijde geflankeerd
wordt door een rij grote afgerond rechthoekige kuilen en vermoedelijk teruggaat op de
percelering op de Poppkaart. De kuilen liggen op 0,2m afstand van elkaar en bleken in
doorsnede slechts 0,2m diep aangelegd (Cordemans 2011a: 24-25). Een 50-tal meter naar
het noorden komen drie parallelle grachtjes voor, die mogelijk Romeins of ouder zijn. De
grachten met NNO-ZZW oriëntatie werden onderzocht in een kijkvenster, waar zichtbaar
werd dat ze allen op dezelfde plaats abrupt stoppen. Een mogelijke verklaring hiervoor is een
drainerende functie (Cordemans 2011a: 28-29).
Zowel de gracht met mogelijke palissade als de drie parallelle grachtjes komen voor in de
westelijke, tot noordwestelijke hoek van het terrein. In de uiterst noordelijke hoek werd nog
een brede gracht aangetroffen. De 0,80m diepe gracht, toont in coupe een asymmetrisch
profiel met onderaan smal dieper stuk (enkelbreker), wat ook een Romeinse datering
suggereert. Helaas zijn er geen vondsten gedaan, die deze datering kunnen bevestigen
(Cordemans 2011a: 37). De grachten die voorkomen zouden een afbakening vormen van
de nattere zone op het terrein, waar ook moerasmergel werd aangetroffen in de bodem
(Cordemans 2011b: 30-32).
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Figuur 27: De gekende sites in de omgeving van het plangebied

Een aantal sporen aan de noordoostelijke zijde van het projectgebied wijst op de ontginning van
het terrein. Kuilen met heterogene vulling met houtskoolfragmenten en onregelmatige vorm zijn
mogelijk restanten van kleine boompjes en struiken die in de woeste gronden zijn verwijderd,
waarna het terrein in brand gestoken is. Dit soort vulling komt zowel in grachten als in kuilen voor.
De kuilen komen in grote aantallen voor, maar liggen niet in verband (Cordemans 2011a: 41-42).
In de zuidelijke hoek van het terrein bleek uit de bodemprofielen dat zich daar ooit een zandrug
bevonden heeft, die waarschijnlijk is afgeknot om de lager gelegen delen van het terrein mee
op te vullen. Naast wat subrecente sporen en verstoringen komen hier ook twee sporen voor
die een veel oudere datering kennen. In sleuf 136 en 147 werd twee ronde kuilen gevonden,
die als haardkuil geïnterpreteerd worden. In doorsnede tonen ze een tweeledige vulling, met
onderaan een homogene houtskoolrijke vulling en daarop een heterogene lichtbruine zandige
vulling. Vermoedelijk dateren deze in het Mesolithicum (Cordemans 2011a: 65).
Door de vondst van deze haardkuilen werd extra aandacht besteed aan silex artefacten. Een
aantal afslagen en fragmenten dat is aangetroffen, dateren vermoedelijk in het mesolithicum.
Het aanleggen van meer kijkvensters leverde geen nieuwe haardkuilen op, maar wel werden
steeds vuursteenfragmenten gerecupereerd (Cordemans et al. 2011: 50).
Aanvullend op het proefsleuvenonderzoek is er langs de zandrug een booronderzoek uitgevoerd
om meer duidelijkheid te krijgen over de aard en omvang van de steentijdbewoning in deze
zone (Cordemans 2011b: 33). Langs de zuidoostelijke zijde werden 121 boormonsters tot in
de C-horizont genomen, aan de noordwestelijke flank zijn 130 boringen gezet, waarvan 121
(relevante) bemonsterd zijn. De stalen uit de noordelijke zone leverden na uitzeven enkel kleine
microchips (<0,5cm²) met weinig duidelijke attributen (slagbult, retouches). Aan de zuidelijke
zijde waren zeker 10 boringen positief, met één matig verbrand afslagfragment, één proximaal
fragment (van een microkling) en één matig verbrand onbepaald afhakingsfragment onder de
vondsten (Cordemans 2011a: 66-68). Deze zone zou verder onderzocht worden door middel
van een opgraving, maar dit is door omstandigheden nooit gebeurd.
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Bij het onderzoek op Stokstorm werd in één van de sleuven een onontplofte obus aangetroffen
(Cordemans 2011a: 49). Het is goed mogelijk dat deze oorlogsrestanten nog op het stuk aan de
Prijkels aanwezig zijn. Bij een vervolgonderzoek op Groot-Prijkels is waarschijnlijk ook kans om
nog granaten uit beide Wereldoorlogen aan te treffen.
Op 500m ten zuiden van de E17, zijn op het grondgebied van Kruishoutem, aan de
Nazarethstraat nog enkele vondsten gedaan die getuigen van het oudste verleden van de
streek. Een landbouwer vond er een gepolijst artefact dat mogelijk als beitel geïnterpreteerd
kan worden, en in het midden-neolithicum dateert (Centrale Archeologische Inventaris,
inventarisnummer 500511; Parent 1988: 21).
Dankzij een prospectieonderzoek voor een thesis (Vandeleene 1982) in de gemeente Nazareth
zijn veel artefacten aangetroffen tijdens veldkartering. Langs de Schoolstraat in Nazareth, aan
het toponiem Lindekes (Centrale Archeologische Inventaris, inventarisnummer 501913)
werd lithisch materiaal aangetroffen. Een fragment van een gepolijst voorwerp zou dateren van
het midden-neolithicum tot de vroege bronstijd (Vandeleene 1982).
Ten oosten van de Wulvestraat in Nazareth is een grotere concentratie gevonden met
tweeslagmiddensteker, eindschrabber en vier afslagen (Centrale Archeologische Inventaris,
inventarisnummer 201911; Vandeleene 1982).
Op een terrein dat langs de hoek van de Wulvestraat en de Plezierstraat (op 1,6km van De
Prijkels), dat langs westelijke zijde begrensd wordt door de Leebeek is een groot aantal
lithische artefacten aangetroffen. In totaal zijn al meer dan 200 silexartefacten gevonden,
waaronder een tiental pijlpunten, schrabbers, een fragment van een gepolijste bijl, klingen,
nuclei en talrijke afslagen, die in het neolithicum dateren. Daarbij komen ook artefacten voor
die vermoedelijk in het midden- tot laat-neolithicum dateren: een fragment van een gepolijst
voorwerp, een klingschrabber, een kleine schrabber, mediaan fragment van een kling, vier
afslagen, zestien silexfragmenten, tien silex splinters. De aanwezigheid van deze vondsten wijst
duidelijk op de prehistorische activiteit op het gebied (Centrale Archeologische Inventaris,
inventarisnummer 503428; Vandeleene 1982).
Langs de Passionistenstraat, ter hoogte van de Wijkhuizestraat komen resten voor uit
verschillende periodes. Daar ligt de site van Kruishoutem Wijkhuis (Centrale Archeologische
Inventaris, inventarisnummer 503266). De oudste vondsten op de site zijn wommersomkwartsiet
en vuursteen uit het mesolithicum. Belangrijkste vondsten uit het laat-neolithicum zijn een
klokbekergraf met maritieme klokbeker (omgekeerd gepositioneerd) en gevleugelde pijlpunt;
de hiel van een gepolijste bijl uit Grand-Pressigny-vuursteen, dichtbij het klokbekergraf; een
scherf aardewerk uit de Klokbekercultuur en een pijlpunt met schachtdoorn en weerhaken.
Uit de Hallstatt B (De Mulder) of D (Rogge) periode, late bronstijd komen paalsporen van een
standgreppel voor, een gebouwplattegrond kon niet gereconstrueerd worden. De vulling van de
sporen bevatte dik- en fijnwandig aardewerk. Op de site komen ook fragmenten van geknikte
schalen voor uit de late ijzertijd. Een Romeins brandrestengraf dat is aangetroffen, bevatte
gewoon gedraaid aardewerk, verbrande en onverbrande scherven, fragmenten van nagels en
gecremeerd bot. Helaas werd het graf zwaar verstoord door de werken, waarbij het aan het
licht kwam (Vermeulen 1992; De Laet 1973).
Langs de Nieuwlandstraat in Nazareth kon met luchtfotografie een grafheuvel herkend
worden in het landschap (Centrale Archeologische Inventaris, inventarisnummer 500363).
Een enkelvoudige cirkelvormige structuur is genivelleerd, maar wel als grondspoor bewaard
(Bourgeois et al. 1999: 90-91). Het spoor bevindt zich ongeveer 900m ten ZO van de E17, ter
hoogte van de Papelenvijver.
Aan de zuidelijke zijde van Kruishoutem komt een meerperiodenvindplaats voor, op de Kapellekouter
(Centrale Archeologische Inventaris, inventarisnummer 501308). Naast een vicus uit de Romeins
periode, komen ook mesolitisch microlieten, dwarspijlen en gepolijste fragmenten voor; en een
klokbeker uit het laat-Neolithicum voor. Er zijn tevens artefacten uit de late ijzertijd gevonden:
handgemaakt aardewerk, besmeten aardewerk, een biconische grofwandige pot en een fijnwandige
schaal of situla. De Romeins vicus omvat sporen van een woonwijk waar aan metaalbewerking (ijzer-
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en bronsproductie) is gedaan, huizen in houtbouw, vier waterputten, kelders en silo’s. Er zijn ook
resten van vuurbokken en ovenfragmenten aangetroffen. De vondsten dateren in de tweede helft
van de 4de eeuw. Mogelijk was hier ook een Romeins heiligdom aanwezig. Aanwijzingen hiervoor zijn
de vondst van 27 Romeinse godenbeeldjes van massief brons. Deze zijn in serie, lokaal geproduceerd.
Daarbij komt mogelijk ook een Germaanse nederzetting uit de vroege middeleeuwen voor, een
tiental vlakgraven uit de Karolingische periode met gespen, vaatwerk, halsnoeren en ijzeren wapens
als giften; ook kuilen, paalsporen en houtbouw getuigen van deze periode. Daarbij werden 250
christelijke vlakgraven uit de volle middeleeuwen aangetroffen (Rogge & Braeckman 1996: 89-102;
Rogge & Vermeulen 1993: 145-156, Vermeulen 1993).
Dichter rond het projectgebied komt nog een aantal sites met walgracht voor. De voornaamste
is Goed te Stokstorme (Centrale Archeologische Inventaris, inventarisnummer 970603). Het
gaat om een hoeve die mogelijk reeds in 1417 is ontstaan. De hoeve bestond uit een rechthoekig
omgrachte pachthoeve, met overwelfd poortgebouw. Iets meer naar het westen, langs de
bisdonkstraat (Centrale Archeologische Inventaris, inventarisnummer 31567) bevindt zich
Goed te Biesdonck, een alleenstaande site met walgracht. Meer naar het noorden ligt Goed ter
Wilgen of Lobbingsgoed (Centrale Archeologische Inventaris, inventarisnummer 972045).
Deze omwalde hoeve wordt al in 1443 vermeld (Smith 1988: 236-239).
Ten noorden van het projectgebied ligt het Nieuwgoed of kasteel van Maelstapel (Centrale
Archeologische Inventaris, inventarisnummer 972043). Het betreft een bewalde motte met
neerhof, die een zeer defensief karakter had met ronde hoektorens, schietgaten, kantelen en
een poortgebouw. De hoeve bestond reeds in de 12de eeuw (Smith 1988: 239-246).
Ten oosten van het projectgebied, langs de Karreweg, aan de overzijde van de Gaversesteenweg
komt het Oud en nieuw Goed ten Hoghe Gate voor (Centrale Archeologische Inventaris,
inventarisnummer 501881 en 501882). Deze hoeve met walgracht staat gekend in een zeer
natte zone te liggen (Vandeleene 1982), en toont op de Ferrariskaart ook enkele percelen die
als veen gekarteerd staan.
Wat verder naar het oosten, ligt een site met walgracht aan de Meuygen hoek (Centrale
Archeologische Inventaris, inventarisnummer 501895). De plaats staat gekend voor zijn
vochtige bodem. De hoeve wordt het eerst vermeld in 1640, en staat ook afgebeeld op de
Ferrariskaart en de Poppkaart (Vandeleene 1982). Aan de overzijde van de E17, ten oosten
van het projectgebied ligt de Mayghemhoeve (Centrale Archeologische Inventaris,
inventarisnummer 503946). Deze site met walgracht wordt voor het eerste vermeld in 1640. De
hoeve ligt langs de Beerhofbeek, die ook door het projectgebied loopt. In de ruimere omgeving
komt nog een groot aantal sites met walgracht voor.
Er kan ook veel informatie gehaald worden uit het grootschalige booronderzoek en
proefsleuvenonderzoek dat is uitgevoerd in het kader van de geplande uitbreiding van Groot
Prijkels (Heynssens et al. 2016; Heynssens et al. 2017a; Heynssens et al. 2017b; Heynssens et
al. 2017c; Heynssens et al. 2017d; Heynssens et al. 2018a; Heynssens et al. 2018b; Heynssens
et al. 2018c; Heirman et al. 2018; zie supra). Ten noorden van het plangebied is ruim 14ha met
proefsleuven onderzocht. Het onderzoek leverde antropogene en natuurlijke sporen op. Er zijn
bij het booronderzoek (of proefsleuvenonderzoek) geen aanwijzingen voor steentijdsites of een
goede bewaringskans voor dergelijke vindplaatsen aangetroffen. Op het terrein komen vooral
grachten voor, die ten noorden van het projectgebied systematisch zijn aangelegd. Daarnaast
komen ook karrensporen en 4 bomkraters voor. Er zijn geen relevante sporen aangetroffen,
waarvoor verder onderzoek noodzakelijk zou zijn.
Eenzelfde beeld wordt verkregen met de andere proefsleufonderzoeken op de Groot Prijkels.
De zones ten zuidoosten en zuidwesten die zijn onderzocht omvatten in totaal ongeveer 55ha
(Heynssens et al. 2016; Heynssens et al. 2017a; Heynssens et al. 2017b; Heynssens et al.
2017c; Heynssens et al. 2017d; Heynssens et al. 2018a; Heynssens et al. 2018b; Heynssens
et al. 2018c; Heirman et al. 2018). De enige relevante sporen die zijn aangetroffen, zijn 4
kolenbranderskuilen of houtskoolmeilers (Heirman et al. 2018). Het onderzoek geeft aan dat
het gebied rond de Prijkels archeologisch gezien vrij ‘leeg’ is. De sporen die zijn aangetroffen
wijzen op off site activiteiten in een heel lage densiteit.
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Figuur 28: Uitgevoerd booronderzoek ten noorden van het plangebied

Figuur 29: Bekrachtigde archeologienota’s en nota’s op Groot Prijkels
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2.3.3. Datering en interpretatie van het onderzochte gebied

Op basis van de beschikbare bronnen blijkt dat het projectgebied in het verleden vooral in
gebruik is als akkerland en bos. Er komt geen gekende bebouwing voor binnen het plangebied.
In de regio waar het plangebied ligt, komen enkele sites met walgracht voor. Het gebied ligt net
ten noorden van een hogere rug in het landschap, het interfluvium tussen Leie en Schelde. Het
plangebied ligt vrij ver van de gekende bewoningskernen in de omgeving, het is vermoedelijk
altijd een afgelegen gebied geweest. Een booronderzoek en proefsleuvenonderzoek dat
is uitgevoerd op Groot Prijkels, waarvan een deel net ten noorden van het plangebied valt,
bevestigt dat de regio weinig tot geen archeologisch relevante sporen bevat. De enige relevante
sporen die aanwezig zijn, zijn enkele kolenbranderskuilen. Deze vondst wijst op off site
activiteiten die in een zeer lage densiteit voorkomen.

2.3.4. Verwachting ten aanzien van archeologisch erfgoed

Het plangebied heeft een oppervlakte van 0,8ha en ligt in het industrieterrein De Prijkels
in Deinze. Tot op heden werd binnen het projectgebied geen melding gemaakt van enige
archeologische vondst. De regio waarin het terrein ligt, is op historische kaarten en luchtfoto’s
steeds onbebouwd. Op basis van een booronderzoek en proefsleuvenonderzoek dat net ten
noorden van het projectgebied is uitgevoerd op ruim 14ha en ook op de 55ha die ten zuiden
van het terrein is onderzocht, kan een behoorlijk onderbouwde inschatting gemaakt worden
van de verwachting ten aanzien van archeologisch erfgoed. Het booronderzoek toont dat er
geen bodems voorkomen die een goede bewaring voor steentijdsites impliceren.
Het proefsleuvenonderzoek leverde ten noorden van het projectgebied geen relevante
archeologische sporen op. Er zijn vooral grachten en grachtsystemen aangetroffen, geen
bewoningssporen of sporen van artisanale activiteiten. De vier kolenbranderskuilen die zijn
aangetroffen, bevinden zich verder naar het zuiden, op minstens 650m ten zuidwesten van
het plangebied. Daarnaast moet rekening gehouden worden met het feit dat de ploeglaag
van het terrein recent is afgegraven, wat een verstoring van de bovenste laag van de bodem
met zich mee brengt. De verwachting voor het aantreffen van relevant archeologisch erfgoed
is bijgevolg heel laag.

2.3.5. Synthese

Aan de hand van het geraadpleegde kaartmateriaal, de luchtfoto’s en de archeologische
voorkennis blijkt dat het projectgebied sinds de 18de eeuw niet bebouwd geweest is en steeds
in gebruik was als bos of akkerland. Archeologisch onderzoek in de nabije omgeving levert geen
indicaties voor de mogelijke aanwezigheid van relevante archeologische sporen. Bovendien is
een deel van de ploeglaag binnen het projectgebied recent afgegraven, waardoor de bodem
dus verstoord is.
Op basis van het bureauonderzoek kunnen de onderzoeksvragen als volgt beantwoord worden:
- Wat is de landschappelijke ligging van het plangebied en welke invloed heeft dit op het
archeologisch potentieel van het terrein?
Het projectgebied bevindt zich net ten noorden van een hogere rug in het landschap, het
interfluvium van Leie en Schelde. De bodem is opgebouwd uit zandige fluvioperiglaciale
weichseliaanafzettingen, waarin een microreliëf is ontstaan. Net ten westen en noorden
van het plangebied loopt een naamloos beekje. Rond dit beekje komt een bodem voor
met iets meer colluvium. De bodem is hoogstwaarschijnlijk niet gunstig voor de bewaring
van steentijdsites. Bij het booronderzoek en proefsleuvenonderzoek net ten noorden zijn
geen goed bewaarde podzolen of afgedekte bodems aangetroffen. Daarbij zorgt de recente
afgraving van een deel van de teelaarde van het projectgebied voor een verstorende factor.
- Welke evolutie kende het landgebruik en welke invloed heeft dit gebruik op de bewaring van
het potentieel aanwezige archeologisch erfgoed?
Op historische kaarten is het landgebruik binnen het projectgebied akkerland en bos. Vanaf
1990 wordt het terrein ingericht als industrieterrein. Het bodemgebruik gaat vanaf dan over
naar bos om in 2014 terug als akkerland gebruik te worden. Momenteel is het terrein in gebruik
als gronddump, waarbij een deel van de ploeglaag is afgegraven.
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Figuur 30: Een synthesekaart met het plangebied op de Ferrariskaart

- Zijn er indicaties voor de aanwezigheid van één of meerdere archeologische sites? Wat is de
aard, datering en bewaring?
Op basis van historische kaarten en luchtfoto’s zijn geen indicaties voor de aanwezigheid
van archeologische sites. Het boor- en proefsleuvenonderzoek dat net ten noorden van het
plangebied is uitgevoerd toont dat er geen steentijdsites of archeologische sites bewaard
zijn. Het terrein blijkt in het verleden vooral gebruikt als akkerland. Er zijn voornamelijk
perceelgrachten uit de nieuwe en nieuwste tijd en systemen met parallelle grachten
aangesneden. Het proefsleuvenonderzoek ten zuiden van het plangebied geeft hetzelfde beeld
van een regio waar weinig bewoning voorkomt. De enige indicatie voor artisanale activiteiten
zijn 4 kolenbranderskuilen die ten zuiden van het projectgebied zijn aangetroffen.
- Wat is het archeologisch potentieel van het projectgebied?
Bij een boor- en proefsleuvenonderzoek net ten noorden van het plangebied zijn geen indicaties
aangetroffen voor steentijdsites of relevante archeologische sporen. Het bodemarchief binnen
het projectgebied is verstoord door een recente verwijdering van een deel van de ploeglaag.
Bijgevolg kan gesproken worden van een heel laag archeologisch potentieel.
- Welke impact hebben de geplande werken op het archeologisch bodemarchief?
Op het projectgebied worden twee bedrijfsverzamelgebouwen gepland. Daar rond wordt een
verharding aangelegd, met parkeerplaatsen tegen de gebouwen. De bebouwing heeft een
oppervlakte van samen 5250m². De funderingswijze en diepte dienen nog bepaald te worden.
Per unit zal een aparte septische put en hemelwaterput worden voorzien. In totaal gaat het om
19 septische putten met 3000l inhoud en 19 hemelwaterputten met een inhoud van 10000l die
zowel binnen als buiten de bebouwing worden ingeplant. De verharding rondom het gebouw
heeft een oppervlakte van 2240m² en zal tot ongeveer 0,55m onder het oorspronkelijke maaiveld
worden aangelegd. De parkeerplaatsen op 685m² hebben vermoedelijk een gelijkaardige
impact. Daarnaast wordt rond het zuidelijke gebouw een infiltratiebuis van 196 lopende meter
tot 1,65m diep ingeplant.
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De geplande werken binnen het plangebied hebben zowel in omvang als in diepte een
aanzienlijke impact op de bodem.
- Wat is het wetenschappelijk kennispotentieel van een eventueel aanwezige archeologische site
op lokaal, regionaal en op Vlaams niveau?
Indien er binnen het plangebied een archeologische site aanwezig zou zijn, heeft dit in de eerste
plaats een potentieel voor kenniswinst op lokaal niveau. Afhankelijk van de aard van de site kan
er ook kenniswinst zijn op regionaal of Vlaams niveau.

2.3.6. Afweging noodzaak en motivering verder onderzoek

Op basis van het uitgevoerde bureauonderzoek kan de aanwezigheid van een archeologische
site binnen het projectgebied niet worden uitgesloten. Om met zekerheid informatie te
verkrijgen over de aan- of afwezigheid van een archeologische site binnen het plangebied
en een aangepast programma van maatregelen op te stellen, kunnen bijkomende fasen van
vooronderzoek overwogen worden.
Een veldkartering is voor dit projectgebied niet aangewezen. De oppervlakte is in gebruik
geweest als akkerland en in 2018 is de ploeglaag van het terrein afgegraven geweest. Momenteel
zijn gronddumps aanwezig op het terrein. Er is vrij weinig tot geen kans om bij een veldkartering
in situ artefacten aan te treffen. Dit type onderzoek is niet aangewezen voor het plangebied en
zou geen enkele potentiële kennisvermeerdering met zich mee brengen.
Hetzelfde geldt voor geofysisch onderzoek, dat enkel nuttig is voor grootschalige en voornamelijk
lineaire sporen te herkennen. Het werkt voornamelijk onder specifieke omstandigheden
en kleine sporen kunnen snel gemist worden. Op een afgegraven terrein met gronddumps
lijkt dit type onderzoek niet nuttig. Methodes zoals veldkartering en geofysische onderzoek
laten bovendien niet toe met zekerheid uitspraken te doen over de datering van de mogelijk
aanwezige artefacten en in te schatten wat de bewaringsgraad van de site is.
De opbouw van de bodem is uitvoerig bestudeerd met boringen en proefsleuven, net ten
noorden van het projectgebied. Op basis van dit onderzoek kan een inschatting gemaakt worden
van de bodem binnen het projectgebied, waar dezelfde bodemtypes voorkomen. Aangezien
het aardkundig onderzoek geen specifieke indicaties biedt voor de aanwezigheid van steentijd
artefactsites en er waarschijnlijk al verstorende activiteiten in de bodem zijn geweest waardoor
de potentiële bewaring eerder slecht zal zijn, is een verkennend of waarderend booronderzoek
hier niet aangewezen. Ook een landschappelijk booronderzoek is niet nuttig.
Om het projectgebied verder te evalueren kan een proefsleuvenonderzoek overwogen worden.
De vraag is echter of dit onderzoek nuttig zal zijn. Het onderzoek vlak ten noorden van het
projectgebied, en onderzoek op zones ten zuiden van het plangebied geven aan dat er een
zeer lage verwachting is voor het aantreffen van relevant archeologisch erfgoed. Daarbij
is de toplaag van de bodem recent gedeeltelijk afgegraven. Het lijkt onwaarschijnlijk dat
een proefsleuvenonderzoek tot nieuwe inzichten zou leiden of tot de vondst van relevante
archeologische sporen.

2.3.7. Samenvatting onderzoek

De initiatiefnemer wenst een terrein van 8949m² aan de E3-laan in Deinze te ontwikkelen.
Op het terrein worden twee bedrijfsverzamelgebouwen met 1 bedrijfswoning opgericht. Het
betreft kadastraal perceel 826M van afdeling 3, sectie B in Deinze.
Voor het bureauonderzoek zijn bestaande bronnen geraadpleegd zoals gegevens over
bodemkunde en geologie, historische kaarten en luchtfoto’s. Daarbij kan ook veel informatie
gehaald worden uit een landschappelijk booronderzoek en proefsleuvenonderzoek dat
ongeveer 70ha is uitgevoerd, net ten noorden van het projectgebied en op de zuidelijke
zones van Groot Prijkels. Dit onderzoek geeft aan dat nergens binnen de onderzochte zones
binnen Groot Prijkels oude loopoppervlakken bewaard zijn gebleven of dat er begraven
loopoppervlakken zouden zijn. Er zijn geen locaties geïdentificeerd waar eventueel aanwezige
steentijd vondstconcentraties in situ bewaard kunnen zijn gebleven.
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Het proefsleuvenonderzoek op Groot Prijkels geeft aan dat deze zones in het verleden in gebruik
waren als akkerland, weiland of bos. Er zijn grachtsystemen en greppelsystemen aangetroffen,
maar geen sporen van bewoning. De enige relevante sporen die zijn aangetroffen, zijn vier
kolenbranderskuilen. Dit wijst op off site activiteiten, die in een zeer lage densiteit voorkomen.
Het projectgebied ligt in een zone waar een zeer lage verwachting is voor het aantreffen van
bodems waar steentijd bewaard zou kunnen zijn, en waar zeer weinig archeologisch relevante
sporen voorkomen. De ploeglaag is binnen het plangebied al gedeeltelijk afgegraven, wat
een verstorende factor is. De combinatie van de zeer lage verwachting voor het aantreffen
van relevante sporen en de verstoorde ploeglaag geven aan dat verder onderzoek binnen dit
plangebied hoogstwaarschijnlijk niet nuttig zal zijn. Er wordt geen verder onderzoek geadviseerd.
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