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1 Gemotiveerd advies
In opdracht heeft ADEDE bvba in december 2018 een landschappelijk bodemonderzoek en in januari
2019 een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd te Oudegem Hofstraat. Het onderzoek werd uitgevoerd
naar aanleiding van de realisatie van een fietspad langsheen de spoorweg. In augustus 2018 werd
binnen het plangebied een bureauonderzoek uitgevoerd waarbij op basis van de resultaten van dit
onderzoek vervolgonderzoek met ingreep in de bodem in de vorm van landschappelijke boringen en
eventueel proefsleuven werd geadviseerd, ten einde het archeologische potentieel van de site te
waarderen

en

te

verfijnen.

Het

bureauonderzoek

is

te

raadplegen

op

https://loket.onroerenderfgoed.be/archeologie/notas/archeologienotas/8257.

Het uitgevoerde bureauonderzoek kon niet met zekerheid aantonen dat er zich binnen de contouren
van het onderzoeksgebied archeologische sites bevinden. Evenmin kon het de afwezigheid ervan
aantonen.

Tijdens het landschappelijk bodemonderzoek kon vastgesteld worden dat het noordelijk deel van het
onderzoeksgebied reeds vergraven werd, hoogstwaarschijnlijk in functie van de aanleg van de
aanwezige spoorweglijn. Bovendien liep er een Fluxysleiding door dit noordelijke deel van het
projectgebied. Het zuidoosten van het onderzoeksgebied was eveneens verstoord. Dit was duidelijk
merkbaar op de topografische kaart en bij het plaatsbezoek door de aanwezige talluds. Centraal
werd een intacte bodemopbouw vastgesteld, maar er was geen sprake van afgedekte bodems.
Aangezien er geen indicaties waren naar specifiek gunstige omstandigheden voor steentijdsites
binnen het projectgebied, werd overgegaan tot het proefsleuvenonderzoek. Hierbij werd het
vooropgestelde sleuvenplan licht gewijzigd in functie van de resultaten van het landschappelijk
bodemonderzoek. Zo werd de noordelijke sleuf niet aangelegd omwille van de Fluxysleiding en de
vergravingen, maar werd deze gecompenseerd door een dwarssleuf in het westen. De zuidelijke sleuf
werd in het oosten over minimale lengte ingekort aangezien deze anders over de aanwezige talluds
zou reiken. Tijdens het landschappelijk bodemonderzoek en het proefsleuvenonderzoek kon een A-BC bodemopbouw geregistreerd worden waar de opbouw intact was; zoals gekarteerd op de
bodemkaart.

Er werden in totaal 4 sporen geregistreerd, waarvan 2 mogelijks antropogeen zijn. Deze sporen
vertonen geen structureel verband en konden niet gesitueerd worden in ruimte en tijd. Er werden
immers ook geen vondsten aangetroffen tijdens het onderzoek. Hierdoor draagt verder onderzoek
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geen kennisvermeerderingspotentieel in zich. Daarom adviseert ADEDE bvba om het plangebied vrij
te geven voor verdere ontwikkeling.
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2 Programma van maatregelen
2.1

Administratieve gegevens

Projectcode

2018L176 // 2019A122

Site

Hofstraat – Oudegem

Projectsigle ADEDE

OUD-HOF

Ligging
Topografische kaart

Hofstraat te Oudegem
Spoorlijn L53
Zie plannr. 1
Oudegem (Dendermonde), Afdeling 6, sectie B,
nummers 149b (partim), 183d (partim), 184g
(partim), 186b (partim), 187e (partim), 188b

Kadaster

(partim), 191d (partim), 191f (partim), 192/2
(partim), 214d (partim), 215a (partim), 217d
(partim), 493r (partim) en openbaar domein
Zie plannummer 3

Soort onderzoek

Vooronderzoek met ingreep in de bodem

Aard van de vervolgwerken

Realisatie fietspad

Uitvoerder

ADEDE bvba

Erkenningsnummer ADEDE bvba

2015/00058
Simon Claeys

Erkend archeoloog

2017/00184
Alexander Cattrysse
2017/00187

Tijdelijke bewaarplaats archief

ADEDE bvba
Derweduwen N. & Janssens D., 2019, Nota

Bibliografische referentie

Hofstraat te Oudegem (O-Vl.), ADEDE
Archeologisch Rapport 386, Gent.

Grootte projectgebied

9722m2

Periode uitvoering

Januari 2019

Thermen thesaurus Onroerend Erfgoed
Verstoorde zones

Nota, proefsleuvenonderzoek, landschappelijke
boringen
Verhardingen
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Volledigheid van het vooronderzoek

In het uitgestelde traject was het mogelijk om al het vooronderzoek uit te voeren dat noodzakelijk is
om met voldoende zekerheid een uitspraak te kunnen doen over de aanwezigheid en waarde van het
archeologisch erfgoed. Er heeft voor het plangebied een bureauonderzoek, een landschappelijk
bodemonderzoek en een proefsleuvenonderzoek plaatsgevonden.

2.3

Waardering van de archeologische site

De aangetroffen sporen hebben zeer weinig tot geen kennisvermeerderingspotentieel. Het gaat om
een zeer gering aantal sporen die geen onderling verband vertoonden. Het noordelijk en
zuidoostelijk deel van het onderzoeksgebied bleken verstoord te zijn.

2.4

Afwijking programma van maatregelen bureauonderzoek

Het uitgevoerde sleuvenplan wijkt licht af van het sleuvenplan vooropgesteld in het Programma van
Maatregelen van het bureauonderzoek. Dit is te wijten aan de resultaten van het landschappelijk
bodemonderzoek. Hieruit bleek immers dat het noordelijk en zuidoostelijk deel van het terrein
vergraven zijn. In het zuidoosten was dit duidelijk zichtbaar in de vorm van taluds. Het noorden was
vergraven, waarschijnlijk ten voordele van de aanleg van de aanwezige spoorweg. Bovendien bevond
zich hier een Fluxysleiding waardoor de noordelijke sleuf diende te vervallen. De oostelijke zijde van
de zuidelijke sleuf werd ingekort omwille van de zichtbare taluds. Ter compensatie werd een
dwarssleuf aangelegd in de westelijke zijde.
2.5

Bepaling van maatregelen

Er is geen vervolgonderzoek noodzakelijk. Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden sporen
opgetekend die losse paalsporen of natuurlijke sporen betreffen. Het noordelijk en zuidoostelijk deel
van het onderzoeksgebied zijn bovendien vergraven. Een vlakdekkende opgraving kan bijgevolg geen
nieuwe gegevens opleveren, het proefsleuvenonderzoek vormt hierbij het eindpunt van het
archeologisch onderzoek op het terrein.
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