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Samenvatting 

1. Planmatige context 
 

Langsheen de straat Puttene te Etikhove, gemeente Maarkedal, wenst de gemeente een kleine 

woonverkaveling te realiseren. De verkavelingsvergunning hiertoe werd reeds bekomen in 2016. De 

aanvraag was onderworpen aan het Archeologiedecreet. In het kader van deze verkavelingsvergunning 

werden geen archeologische voorwaarden opgelegd. 

 

Aangezien voor het gedeelte van de omgevingsaanleg en de infrastructuurwerken alsnog een 

stedenbouwkundige vergunning vereist is, is deze aanvraag onderworpen aan de inmiddels in voege 

getreden regelgeving in kader van het Onroerend Erfgoeddecreet (meerbepaald de inwerkingtreding 

van hoofdstuk 5 van dit decreet op 1 juni 2016). Derhalve diende, gelet op de oppervlaktecriteria die 

van toepassing zijn, een archeologienota te worden opgesteld. 

 

Het projectgebied situeert zich ten zuiden van de dorpskern en situeert zich langs weerszijden van de 

straat Puttene. De westzijde van Puttene is reeds ten dele bebouwd door het woonzorgcentrum Ter 

Gauwen met een bijhorende parking; ten oosten van de straat is het terrein momenteel ingericht als 

speelzone. Het betreft dus een projectgebied dat heden ten dage reeds deels ‘versneden’ en ingericht 

is. 

 

De straat Puttene centraal in het projectgebied zal verdwijnen. Aan de westzijde van de bestaande 

straat gebeuren relatief weinig wijzigingen. Er is de aanplanting van enkele bomen, de aanleg van een 

kleine parking in de noordoostelijke hoek, een kleine uitbreiding van de bestaande parking van het 

woonzorgcentrum, oeververstevigingen van de Nederaalbeek en de reeds bestaande wadi en tot slot 

de aanleg van een aantal paden met waterdoorlatende verharding (parksteenpaden) met daartussen 

gazon.  

 

Ten oosten van de bestaande straat dienen een aantal hoge bomen die er nu staan, behouden te 

blijven; er worden bijkomende bomen aangeplant. Ter hoogte van de huidige straat Puttene, die wordt 

opgebroken, wordt een klein bufferbekken en enkele beperkte niveauverschillen (ophogingen) 

voorzien. Verder wordt op het zuidelijk deel van de heden nog bestaande straat ook een kleine parking 

gepland die dus grotendeels samenvalt met de huidige straat. Tenslotte worden ook de benodigde 

nutsleidingen aangelegd.  

2. Wettelijk kader 
 

Het project bevindt zich buiten een beschermde archeologische site of archeologische zone, maar de 

oppervlakte van het projectgebied bedraagt meer dan 3000 m² en de ingreep in de bodem meer dan 

1000 m².   

 

Derhalve diende in uitvoering van art. 5.4.1 3° van het Onroerend Erfgoeddecreet d.d.12 juli 2013, een 

archeologienota te worden opgesteld ten behoeve van het indienen van de stedenbouwkundige 
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vergunningsaanvraag voor de omgevingswerken van de woonverkaveling Puttene. Er zijn voor dit 

dossier geen vrijstellingen van toepassing op bovenvermeld artikelnummer1. 

3. Resultaten 
 
SOLVA voerde in opdracht van de gemeente Maarkedal het voorgeschreven archeologische 

(voor)onderzoek uit. Ten behoeve van het bekomen van een bekrachtigde archeologienota is een 

bureauonderzoek gebeurd.  

 

Deze toont aan dat het projectgebied zich in een omgeving bevindt met in zekere mate archeologisch 

potentieel. Het projectgebied zelf is op eerder nattere gronden gesitueerd. Binnen het bereik van de 

geplande werken is de kans op het aantreffen van archeologische sporen echter gering. De werken zijn 

van die aard, dat ze ofwel vrij oppervlakkig zijn, of beperkt in omvang en verspreid over het terrein, 

waardoor ze weinig ruimtelijk inzicht kunnen bieden op eventueel aanwezige archeologische sites als 

die al zouden aangesneden worden. Delen van het projectgebied dienen bovendien ook behouden te 

blijven (wadi, zones van de te behouden bomen, …) waardoor hier geen bodemingrepen gepland of 

mogelijk zijn. In dit licht is geen verder archeologisch (voor)onderzoek aangewezen aangezien het 

potentieel op kennisvermeerdering te beperkt is.  

  

                                                           
1 Het uit te voeren archeologisch onderzoek valt onder de toepassing van het Onroerend Erfgoeddecreet van 12 juli 2013, 

het Besluit van de Vlaamse regering van 16 mei 2014 betreffende de uitvoering van het Onroerend Erfgoeddecreet, gewijzigd 

bij besluit van de Vlaamse regering van 4 december 2015 en de Code van Goede Praktijk voor de uitvoering van en de 

rapportering over archeologisch vooronderzoek en archeologische opgravingen en het gebruik van metaaldetectoren, versie 

2.0 van 1 januari 2017. 
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Verslag van de resultaten van het bureauonderzoek 

1. Beschrijvend gedeelte  

1.1. Administratieve gegevens 
Projectcode: 2016K549 

Sitecode: 16-ETI-PUT 

Wettelijk depotnummer: D/2017/12.857/12 
Naam en erkenningsnummer erkende archeoloog: SOLVA  OE/ERK/Archeoloog/2015/00038 

Locatie:  

Oost-Vlaanderen, Maarkedal, Puttene (figuur 1-2, foto 1-4). 

Bounding box: punt 1: x=97643.7798/y=166989.0768; punt 2: x=97832.0763; y=166772.3925 

Kadastrale gegevens:  

Etikhove 1ste Afdeling, Sectie B, 257p, 257r, 257l (partim), 256n (partim), 257n, 257m, 261e (figuur 1) 

Oppervlakte van de betrokken kadastrale percelen: 22351,77 m² (de zone van de omgevingswerken 

waarop deze archeologienota betrekking heeft, is aangeduid met rode omlijning). 

Oppervlakte van de omgevingswerken: 13634 m²  

Topografische kaart: zie figuur 2 
Uitvoeringstermijn: 25, 28, 29 en 30 november; 1, 2, 5, 6, 7, 16 en 22 december 2016; 12 januari 

Relevante termen uit de thesauri bij de Inventaris Onroerend Erfgoed: bureauonderzoek 

Aard van het onderzoek: bureauonderzoek 

Overzichtsplan verstoorde zones: Het projectgebied valt buiten de afbakening van de GGA-kaart. Het 

is evenwel te verwachten dat de bestaande infrastructuur reeds zijn sporen in de ondergrond heeft 

nagelaten. Binnen de zone waar de omgevingswerken zullen plaatsvinden, bevinden zich de bestaande 

wegenis (Puttene) die wellicht voor een verstoring van (minimum) 0,5 m zorgt, de huidige riolering 

vormt vermoedelijk een verstoring over een diepte van 1 tot 2 m. De bestaande nutsleidingen 

bevinden zich waarschijnlijk vooral aan de zijkant van de rijweg.  
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Figuur 1: uittreksel van het kadastraal plan met de situering van het projectgebied waarop de archeologienota 

betrekking heeft (omgevingswerken, binnen rode aflijning)  (bron: Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen, 

Grootschalig Referentie Bestand Vlaanderen)  

 

 
Figuur 2: topografische kaart met aanduiding van het projectgebied (rood) (bron: Nationaal Geografisch Instituut, 

geraadpleegd via WMS) 
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Foto 1: luchtopname van het onderzoeksgebied (rood) (bron: Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen, 

geraadpleegd via WMS) 

 

 
Foto 2: zicht op het westelijke deel van het onderzoeksterrein vanop het kruispunt Puttene-Onderbossenaarstraat (bron: 

google streetview) 
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Foto 3: zicht op het westelijke deel van het onderzoeksterre in, gezien vanuit het noorden (bron:  google streetview) 

 

 
Foto 4: zicht op het westelijke deel van het onderzoeksterrein vanop het kruispunt Puttene-Onderbossenaarstraat (bron: 

google streetview) 

1.2. De archeologische voorkennis 

 

Er zijn geen archeologische sites of vondsten bekend in de Centraal Archeologische Inventaris op het 

onderzoeksterrein (figuur 36).  

1.3. De onderzoeksopdracht 

1.3.1. Vraagstelling:  

 

Het bureauonderzoek ten behoeve van de vergunningsaanvraag voor de 

infrastructuurwerken/omgevingswerken van het woonproject Puttene heeft tot doel om op basis van 

bestaande bronnen informatie te verzamelen over de aan- of afwezigheid van een archeologische site 

op het terrein, de karakteristieken en bewaringstoestand ervan, de relatie met het landschap, de 

waarde ervan en de wijze waarop met het terrein moet omgegaan worden bij de geplande 

bodemingrepen. Volgende onderzoeksvragen worden behandeld: 
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- Welke aanwijzingen bevatten de bestaande bronnen over het archeologische potentieel van 

het terrein?  

- Wat is de landschapshistoriek van het terrein? 

- Welke gebruiksevolutie kende het terrein? 

- Wat is de impact van de geplande werken? 

- Wat is het wetenschappelijk kennispotentieel van een eventueel aanwezige archeologische 

site op lokaal, regionaal en op Vlaams niveau? 

- Wat is de aard en waardering van het kennispotentieel? 

- Is er verder vooronderzoek noodzakelijk en welke vorm dient dit aan te nemen?  

1.3.2. De randvoorwaarden:  

 

Niet van toepassing 

1.3.3. Beschrijving van de geplande werken2: 

 

Langsheen de straat Puttene te Etikhove, gemeente Maarkedal, wenst de gemeente een kleine 

woonverkaveling te realiseren. De verkavelingsvergunning hiertoe werd reeds bekomen in 2016. De 

aanvraag was onderworpen aan het Archeologiedecreet. In het kader van deze verkavelingsvergunning 

werden geen archeologische voorwaarden opgelegd. 

 

Aangezien voor het gedeelte van de omgevingsaanleg en de infrastructuurwerken (aanleg riolering) 

alsnog een stedenbouwkundige vergunning vereist is, is deze aanvraag onderworpen aan de inmiddels 

in voege getreden regelgeving in kader van het Onroerend Erfgoeddecreet (meerbepaald de 

inwerkingtreding van hoofdstuk 5 van dit decreet op 1 juni 2016). Derhalve diende, gelet op de 

oppervlaktecriteria die van toepassing zijn, een archeologienota te worden opgesteld. 

 

Huidige toestand: 

Het projectgebied situeert zich ten zuiden van de dorpskern en situeert zich langs weerszijden van de 

straat Puttene. De westzijde van Puttene is reeds ten dele bebouwd door het woonzorgcentrum Ter 

Gauwen met een bijhorende parking; ten oosten van de straat is het terrein momenteel ingericht als 

speelzone. Het betreft dus een projectgebied dat heden ten dage reeds deels ‘versneden’ en ingericht 

is. 

 

Geplande realisatie, samengevat: 

De straat Puttene centraal in het projectgebied zal verdwijnen. Aan de westzijde van de bestaande 

straat gebeuren relatief weinig wijzigingen. Er is de aanplanting van enkele bomen, de aanleg van een 

kleine parking in de noordoostelijke hoek, een beperkte uitbreiding van de bestaande parking van het 

woonzorgcentrum, oeververstevigingen van de Nederaalbeek en de reeds bestaande wadi en tot slot 

de aanleg van een aantal paden met waterdoorlatende verharding (parksteenpaden) met daartussen 

gazon.  

 

Ten oosten van de bestaande straat dienen een aantal hoge bomen die er nu staan, behouden te 

blijven; er worden bijkomende bomen aangeplant. Ter hoogte van de straat Puttene, die wordt 

                                                           
2 Van alle ontwerpplannen in dit hoofdstuk bevindt zich een gedetailleerde versie in de bijlage. 
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opgebroken, wordt een klein bufferbekken en enkele beperkte niveauverschillen (ophogingen) 

voorzien. Verder wordt op het zuidelijk deel van de heden nog bestaande straat ook een kleine parking 

gepland die dus grotendeels samenvalt met de huidige straat. Tenslotte worden ook de benodigde 

nutsleidingen aangelegd.  

 

Verwijdering bestaande toestand (figuur 3): 

De straat Puttene centraal in het projectgebied wordt opgebroken en zal verdwijnen. Ook andere 

bestaande (rest)verhardingen en constructies in de speelzone, de brug over de Nederaalbeek en 

verhardingen rondom het woonzorgcentrum worden verwijderd. In totaal gaat het om ongeveer 2200 

m². Ook de huidige rioleringen worden verwijderd. De bestaande begroeiing, voornamelijk 

struikgewas en kleinere bomen, zal deels gerooid worden. De grote bomen ten oosten van Puttene 

blijven behouden.  

 

Wegeniswerken en parkings (figuur 4-8): 

De nieuwe wegenis in het projectgebied zal bestaan uit paden met waterdoorlatende verharding 

(parkstenen) (oppervlakte: circa 3150 m²) (figuur 4). Ze vormen de toegang tot de wooneenheden en 

ontsluiten het projectgebied. De breedte van de paden varieert tussen circa 3 en 6 m; de diepte van 

de uit te graven koffer voor deze paden bedraagt 47 cm ten opzichte van het maaiveld (figuur 7 en 8). 

De opbouw bestaat uit (van boven naar onder) parkstenen (7 cm), een legbed van steenslag (5 cm), 

een steenslagfundering (35 cm) en geotextiel.  

 

Er worden op twee plaatsen parkeerplaatsen ingericht. Ter hoogte van de aansluiting met Puttene in 

het noorden van het projectgebied betreft het een nieuwe parking (oppervlakte: circa 320 m²). Ter 

hoogte van de Onderbossenaarstraat is de te realiseren parking gesitueerd ter hoogte van de heden 

bestaande straat (oppervlakte: circa 323 m²). 

 

De nieuw aan te leggen parkeerplaatsen hebben eenzelfde opbouw met een diepte van 48 cm. Deze 

bestaat uit (van boven naar onder): betonstraatstenen (10 cm), een zandcementbed (3 cm), schraal 

beton (20 cm), een onderfundering (15cm) en geotextiel (figuur 7 en 8).  

 

De uitbreiding van de bestaande parking ter hoogte van de zuidelijke zijde van het bestaande 

woonzorgcentrum Ter Gauwen (oppervlakte: circa 131 m²) kent eenzelfde opbouw, de afwerking is 

echter in kleiklinkers.  

 

In een aantal zones (voornamelijk ter hoogte van de woningen) wordt rondom de parksteenpaden een 

grindgazon voorzien (circa 385 m²). Hiervoor is een uitgraving van ongeveer 30 cm onder het maaiveld 

gepland (figuur 6 en 7), dit wordt dan weer gevuld met een funderingssubstraat (25 cm) om deze zone 

tot een berijdbaar grindgazon om te vormen.  

 

Nutsleidingen (figuur 5 en 9): 

In functie van de woonverkaveling wordt een nieuw gescheiden rioleringsstelsel aangelegd (figuur 5 

en 9). De DWA-riolering heeft een totale lengte van ongeveer 215 m, een diameter van 250 mm en zal 

zich op een variërende diepte van 1,68 m tot 2,18 m bevinden. De RWA-riolering heeft een totale 

lengte van ongeveer 320 m, een diameter van 400-600 mm en zal zich op een variërende diepte van 

1,62 m tot 2,28 m bevinden. De breedte van de rioleringssleuven varieert maar zal steeds tussen 1 en 
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2 m of 2 en 3 m zijn. Beide leidingen stromen af in noordelijke richting, gedeeltelijk gesitueerd ter 

hoogte van de huidige straat Puttene. De RWA-leiding takt haaks af en mondt uit in de Nederaalbeek.  

 

Ter hoogte van de voorgevel van de toekomstige wooneenheden is een smalle strook (+- 1 m breed) 

met een totale oppervlakte van circa 194 m² aanwezig om de voorziene nutsleidingen aan te leggen 

en de aansluiting met de wooneenheden te maken (figuur 5: oranje gearceerd).  

 

Omgeving (figuur 4-8): 

Centraal in het projectgebied zal een nieuw bufferbekken gegraven worden met een oppervlakte van 

circa 164 m², de maximale diepte bedraagt ongeveer 1,1 m. Er zal tevens een oeverversterking 

gebeuren aan de hand van eikenhouten palen, kantplanken en geotextielen (figuur 5-8). Dat 

bufferbekken situeert zich tevens ter hoogte van de heden nog bestaande straat. 

 

In de Nederaalbeek komt ter hoogte van de uitstroom (10 m stroomopwaarts en 10 m stroomafwaarts) 

van de RWA-riolering (figuur 5) een gelijkaardige bodemversterking met eikenhouten palen, 

kantplanken, geotextielen en rietdallen.  

 

Ter hoogte van de toekomstige wooneenheden worden een drietal lichte, bovengrondse 

niveauverschillen in een ophoging van maximaal ongeveer 40 cm gecreëerd (figuur 5 en 7).  

 

De bestaande brug in het noordwesten van het projectgebied over de Nederaalbeek wordt vervangen 

door een nieuwe houten brug (figuur 3-5).  

 

De groenaanleg (figuur 4-7) tot slot behelst het egaliseren/effenen van het terrein na voornoemde 

werken. Deze werkzaamheden vormen een beperkte bodemingreep: de grond afkomstig van de aanleg 

van de paden wordt verspreid over het terrein en de bestaande graszoden worden ingefreesd (max. 

20 cm) waarna het terrein met grasmatten en rollen wordt afgewerkt. Ook de aanplanting van 

verschillende struiken en bomen behoren tot de groenaanleg. De boomputten hebben een indicatieve 

grootte van 1 x 1 x 1 m. De hoge bomen die in de huidige situatie ter hoogte van de speelzone staan, 

moeten behouden blijven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 Figuur 3: bestaande toestand van het projectgebied (bron: burO Groen bvba) 



 
Figuur 4: ontworpen toestand van het projectgebied met aanduiding van de terreindoorsnedes (bron: burO Groen bvba)  
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Figuur 5: ontworpen toestand van het projectgebied met aanduiding van de ontworpen (riolering: blauw/rood; nutsleidingen: oranje gearceerd) en bestaande nutsleidingen (bron: burO Groen bvba)



 

 

 

 
Figuur 6: doorsnede AA’ ontworpen toestand (bron: burO Groen bvba)  

 

 

 

 
Figuur 7: doorsnede BB’ ontworpen toestand (bron: burO Groen bvba)  
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Figuur 8: typeprofielen wegenis, parkings en bufferbekken (bron: burO Groen bvba)  
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Figuur 9: doorsnede inspectieputten riolering (bron: burO Groen bvba)



1.4. Een beschrijving van de werkwijze en strategie van het vooronderzoek 

1.4.1. Motivering van de onderzoeksstrategie, -methoden en -technieken:  

 

-Strategie 

In deze archeologienota wordt een bureauonderzoek uitgevoerd, dit heeft als bijkomend doel de 

landschappelijke opbouw en het landgebruik van het gebied te kennen. Daarvoor wordt bijzondere 

aandacht besteed aan de relevante ecologische en aardkundige gegevens en bronnen. 

 

Dit bureauonderzoek moet uiteindelijk leiden tot een gemotiveerd advies of, en welke, maatregelen 

van verder vooronderzoek (met of zonder ingreep in de bodem) op het projectgebied noodzakelijk zijn.  

 

-Methoden en technieken 

Daartoe is enerzijds landschappelijk, historisch en archeologisch bronnen- en online beschikbare 

gegeorefereerd kaartenmateriaal geconsulteerd en zijn eventuele (recente) verstoringen binnen het 

projectgebied geïnventariseerd, met het oog op het opstellen van een archeologisch 

verwachtingspatroon. Anderzijds is de impact van de werken op de ondergrond geëvalueerd. Deze 

impact werd afgewogen ten aanzien van het te veronderstellen verwachtingspatroon, op basis 

waarvan uiteindelijk een gemotiveerd advies kan opgesteld worden. 

1.4.2. Organisatie van het vooronderzoek: 

 

Alle hieronder vernoemde bronnen zijn geconsulteerd door de erkende archeoloog, Ruben Pede. 

Opmaak van de figuren en het georefereren geschiedde door Ewoud Deschepper en Marieke Buckens. 

Inhoudelijke afwegingen en keuzes zijn in overleg geschied tussen Ruben Pede en Bart Cherretté. 

1.4.3. Gebruikte materiaal en technische specificaties, en motivering van de selectie van 

bronnenmateriaal: 

 

Tijdens het bureauonderzoek is een analyse gemaakt van de bodemsoorten. Daarnaast werd 

onderzocht waar mogelijk afgedekte bodems en/of resten uit de prehistorie of jongere periodes 

kunnen verwacht worden. De aardkundige gegevens zijn online opgezocht via de Bodemverkenner 

(www.dov.vlaanderen.be) en de Geopunt-kaart (www.geopunt.be), de kaarten zelf zijn geraadpleegd 

via WMS in een GIS-omgeving. Verdeler van deze kaarten is de Databank Ondergrond Vlaanderen. 

Het belangrijkste beschikbare historisch kaartmateriaal werd geraadpleegd vooral om de 

grondgebruiksgeschiedenis van het onderzoeksgebied van de laatste eeuwen zo goed mogelijk te 

kennen. Het historisch kaartmateriaal is gegeorefereerd geraadpleegd via WMS in een GIS-omgeving. 

Verdeler van het kaartenmateriaal is het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen. 

Administratieve en gebruikstechnische kaarten werden geraadpleegd om het terrein in zijn 

bestaande kader te schetsen. Deze kaarten zijn geraadpleegd via WMS in een GIS-omgeving. Verdeler 

van dit kaartmateriaal in het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen. 

Voor het archeologisch kader werd de Centrale Archeologische Inventaris (CAI) geraadpleegd, alsook 

de beschikbare literaire bronnen.  
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De bouwplannen en de verslagen van een reeds uitgevoerd booronderzoek zijn door SOLVA ter 

beschikking gesteld. Een begeleidende nota in verband met de werken is door SOLVA bezorgd.  

 

Een terreinbezoek was niet noodzakelijk gezien de actuele toestand van het terrein zichtbaar is op 

recente luchtfoto’s en beelden (google maps en streetview).  

 

Alle gegevens werden hierna samengebundeld in voorliggende archeologienota. 

1.4.4. Beschrijving en motivering van afwijkende methodiek en van bijstellingen van de 

oorspronkelijke strategie: 

 

Niet van toepassing 

1.4.5. Inbreng van specialisten: 

 

Niet van toepassing 

1.4.6. Omschrijving van de algemene wetenschappelijke advisering door externen: 

 

Niet van toepassing 

  



 
21 

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 om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden. Bij afwezigheid of onvoldoende data 

zijn bijkomende maatregelen nodig om tot een correcte inschatting voor het projectgebied te komen. 

2.2. Een beschrijving van het assessment van de vondsten 

 

Niet van toepassing. 

2.3. Een beschrijving van het assessment van de stalen  

 
Niet van toepassing. 

2.4. Conservatie-assessment  

 

Alle gegenereerde data die in het kader van deze archeologienota tot stand komen, worden door 

SOLVA digitaal bewaard op een centrale server die dagelijks “in-huis” wordt geback-upt en off-site 

wordt gekopieerd. Alle gegenereerde data en rapporten zijn geïntegreerd in de SOLVA-

Archeologiedatabank raadpleegbaar. Een conservatie-assessment voor vondsten of stalen is bij deze 

bureaustudie niet van toepassing.    

2.5. Assessment van de sporen 

 
Niet van toepassing. 

2.6. Assessment van het onderzochte gebied 

2.6.1. Een tekstuele beschrijving van de landschappelijke ligging van het onderzochte gebied 

(aardkundige en hydrografische situering, grondgebruik, fysisch-geografische gegevens, 

geraadpleegde bronnen) 

Algemene landschappelijke en planmatige situering 

 

Etikhove is een deelgemeente van Maarkedal en is gesitueerd in het zuiden van de provincie Oost-

Vlaanderen, in de Vlaamse Ardennen. De gemeente ligt op de overgang van de leemstreek naar de 

zandleemstreek (figuur 10). Het projectgebied is op zo’n 250 m ten zuiden van het dorpscentrum van 

Etikhove gelegen (figuur 2), buiten de historische kern en aan de overzijde van de Nederaalbeek. 
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Figuur 10: situering van Etikhove (Maarkedal) op de bodemkaart (rood: leemstreek, bruin: zandleemstreek) ( bron: 

Databank Ondergrond Vlaanderen, geraadpleegd via WMS) 

 

 
Figuur 11: situering van het projectgebied op het gewestplan ( rood: woongebieden) (bron: Vlaamse Overheid – 

Departement Ruimte Vlaanderen, geraadpleegd via WMS) 

 

Het projectgebied is, volgens het Gewestplan Oudenaarde, gelegen in een zone voor woongebieden 

(figuur 11).  
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Aardkundige en hydrografische situering 

 

-Beknopte geologische en geomorfologische schets van de regio3 
 
Het projectgebied behoort tot de ecoregio van de zuidwestelijke heuvelzone en meer specifiek het 

Zuid-Vlaams lemig heuveldistrict. Dit bestaat uit een geaccidenteerd tertiair heuvellandschap waarbij 

gedurende het tertiair door de zee verschillende zand- en kleilagen zijn afgezet (Formatie van Kortrijk, 

Formatie van Tielt, Formatie van Gent, Formatie van Lede, Formatie van Maldegem en Formatie van 

Diest). Na de daling van de zeespiegel werden deze sedimenten in het pleistoceen (quartair) door 

erosie aangetast, voornamelijk de zandige formaties. De kleiige lagen boden meer weerstand aan de 

erosie en vormden de heuveltoppen van het tertiair reliëf. Tijdens de laatste ijstijd werd dit landschap 

bedekt met niveo-eolische leem (0 tot 15m). Onder invloed van de overheersende westenwinden 

tijdens het weichselglaciaal zijn de naar het westen gerichte hellingen slechts met een dunne laag löss 

bedekt. Op plaatsen die tegen de dominerende winden beschermd waren (de oostelijk gerichte 

hellingen en de kleinere plateaus) is de lössmantel zeer dik. De tertiaire lagen komen slechts op een 

zeer beperkt aantal plaatsen aan het oppervlak. De sterke erosie op het einde van het tertiair en tijdens 

het pleistoceen veroorzaakte het huidig golvend tot sterk golvend reliëf. Er is een opeenvolging te zien 

van langgerekte leemruggen met relatief vlakke delen en zachte hellingen, gescheiden door talrijke 

beekvalleien en depressies, die dikwijls begrensd zijn door een steile rand. Dit zorgde voor een 

opeenvolging op van open kouters op de leemruggen en, in de beekdalen, depressies met een gesloten 

begroeiing. In het zuiden wordt het landschap bepaald door de zogenaamde Zuid-Vlaamse Heuvelrij. 

De valleien zijn daar zeer sterk ingesneden, soms bijna kloofdalen, en de ruggen zijn zacht hellend. 

 

De bodemseries binnen het Zuid-Vlaams lemig heuveldistrict worden gerangschikt in twee groepen. 

Enerzijds zijn er de plateau- en hellinggronden met hoofdzakelijk (niet tot sterk gleyige) diepe 

leemgronden (meer dan 80 cm dik) met een al dan niet (sterk) gevlekte textuur B-horizont. Verspreid, 

maar vooral langs de valleiranden komen ondiepe leemgronden met textuur B-horizont voor, met een 

zand- of kleisubstraat beginnend op geringe diepte, evenals beperkte oppervlakten zandleem- en 

kleigronden met een niet bepaalde profielontwikkeling. Plaatselijk, op enkele hoge toppen en steile 

hellingen, dagzoomt het tertiair kleiig of zandig materiaal. Anderzijds zijn er de vallei- en 

depressiegronden, met dominantie van jonge leem- of zandleembodems zonder profielontwikkeling. 

Het noordelijk gebied van het district wordt plaatselijk gedomineerd door zandleemgronden.  

 
-Het projectgebied 

 

De quartair geologische profieltypekaart karakteriseert het gedeelte van het terrein langs de 

Nederaalbeek als holocene en/of tardiglaciale fluviatiele afzettingen bovenop de pleistocene 

                                                           
3 We baseren ons voor deze beschrijving op de definitie en karakterisering van de ecodistricten in Vlaanderen. In het concept 
‘ecodistrict’ worden diverse geologische, geomorfologische, bodemkundige, hydrografische en historisch-geografische 
aspecten, die ook een determinerende invloed hebben gehad op het menselijk handelen in het verleden, in relatie tot elkaar 
besproken. Specifiek voor het Zuid-Vlaams lemig heuveldistrict vermelden we hier de meest relevante passages die een 
invloed zouden kunnen hebben op het projectgebied, uit: Sevenant et al. 2002, 158-163. 
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sequentie (figuur 12: type 2a)4. De overige delen staan gekarteerd als geen holocene en/of tardiglaciale 

afzettingen bovenop de pleistocene sequentie (figuur 12: type 2). 

 

 
Figuur 12: quartair geologische profieltypekaart met aanduiding van het projectgebied ( bron: Databank Ondergrond 

Vlaanderen, geraadpleegd via WMS) 

 
Figuur 13: tertiair geologische kaart met aanduiding van het projectgebied (bron: Databank Ondergrond Vlaanderen, 

geraadpleegd via WMS) 

                                                           
4 www.dov.vlaanderen.be 
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Op de tertiair geologische profieltypekaart wordt het projectgebied tot de Formatie van Kortrijk (Lid 

van Moen) gerekend. Op het terrein is dit te zien als grijze klei tot kleihoudend silt met kleilagen (figuur 

13)5.  

 

Voor het gebied is geen geomorfologische kaart beschikbaar. 

Fysisch-geografische gegevens en grondgebruik 

 

De site is gelegen op circa 24-27 m TAW en ligt in de vallei van de Nederaalbeek, die het projectgebied 

ten westen begrenst. De Nederaalbeek stroomt in noordelijke richting naar de Maarkebeek die op haar 

beurt uitmondt in de Schelde (figuur 12 en 14). Ten zuidoosten bevindt zich de Heuvel van Bossenare 

(figuur 14 en 15). De Bossenareheuvel vormt een noordelijke uitloper van de getuigenheuvels van de 

Vlaamse Ardennen en is een vastgesteld landschapsatlasrelict6. 

 

 
Figuur 14: hoogtemodel van de regio met aanduiding van het projectgebied ( bron: Agentschap voor Geografische 

Informatie Vlaanderen, eigen bewerking) 

 

                                                           
5 www.dov.vlaanderen.be 
6 https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/135395 
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Figuur 15: hoogteprofiel van de regio met de Nederaalbeek en het projectgebied in he t noordwesten en de heuvel van 

Bossenare in het zuidoosten (bron: Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen, eigen bewerking) 

 
Figuur 16: bodemtypekaart van de regio met aanduiding van het projectgebied (bron: Databank Ondergrond Vlaanderen,  

geraadpleegd via WMS) 

 
De gronden staan op de bodemtypekaart aangeduid als een ‘matig natte zandleembodem zonder 
profiel’ (Ldp), het noordelijke deel van het projectgebied is gekarteerd als ‘bebouwde zones’ (OB) 
(figuur 16).  
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De bodembedekkingskaart (figuur 17) geeft aan dat het grootste deel van het gebied bedekt is door 

gras, struiken en bomen, met daarnaast ook autowegen (Puttene) en overige afdekkingen (parkings), 

gebouwen (woonzorgcentrum), water (wadi) en overige onafgedekte delen (paden).  

 

 
Figuur 17: bodembedekkingskaart van de regio met aanduiding van het projectgebied ( bron: Agentschap voor 

Geografische Informatie Vlaanderen, geraadpleegd via WMS) 

 
De bodemerosiekaart is niet bijgevoegd aangezien deze in deze context niet relevant is: er is geen 

erosie aanwezig op het terrein. Het grondgebied van Maarkedal staat beschreven als ‘zeer sterk 

erosiegevoelig’. Dit is voor het projectgebied niet van belang aangezien het grotendeels in gebruik is 

als grasland, of ten dele bedekt is met verharding.  

Specifieke bijkomende terreininformatie: resultaten van de boringen in kader van het 

milieuhygiënisch onderzoek  

 

In opdracht van SOLVA werd door ABO nv een bodemonderzoek uitgevoerd in het kader van het 

grondverzet te Puttene7. Het gaat in totaal 14 boringen, voornamelijk in het oostelijk deel van het 

projectgebied, enkel boring 14 bevindt zich in het westelijk gedeelte (figuur 18-25). De gronden kregen 

de code ‘211’ mee, wat betekent dat ze in aanmerking komen voor vrij gebruik. 

 

De meerderheid van de boringen wijst uit dat de bovenste laag (teelaarde) een dikte heeft van circa 

30-60 cm en bestaat uit bruinige, zandige leem vermengd met enig puin. De onderliggende lagen 

betreffen voornamelijk kleiige/lemige lagen met een bruingrijze tot groene kleur, waarschijnlijk gaat 

het hier om de natuurlijke bodem.  

 

                                                           
7 De resultaten van het milieuhygiënisch onderzoek, uitgevoerd door ABO, vonden hun neerslag in technisch 
verslag i.k.v. grondverzet Puttene, Maarkedal, Dossiernr. 19455.R.01. 
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Figuur 18: verspreiding van de boringen (bron: ABO)  

 

 
Figuur 19: boorprofiel 1 en 2 (bron: ABO) 

 

 
Figuur 20: boorprofiel 3 en 4 (bron: ABO) 
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Figuur 21: boorprofiel 5 en 6 (bron: ABO) 

 
Figuur 22: boorprofiel 7 en 8 (bron: ABO) 

 
Figuur 23: boorprofiel 9 en 10 (bron: ABO) 

 
Figuur 24: boorprofiel 11 en 12 (bron: ABO) 

 
Figuur 25: boorprofiel 13 en 14 (bron: ABO) 
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2.6.2. Een tekstuele historische beschrijving van het onderzochte gebied 

Inventaris bouwkundig erfgoed 

 

Het raadplegen van deze inventaris leverde geen informatie op met betrekking tot het projectgebied8.  

Historisch – cartografische documentatie van het projectgebied 

 

Etikhove wordt in 1116 voor het eerst vermeld werd als 'Atingohoua'9. Het betreft een Germaans 

toponiem, wat zoveel betekent als hoeve ('hoba', 'hova') van de lieden van Atto. Tijdens de 

middeleeuwen gaat het om een zelfstandige heerlijkheid die afhangt van het leenhof van Marke en 

Ronne. De dorpskom van Etikhove met parochiekerk aan een dorpsplein ontwikkelt zich op de 

westelijke heuvelflank van de Bossenareheuvel aan de Nederaalbeek10. De kerk is gewijd aan de heilige 

Brictius, een naamgeving die naar de vroege middeleeuwen verwijst. De bewoning te Etikhove kent 

een verspreid karakter, hoewel aan de lokale verbindingswegen plaatselijk sterker geconcentreerde 

woningbouw voorkomt. De ligging van de nederzetting Etikhove werd wellicht bepaald door de 

terreingesteltenissen meer bepaald de overgang van natte naar drogere gronden, en door de 

aanwezigheid van water (cf. infra), wat ook af te leiden valt uit de bodemkaart (figuur 16). Daarop blijkt 

de historische bebouwing aan te vatten op de drogere gronden meer ten noorden en oosten van het 

projectgebied.  

 

a) Kaerte figurative van de goederen van de abdye van Eenaeme, gelegen in de prochien van 

Etichove, Eenaeme, de heerlykheden La Deuze, Marcke, Pheenes, Kerkem, Borght, 

Overmaelsacke en Volkeghem, door Jan Bale. Figuratieve kaart van landgoederen in Ename en 

Etikhove (1641) 

 
Figuur 26: figuratieve kaart van de landgoederen in Ename en Etikhove (1641) van het projectgebied (bron: 

www.cartesius.be) 

 

Hoewel deze figuratieve kaart zich moeilijk laat georefereren (figuur 26), bevat ze toch enige 

informatie over het projectgebied. Op deze locatie is de Nederaalbeek en de Onderbossenaarstraat 

                                                           
8 https://inventaris.onroerenderfgoed.be/: raadpleging 29/11/2016. 
9 https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/135395 
10 https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/135395 

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/135395
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/135395


 
31 

duidelijk te herkennen. Het projectgebied is ingedeeld in een aantal rechthoekige percelen. Diagonaal 

(noordwest-zuidoost) over het terrein loopt een wegel die aftakt van de huidige Onderbossenaarstraat 

en over de Nederaalbeek doorloopt naar het dorpscentrum. Het tracé van Puttene lijkt ook reeds 

weergegeven als een wegel waarlangs bomen staan, echter het kan ook gaan om een perceelsgrens. 

De terreinen aan weerszijden van deze ‘bomenrij’ schijnen volgens de vermelding op de kaart in 

gebruik als weidegrond (“Ettickhove Planck Driesch” en “Weede ghebruycht bij …”). Net ten noorden 

van de Onderbossenaarstraat zijn op het projectgebied enkele gebouwen aanwezig (deze zijn 

gesitueerd ter hoogte van het huidige woonzorgcentrum en bijhorende parking).  

 

b) Jozef Johan Frans Ferraris – Kabinetskaart der Oostenrijkse Nederlanden en het Prinsbisdom 

Luik: Aelst (1771-1778)  

 
Figuur 27: Ferrariskaart met aanduiding van het onderzoeksgebied (bron: Agentschap voor Geografische Informatie 

Vlaanderen, geraadpleegd via WMS) 
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Figuur 28: Ferrariskaart met aanduiding van het onderzoeksgebied (bron: Agentschap voor Geografische Informatie 

Vlaanderen, geraadpleegd via WMS) 

 

Deze Ferrariskaart laat zich niet nauwkeurig projecteren. Desalniettemin is duidelijk over welke 

percelen het gaat. Op deze kaart (figuur 27 en 28) is de Nederaalbeek in het westen van het 

projectgebied goed te herkennen, net als de Onderbossenaarstraat. Het terrein zelf is ingedeeld in een 

aantal percelen die voornamelijk als bebost zijn weergegeven (vermoedelijk boomgaard), een klein 

deel in het noorden is ingetekend als akkers of velden. Er is geen bebouwing aanwezig, ook de wegel 

die is weergegeven op figuur 26 is niet te zien.  
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c)  Atlas der Buurtwegen (circa 1845)  

 
Figuur 29: Atlas der Buurtwegen met aanduiding van het onderzoeksgebied (bron: Agentschap voor Geografische 

Informatie Vlaanderen, geraadpleegd via WMS) 

 

 
Figuur 30: Atlas der Buurtwegen met aanduiding van het onderzoeksgebied  (bron: Agentschap voor Geografische 

Informatie Vlaanderen, geraadpleegd via WMS) 

 

Deze kaart (figuur 29 en 30) geeft dezelfde informatie als de Ferrariskaart. Echter, diagonaal (NW-ZO) 

over het terrein is een pad (‘Sentier N° 80’) aanwezig dat van de Onderbossenaarstraat naar een brug 

over de Nederaalbeek, richting de dorpskern van Etikhove leidt. Het gaat om dezelfde wegel die 
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afgebeeld is op de figuratieve kaart (figuur 26). Net ten oosten van dit pad zijn nu twee gebouwen te 

zien.  

 
d) Philippe Vandermaelen – Cartes topographiques de la Belgique (1846-1854)  

 
Figuur 31: Vandermaelenkaart met aanduiding van het onderzoeksgebied  (bron: Agentschap voor Geografische 

Informatie Vlaanderen, geraadpleegd via WMS) 

 

 
Figuur 32: Vandermaelenkaart met aanduiding van het onderzoeksgebied (bron: Agentschap voor Geografische 

Informatie Vlaanderen, geraadpleegd via WMS) 
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Deze kaart (figuur 31 en 32) geeft dezelfde informatie als de Atlas der Buurtwegen.  
 
e)  Philippe Chrétien Popp - Atlas cadastral parcellaire de la Belgique (1842-1879)  

 
Figuur 33: Poppkaart met aanduiding van het onderzoeksgebied  (bron: Agentschap voor Geografische Informatie 

Vlaanderen, geraadpleegd via WMS) 

 

 
Figuur 34: Poppkaart met aanduiding van het onderzoeksgebied (bron: Agentschap voor Geografische Informatie  

Vlaanderen, geraadpleegd via WMS) 
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Deze kaart (figuur 33 en 34) geeft grotendeels dezelfde informatie als de Atlas der Buurtwegen, enkel 

het meest noordelijke gebouw is niet aanwezig.  

 

 
Foto 5: luchtopname van het onderzoeksgebied (rood) (bron: Agentschap voor Geografische Informatie  Vlaanderen, 

geraadpleegd via WMS)  

 

Samenvattend voor deze historische kaarten kunnen we stellen dat er specifiek voor het 

onderzoeksgebied weinig relevante informatie aanwezig is. Behalve enkele constructies in het zuidelijk 

deel (ter hoogte van het huidige woonzorgcentrum) is het projectgebied grotendeels vrij gebleven van 

bewoning gedurende de laatste eeuwen. Het terrein was schijnbaar in gebruik als bos- en grasland. 

Het feit dat het om eerder natte terreinen nabij een beek gaat, is hier uiteraard niet vreemd aan. Een 

wegel die het terrein van het zuidoosten naar het noordwesten doorkruiste, is niet meer aanwezig in 

de huidige situatie. Mogelijk maakte deze wegel de oversteek over de Nederaalbeek ter hoogte van de 

huidige brug over de beek.  

 

Het projectgebied ligt aan de (noordwestelijke) voet van de Heuvel van Bossenare, een uitloper van 

de getuigenheuvels van de Vlaamse Ardennen. Het betreft een vastgesteld landschapsatlasrelict en 

kent een interessante geschiedenis11. Dit gebied is van oudsher in gebruik als een kouter, mogelijk al 

sinds de Romeins periode. Op het bovenstaande iconografisch materiaal is dit gebied goed te 

herkennen. Het hoogste punt van de heuvel wordt ingenomen door een windmolen, de Bossenaer 

molen. Op de Popp kaart en de Atlas der Buurtwegen zijn een aantal duidelijke toponiemen aanwezig: 

Bossenaer kauter, Kerkem kauter, Gembroek kauter en Lang kauter. De top en de hellingen vormen 

dus uitgestrekte akkerlanden, zonder bebouwing. De bewoning manifesteert zich duidelijk op de 

lagere delen van de helling en aan de voet van de heuvel, waar verschillende boerderijcomplexen te 

herkennen zijn. Er komen twee bebouwingszones tot ontwikkeling. Een eerste zone situeert zich ter 

hoogte van de overgang van de lemige gronden op de hogere delen van de heuvel naar een 

                                                           
11 https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/135395 
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bronnenniveau (kleiigere ondergrond) dat zich op rond de 70 m TAW hoogtelijn rondom de heuvel 

bevindt. Een tweede type bewoningszone zijn de valleidiepten, met ook hier weer specifiek de 

overgang van de nattere overstroombare gronden van de beekalluvia naar de drogere12. Deze tweede 

zone kende in de loop der tijden meer succes dan de eerste zodat de bewoning hier een lintbebouwing 

ging vormen.  

 

Op de historische kaarten is dit bewoningspatroon goed te herkennen. De top van de heuvel is vrij van 

bebouwing, ter hoogte van de bronniveaus aan de westelijke, zuidwestelijke en zuidoostelijke flanken 

van de Bossenareheuvel is duidelijk een halfcirculaire bebouwing te herkennen (figuur 28, 30, 32 en 

34). Een aantal archeologische vondsten wijzen erop dat dit fenomeen misschien zelfs tot de Romeinse 

periode teruggaat (cf. hoofdstuk 2.6.3.). Op het kaartenmateriaal is langs de westelijke zijde van de 

Bossenareheuvel, westwaarts van het projectgebied, enige lintbebouwing aanwezig en tevens de 

kleine dorpskern van Etikhove (circa 250 m ten noorden van het projectgebied). Ook in de 

hedendaagse situatie wordt de heuvel ingenomen door grote landbouwpercelen en situeert de 

bewoning zich ter hoogte van de lagere delen van de heuvel op de drogere gronden (foto 5). 

 

f) Recente gebruik van het terrein 

 

Momenteel doorsnijdt de straat Puttene het projectgebied (foto 1 - 4, figuur 35). Aan de westzijde 

van de straat bevindt zich (1) het rustoord Ter Gauwen met (2) een bijhorende parking, 

omgevingsaanleg en oprit. Voorts is de rest in gebruik als grasland waarin (3) ook een wadi is gelegen.  

Ten oosten van Puttene is het terrein deels ingericht als speelzone, met o.a. basketpleintje, 

speeltuigen,… De rest is grasland met verspreid tevens (in sommige gevallen te behouden) bomen en 

struikgewas.  

 

                                                           
12 https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/135395 
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Figuur 35: bestaande toestand met aflijning van het projectgeb ied (zwart) (bron: burO Groen bvba)  

2.6.3. Een tekstuele beschrijving van het onderzochte gebied in zijn archeologisch kader 

 

Er zijn geen archeologische sites of vondsten bekend in de Centraal Archeologische Inventaris op het 

onderzoeksterrein (figuur 36) 13 . Wel zijn enkele sites in de ruimere omgeving aanwezig. Het 

grondgebied van verschillende deelgemeenten van Maarkedal is overigens relatief goed gekend door 

twee systematische veldprospecties. De eerste in de vroege jaren ’70 in kader van een 

onderzoeksproject uitgevoerd door Marc Rogge (later pam Velzeke), waarbij de Romeinse 

aanwezigheid in de regio systematisch via veldprospectie in kaart werd gebracht, de tweede door de 

licentiaatsverhandeling van Philippe Crombé (medio jaren ’80). Dat resulteert dan ook in een hoog 

aantal registraties in de CAI. 

 

We vermelden hier de vindplaatsen Etikhove Buiksveld (CAI locatie 500152), Etikhove Steenveld (CAI 

locatie 500387), Etikhove Puttene I (CAI locatie 161665) en Etikhove Bossenare (CAI locatie 503357). 

Buiksveld situeert zich zo’n 600 m ten oosten van het projectgebied, hogerop de heuvel (zie ook supra 

omtrent de inplanting van sites). Er kwamen bij prospecties en een sondering een funderingsmuur, 

afvalkuilen en tal van vondsten uit de Romeinse periode aan het licht.  

 

Steenveld ligt circa 500 m ten noordwesten van het projectgebied, ook hier zijn bij veldprospecties 

concentraties van Romeins bouwpuin aangetroffen die met een villadomein worden in verband 

gebracht.  

                                                           
13 cai.onroerenderfgoed.be 
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De site Puttene I is ten noordoosten van het projectgebied gelegen waar bij een 

metaaldetectorprospectie een fibula uit de Karolingische periode aan het licht kwam. De locatie te 

Bossenare (1 km ten zuidoosten van Puttene) tenslotte, bracht een afslag in silex uit het neolithicum 

aan het licht, net als opnieuw een concentratie Romeins bouwmateriaal.  

 

 
Figuur 36: uittreksel uit de Centraal Archeologische Inventaris met aanduiding van het projectgebied (bron: Agentschap 

Onroerend Erfgoed & Universiteit Gent)  

 

Deze voornoemde sites zijn exemplarisch voor de ruimere omgeving waar verschillende gelijkaardige 

vindplaatsen aanwezig zijn, voornamelijk uit de Romeinse periode, steentijden en in mindere mate de 

middeleeuwen. Opnieuw neemt de Heuvel van Bossenare hier een belangrijke plaats in 14 . 

Verschillende sites manifesteren zich op de lagere delen van de helling (cf. hoofdstuk 2.6.2.). Het gaat 

voornamelijk om Romeinse vindplaatsen, die op basis van de aangetroffen vondsten, destijds vaak als 

villadomeinen geïnterpreteerd zijn, zoals hierboven reeds vernoemd. We vermelden hier bijkomend 

langs de noordelijke, westelijke en zuidelijke zijde van de Bossenareheuvel en vallei van de 

Nederaalbeek nog de vindplaatsen (voornamelijk prospectievondsten) CAI 500150 (Romeins 

bouwmateriaal), CAI 500389 (Romeinse vondsten, villa?), CAI 500390 (Romeinse vondsten, villa?), CAI  

500155 (Romeins bouwmateriaal) en CAI 500154 (Romeinse vondsten, villa?)15. Opmerkelijk is dat een 

aantal van Romeinse sites opnieuw in verband te brengen zijn met de bodemgesteldheid, verschillende 

bevinden zich op het voornoemde bronnenniveau (circa 70 m TAW) (cf. hoofdstuk 2.6.2.). Interessant 

is bovendien de aanwezigheid van de Aatse Heerweg die de heuvel van Bossenare min of meer noord-

zuid doorkruist. Er wordt verondersteld dat deze weg deel uitmaakte van het regionale Romeinse 

wegennet. Verder zuidwaarts zou deze aansluiten op de weg Bavay-Velzeke. In de ruime omgeving zijn 

                                                           
14 Het toponiem 'Bossenare' is vermoedelijk Gallo-Romeins, eventueel uit de Merovingische tijd. Het stamt van het Latijnse 
'buxinarias' dat letterlijk buxus of palmboom betekent. Een meer gebruikelijke betekenis is ‘struikgewas’: 
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/135395 
15 Dit is geen exhaustief overzicht, ook langs de oostelijke zijde (Maarke-Kerkem) van de Bossenareheuvel zijn verschillende 
vindplaatsen aanwezig uit de Romeinse periode, steentijden en middeleeuwen.  

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/135395
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voorts ook verschillende middeleeuwse sites aanwezig (voornamelijk langs de zijde van Maarke-

Kerkem), mogelijk gaat het om de voorlopers van de boerderijen die op de postmiddeleeuwse kaarten 

te zien zijn. Tenslotte vermelden we ook nog verschillende vuursteenvondsten uit de steentijden, 

voornamelijk het neolithicum (CAI locatie 501303, CAI locatie 501327). 

2.6.4. Datering en interpretatie van het onderzochte gebied  

 

-Datering en interpretatie van geomorfologische eenheden van het projectgebied: 
 
De sedimenten aan de oppervlakte dateren uit het laat-glaciaal, wat met zich meebrengt dat 

archeologische informatie vanaf het laat-glaciaal, vanaf ongeveer 10.000 jaar geleden, kan aanwezig 

zijn in het projectgebied.  

 
-Datering en interpretatie van de antropogene aanwezigheid in het plangebied: 
 
Het onderzochte gebied is minstens sinds de zeventiende eeuw wellicht uitsluitend als 

grasland/bosland/boomgaard in gebruik geweest en is in die periode, behalve enkele kleine 

gebouwen in de omgeving van de Onderbossenaarstraat, nagenoeg niet bebouwd of bewoond. Het 

terreingebruik heeft mogelijk te maken met de ligging op nattere gronden, vlakbij de Nederaalbeek.  

 

Binnen het projectgebied zelf zijn heden geen archeologische vondsten bekend. In de ruimere 

omgeving zijn wel meerdere locaties gerepertorieerd in de Centraal Archeologische Inventaris, 

grotendeels ten gevolge van systematische veldprospecties. Het betreft meerdere Romeinse 

vindplaatsen alsook steentijdmateriaal.  

2.6.5. Gemotiveerde interpretatie van vondsten, vondstcategorieën, sporen, 

spoorcombinaties, spoorcategorieën, archeologische structuren en activiteitenzones 

 

Niet van toepassing 

2.6.6. Verklaring voor het ontbreken van archeologische vondsten, sporen of een 

archeologische site 

 

Niet van toepassing 

2.6.7. Confrontatie van de bevindingen met de resultaten van eerder uitgevoerd onderzoek  

 

Niet van toepassing 

2.6.8. Tekstuele synthese  

 

Langsheen de straat Puttene te Etikhove, gemeente Maarkedal, wenst de gemeente een kleine 

woonverkaveling te realiseren. De verkavelingsvergunning hiertoe werd reeds bekomen in 2016. De 

aanvraag was onderworpen aan het Archeologiedecreet. In het kader van deze verkavelingsvergunning 

werden geen archeologische voorwaarden opgelegd. 

 

Aangezien voor het gedeelte van de omgevingsaanleg en de infrastructuurwerken (aanleg riolering) 

alsnog een stedenbouwkundige vergunning vereist is, is deze aanvraag onderworpen aan de inmiddels 
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in voege getreden regelgeving in kader van het Onroerend Erfgoeddecreet (meerbepaald de 

inwerkingtreding van hoofdstuk 5 van dit decreet op 1 juni 2016). Derhalve diende, gelet op de 

oppervlaktecriteria die van toepassing zijn, een archeologienota te worden opgesteld. 

 

De werken behelzen de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel, verschillende parksteenpaden, de 

aanleg van nieuwe en uitbreiding van bestaande parkings en de omgevingsaanleg (gazon, bomen, 

oevers Nederaalbeek en bufferbekken). 

 

De zone bevindt zich buiten een beschermde archeologische site of archeologische zone, maar de 

oppervlakte van het projectgebied bedraagt meer dan 3000 m² en de ingreep in de bodem meer dan 

1000 m².   

 

Derhalve diende in uitvoering van art. 5.4.1 3° van het Onroerend Erfgoeddecreet d.d.12 juli 2013, een 

archeologienota te worden opgesteld ten behoeve van het indienen van de stedenbouwkundige 

vergunningsaanvraag voor de infrastructuurwerk en omgevingsaanleg van de woonverkaveling. 

 

 
Figuur 37: synthesekaart van het projectgebied en de omgeving; blauwe stippellijn: Nederaalbeek en Maarkebeek, rode 

stippellijn: tracé Aatse heerweg, gele ster: dorpskern Etikhove  (bron: agentschap Onroerend Erfgoed & Universiteit Gent, 

eigen bewerking) 

 

Het projectgebied bevindt zich 250 m ten zuiden van de dorpskern van Etikhove (figuur 37), gelegen 

aan de andere zijde van de Nederaalbeek. Het terrein ligt op matig natte zandleemgronden, naast de 

Nederaalbeek en aan de voet van de Heuvel van Bossenare, een complex met een interessante 

historiek.  

 

Binnen het projectgebied zelf zijn heden geen archeologische vondsten bekend. In de ruimere 

omgeving (Heuvel van Bossenare) zijn wel meerdere locaties gerepertorieerd in de Centraal 
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Archeologische Inventaris, grotendeels ten gevolge van systematische veldprospecties. Het betreft 

meerdere Romeinse vindplaatsen alsook steentijdmateriaal.  

 

Op het beschikbare kaartmateriaal is te zien dat het projectgebied minstens sinds de 17de eeuw in 

gebruik was als akker- of bosland en nagenoeg vrij was van bewoning. De ligging op eerder natte 

gronden naast een beekvallei is daar niet vreemd aan. Theoretisch gezien kunnen eventuele oudere 

archeologische sporen wel bewaard zijn.  

 

Anderzijds is het projectgebied reeds in zekere mate ontwikkelend en ‘versneden’. Delen van het 

projectgebied zijn in sterke mate reeds geroerd of ontwikkeld. Centraal in het projectgebied ligt de 

huidige verharde straat Puttene (bestaande wegenis en nutsleidingen, rioleringen). Voorts heeft ook 

de recente bouw van het woonzorgcentrum met oprijlaan, parking en omgevingsaanleg de ondergrond 

reeds in sterke mate geroerd. Tevens is op het terrein reeds een wadi aangelegd. 

 

De geplande bodemingrepen in kader van de omgevingsaanleg zijn doorgaans eerder beperkt van aard 

of omvang. Een deel van de geplande realisaties situeert zich bovendien ter hoogte van heden 

bestaande infrastructuur: (1) de aanleg van een nieuwe parking ter hoogte van de huidige wegenis, (2) 

de uitbreiding van een reeds bestaande parking, (3) de aanleg van nieuwe riolering die in belangrijke 

mate komt te liggen ter hoogte van de aanwezige riolering en straat, (4) de aanleg van een nieuw 

bufferbekken, … Een deel van de bomen tot slot dient ook behouden te worden, daarrond zijn geen 

werken gepland of mogelijk, rekening houdende met de kroonprojectie. 

2.7. Evaluatie van de onderzoeksvragen en potentieel op kennisvermeerdering, en de aard 

en waardering daarvan 

 
Op basis van het uitgevoerde bureauonderzoek konden de vooropgestelde onderzoeksvragen 

beantwoord worden. Hieronder worden deze beantwoord en wordt cf. CGP 12.5.1.3, 7° een 

inschatting gemaakt van het potentieel op kennisvermeerdering van het projectgebied, wat moet 

leiden tot de uiteindelijke evaluatie of bijkomend onderzoek noodzakelijk is. 

 

-Welke aanwijzingen bevatten de bestaande bronnen over het archeologische potentieel van het 

terrein?  

 

Binnen het projectgebied zelf zijn heden geen archeologische vondsten bekend. In de ruimere 

omgeving (Heuvel van Bossenare) zijn wel meerdere locaties gerepertorieerd in de Centraal 

Archeologische Inventaris, grotendeels ten gevolge van systematische veldprospecties. Het betreft 

meerdere Romeinse vindplaatsen alsook steentijdmateriaal.  

 

Het onderzoeksterrein zelf is gesitueerd op eerder nattere gronden naast een beekvallei. Dit maakt de 

aanwezigheid van een archeologische site minder vanzelfsprekend, desalniettemin zijn vindplaatsen 

gekend op eveneens natte bodems vlakbij de Nederaalbeek en de Maarkebeek (figuur 36 en 37). Een 

aanwezigheid van archeologische sporen te Puttene is dus evenwel ook niet uit te sluiten.  

 

Het terrein is alleszins aantoonbaar in gebruik als weidegrond en bosgrond, dit minstens sinds de 17de 

eeuw. De aanwezige bebouwing op de 17de eeuwse kaart is gesitueerd ter hoogte van het huidige 

woonzorgcentrum. 
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-Wat is de landschapshistoriek van het terrein? 

 

De sedimenten aan de oppervlakte dateren uit het laat-glaciaal.  

 

-Welke gebruiksevolutie kende het terrein? 

 

Het projectgebied is op 250 m buiten de dorpskern van Etikhove gelegen, dat aan de overzijde van de 

Nederaalbeek is gesitueerd. Wellicht is het terrein sinds de vroege/volle middeleeuwen als 

cultuurzone in gebruik aan de rand ervan, vermoedelijk als weidegrond/bos. Minstens sinds de 17de 

eeuw is het projectgebied aantoonbaar uitsluitend als bos-/grasland in gebruik geweest en is in die 

periode nauwelijks bebouwd of bewoond (site met lage bewoningsdensiteit in het verleden).  

 

Er zijn op het terrein enkele (recente) ontwikkelingen geweest die minstens plaatselijk voor verstoring 

gezorgd hebben: de bestaande wegenis en nutsleidingen, de realisatie van het woonzorgcentrum met 

bijhorende parking en verharding, alsook de aanleg van een wadi. 

 

-Wat is de impact van de geplande werken? 

 

Voornamelijk de aanleg van het gescheiden rioleringsstelsel zal een aanzienlijke impact op de 

ondergrond hebben. De buizen komen op een maximale diepte van 2,28 m te liggen, de breedte van 

de rioleringssleuven varieert maar zal steeds tussen 1 en 2 m of 2 en 3 m zijn. Een aanzienlijk deel van 

deze rioleringen zullen echter aangelegd worden ter hoogte van de huidige straat Puttene, waar door 

de bestaande wegenis en nutsleidingen reeds een belangrijke mate van verstoring valt te verwachten 

(figuur 38).  

 

Hetzelfde geldt voor het uitgraven van het centrale bufferbekken. Het betreft een maximale diepte 

van 1,1 m, weliswaar over een beperkte ruimte aangezien de totale oppervlakte van 164 m² onder 

talud wordt uitgegraven. Maar ook hier geldt dat het bufferbekken nagenoeg volledig onder de huidige 

straat zal komen te liggen. 

 

De overige werken zullen een geringere invloed tot geen invloed hebben op een eventueel 

archeologisch niveau. We overlopen in afdalende lijn qua impact: 

 

De ontworpen wegenis (parksteenpaden) en parking hebben een diepte van 47-48 cm ten opzichte 

van het maaiveld. Rekening houdende met de resultaten van de boringen (teelaarde variërend tussen 

30 en 60 cm, het archeologisch leesbare niveau mogelijk iets dieper) is de verwachting dat de teelaarde 

in de zone van de paden afgegraven wordt tot op een niveau waar eventuele archeologische sporen 

net wel of net niet zichtbaar kunnen worden.  

 

Wat de groenaanleg betreft, zal een groot deel van de zones tussen de parksteenpaden van 

grasmatten voorzien worden. Daartoe wordt het terrein enkel oppervlakkig (max. 15/20 cm diepte) 

gefreesd, wat bijgevolg geen impact heeft op de diepere bodem. De drie lichte ophogingen, de 

plaatselijke oeverversterking van de Nederaalbeek ter hoogte van de uitstroom van de riolering, net 

als de vervanging van de brug over de Nederaalbeek zullen nauwelijks een invloed hebben op de 
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ondergrond. De putten voor de nieuw aan te planten bomen tot slot hebben een indicatieve grootte 

van 1 x 1 x 1 m. 

 

Globaal genomen zijn de ingrepen relatief beperkt in oppervlakte en verspreid over het gebied. Daarbij 

zijn de meest ‘ingrijpende’ realisaties grotendeels gesitueerd ter hoogte van heden reeds sterk 

geroerde zones (o.m. de aanleg van een nieuwe parking, de aanleg van nieuwe riolering en de aanleg 

van een bufferbekken onder de bestaande straat Puttene). Buiten deze zones wordt terrein 

aangesneden voor nieuwe verharding (de aanleg van een tweede parking en de parkpaden en het 

planten van bomen). 

 

Binnen het gabarit van de geplande werken is de kans op het aantreffen van archeologische sporen 

dan ook eerder beperkt. 
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Figuur 38: projectie van de ontworpen toestand (nutsleidingen: rood, blauw en oranje)  op de bestaande toestand (zwart) 

(bron: burO Groen bvba)  

 

-Wat is het wetenschappelijk kennispotentieel van een eventueel aanwezige archeologische site op 

lokaal, regionaal en op Vlaams niveau? (cf. CGP 12.5.1.3, 7°) 

 

Binnen het projectgebied zelf zijn heden geen archeologische vondsten bekend. In de ruimere 

omgeving (Heuvel van Bossenare) zijn wel meerdere locaties gerepertorieerd in de Centraal 

Archeologische Inventaris, grotendeels ten gevolge van systematische veldprospecties. Het betreft 

meerdere Romeinse vindplaatsen alsook steentijdmateriaal.  
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Een aanwezigheid van archeologische sporen te Puttene is op zich niet uit te sluiten. Evenwel is het 

onderzoeksterrein gesitueerd op eerder nattere gronden naast een beekvallei. Dit maakt de 

aanwezigheid van een archeologische site minder vanzelfsprekend. Het gebruik als weidegrond in 

recentere eeuwen suggereert dit ook: minstens sinds de 17de eeuw is het projectgebied aantoonbaar 

uitsluitend als bos-/grasland in gebruik geweest en is in die periode nauwelijks bebouwd of bewoond, 

een situatie die vermoedelijk terug te voeren is tot minstens de vroege/volle middeleeuwen. Sinds die 

periode is het projectgebied gesitueerd nabij maar buiten de historische kern van Etikhove, dat gelegen 

is aan de overzijde van de beek. 

 

Het kennispotentieel situeert zich vooral op het bevestigen of beter begrijpen van de landschappelijke 

organisatie van het gebied.  

 

We nemen in de afweging van het kennispotentieel echter ook de aard van de geplande werken mee: 

een deel van het terrein is in het verleden reeds vergraven, en een deel van de geplande realisaties 

zullen ter hoogte van deze eerdere verstoringen gelokaliseerd zijn. Bijkomend zijn de geplande werken 

ook beperkt in omvang en verspreid over het terrein. Een vlakdekkend inzicht in eventuele 

archeologische sporen zal binnen het kader van de werken nooit bereikt worden, wat het 

kennispotentieel meteen toch sterk vermindert. 

 

-Wat is de aard en waardering van het kennispotentieel? (cf. CGP 12.5.1.3, 7°) 

 

De aanwezigheid van sporen is op zich niet uit te sluiten, maar de vraag stelt zich hier of de aard van 

de werken een verder onderzoek verantwoordt. Gezien de relatief beperkte impact van de werken, de 

bestaande verstoringen en het feit dat bepaalde zones sowieso niet kunnen vergraven worden met 

het oog op behoud van een reeks bomen, zou een eventueel verder onderzoek een te beperkt(e) 

ruimtelijk inzicht en interpretatie kunnen bieden op aanwezige archeologische sporen/sites als die al 

zouden aangesneden worden. Het potentieel op kennisvermeerdering is dan ook eerder gering en 

een verder(e) archeologisch vooronderzoek/opvolging van de werken lijkt dus kosten-baten 

beschouwd niet aangewezen. 

 

-Is er verder vooronderzoek noodzakelijk en welke vorm dient dit aan te nemen?  

 

Alle bovenstaande onderzoeksvragen konden op basis van de bureaustudie voldoende beantwoord 

worden. Het wetenschappelijk onderzoekspotentieel, als er al sporen zouden aangetroffen worden 

binnen het gabarit van de werken, is eerder gering. Gezien de relatief beperkte impact van de werken, 

de bestaande verstoringen en het feit dat bepaalde zones sowieso niet kunnen vergraven worden met 

het oog op behoud van een reeks bomen, zou een verder onderzoek een te beperkt(e) ruimtelijk inzicht 

en interpretatie kunnen bieden op eventueel aanwezige archeologische sporen/sites. Bijkomend 

vooronderzoek is derhalve niet relevant.  

 

Om deze redenen wordt in het kader van de stedenbouwkundige vergunning geen verder 

archeologisch (voor)onderzoek op het terrein geadviseerd. Dit advies stelt noch de initiatiefnemer, 

noch zijn (onder)aannemers vrij van de in artikel 5.1.4 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 

2013 bedoelde meldingsplicht. 
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-Opgave van de onderzoeksvragen die moeten beantwoord worden om het aanwezige potentieel te 

exploiteren (cf. CGP 12.5.1.3, 7°) 

 

Niet van toepassing 

 

-Kaart met afbakening van zones waar al dan niet archeologisch erfgoed vastgesteld of verwacht wordt 

(cf. CGP 12.5.1.3, 7°)  

 

Niet van toepassing 

2.8. Beschrijving van de kaders waarbinnen het potentieel op kennisvermeerdering 

geëxploiteerd moet worden 

 

Niet van toepassing 

2.9.  Samenvatting gericht op een gespecialiseerd publiek 

 

Langsheen de straat Puttene te Etikhove, gemeente Maarkedal, wenst de gemeente een kleine 

woonverkaveling te realiseren. De verkavelingsvergunning hiertoe werd reeds bekomen in 2016. De 

aanvraag was onderworpen aan het Archeologiedecreet. In het kader van deze verkavelingsvergunning 

werden geen archeologische voorwaarden opgelegd. 

 

Aangezien voor het gedeelte van de omgevingsaanleg en de infrastructuurwerken (aanleg riolering) 

alsnog een stedenbouwkundige vergunning vereist is, is deze aanvraag onderworpen aan de inmiddels 

in voege getreden regelgeving in kader van het Onroerend Erfgoeddecreet (meerbepaald de 

inwerkingtreding van hoofdstuk 5 van dit decreet op 1 juni 2016). Derhalve diende, gelet op de 

oppervlaktecriteria die van toepassing zijn, een archeologienota te worden opgesteld. 

 

Het projectgebied situeert zich ten zuiden van de dorpskern en situeert zich langs weerszijden van de 

straat Puttene. De westzijde van Puttene is reeds ten dele bebouwd door het woonzorgcentrum Ter 

Gauwen met een bijhorende parking; ten oosten van de straat is het terrein momenteel ingericht als 

speelzone. Het betreft dus een projectgebied dat heden ten dage reeds deels ‘versneden’ en ingericht 

is. 

 

Het project bevindt zich buiten een beschermde archeologische site of archeologische zone, maar de 

oppervlakte van het projectgebied bedraagt meer dan 3000 m² en de ingreep in de bodem meer dan 

1000 m².   

 

Derhalve diende in uitvoering van art. 5.4.1 3° van het Onroerend Erfgoeddecreet d.d.12 juli 2013, een 

archeologienota te worden opgesteld ten behoeve van het indienen van de stedenbouwkundige 

vergunningsaanvraag voor de infrastructuurwerken van de woonverkaveling Puttene. Er zijn voor dit 

dossier geen vrijstellingen van toepassing op bovenvermeld artikelnummer. 

 

Ten behoeve van het bekomen van een bekrachtigde archeologienota is een bureauonderzoek 

uitgevoerd. Deze toont aan dat het projectgebied zich in een ruime landschappelijke zone bevindt waar 

tot dusver archeologische vondsten uit verschillende periodes zijn aan het licht gekomen. Het 
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onderzoeksterrein staat evenwel gekarteerd als een matig natte bodem, gezien de nabijheid van de 

Nederaalbeek. Dit maakt de aanwezigheid van een archeologische site minder vanzelfsprekend, 

desalniettemin zijn verschillende vindplaatsen gekend op nattere bodems vlakbij de Nederaalbeek en 

de Maarkebeek.  

 

De aanwezigheid van sporen te Puttene is dus niet uit te sluiten maar de vraag stelt zich hier of de aard 

van de werken een verder onderzoek verantwoordt. Gezien de relatief beperkte impact van de werken, 

de bestaande verstoringen en het feit dat bepaalde zones sowieso niet kunnen vergraven worden met 

het oog op behoud van een reeks bomen, zou een verder onderzoek een te beperkt(e) ruimtelijk inzicht 

en interpretatie kunnen bieden op eventueel aanwezige archeologische sporen/sites.  Het potentieel 

op kennisvermeerdering is dan ook eerder gering en een verder(e) archeologisch 

vooronderzoek/opvolging van de werken lijkt dus kosten/baten in beschouwing genomen, niet 

aangewezen. 

2.10. Samenvatting gericht op een niet gespecialiseerd publiek 

 

Langsheen de straat Puttene te Etikhove, gemeente Maarkedal, wenst de gemeente een kleine 

woonverkaveling te realiseren. De verkavelingsvergunning hiertoe werd reeds bekomen in 2016. De 

aanvraag was onderworpen aan het Archeologiedecreet. In het kader van deze verkavelingsvergunning 

werden geen archeologische voorwaarden opgelegd. 

 

Aangezien voor het gedeelte van de omgevingsaanleg en de infrastructuurwerken (aanleg riolering) 

alsnog een stedenbouwkundige vergunning vereist is, is deze aanvraag onderworpen aan de inmiddels 

in voege getreden regelgeving in kader van het Onroerend Erfgoeddecreet (meerbepaald de 

inwerkingtreding van hoofdstuk 5 van dit decreet op 1 juni 2016). Derhalve diende, gelet op de 

oppervlaktecriteria die van toepassing zijn, een archeologienota te worden opgesteld. 

 

Het projectgebied situeert zich ten zuiden van de dorpskern en situeert zich langs weerszijden van de 

straat Puttene. De westzijde van Puttene is reeds ten dele bebouwd door het woonzorgcentrum Ter 

Gauwen met een bijhorende parking; ten oosten van de straat is het terrein momenteel ingericht als 

speelzone. Het betreft dus een projectgebied dat heden ten dage reeds deels ‘versneden’ en ingericht 

is. 

 

Ten behoeve van het bekomen van een bekrachtigde archeologienota is een bureauonderzoek 

uitgevoerd. Deze toont aan dat het projectgebied zich in een ruime landschappelijke zone bevindt waar 

tot dusver archeologische vondsten uit verschillende periodes zijn aan het licht gekomen. Het 

onderzoeksterrein staat evenwel gekarteerd als een matig natte bodem, gezien de nabijheid van de 

Nederaalbeek. Dit maakt de aanwezigheid van een archeologische site minder vanzelfsprekend, 

desalniettemin zijn verschillende vindplaatsen gekend op nattere bodems vlakbij de Nederaalbeek en 

de Maarkebeek.  

 

De aanwezigheid van sporen te Puttene is dus niet uit te sluiten maar de vraag stelt zich hier of de aard 

van de werken een verder onderzoek verantwoordt. Gezien de relatief beperkte impact van de werken, 

de bestaande verstoringen en het feit dat bepaalde zones sowieso niet kunnen vergraven worden met 

het oog op behoud van een reeks bomen, zou een verder onderzoek een te beperkt(e) ruimtelijk inzicht 
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en interpretatie kunnen bieden op eventueel aanwezige archeologische sporen/sites. Het potentieel 

op kennisvermeerdering is dan ook eerder gering en een verder(e) archeologisch 

vooronderzoek/opvolging van de werken lijkt dus kosten/baten in beschouwing genomen, niet 

aangewezen. 
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3. Bijlagen 

3.1. Plannen of figurenlijst 
Nummer en onderwerp (projectcode 2016K549) aanmaakschaal vervaardiging datum 

Figuur 1: uittreksel van het kadastraal plan met de situering van het 
projectgebied (rood) (bron: Agentschap voor Geografische Informatie 
Vlaanderen, Grootschalig Referentie Bestand Vlaanderen) 

1 op 1 digitaal 29-11-2016 

Figuur 2: topografische kaart met aanduiding van het projectgebied 
(rood) (bron: Nationaal Geografisch Instituut, geraadpleegd via WMS) 

1 op 1 digitaal 29-11-2016 

Figuur 3: bestaande toestand van het projectgebied (bron: burO Groen 
bvba) 

1 op 1 digitaal 29-11-2016 

Figuur 4: ontworpen toestand van het projectgebied met aanduiding 
van de terreindoorsnedes (bron: burO Groen bvba) 

1 op 1 digitaal 29-11-2016 

Figuur 5: ontworpen toestand van het projectgebied met aanduiding 
van de ontworpen (riolering: blauw rood; nutsleidingen: oranje 
gearceerd) en bestaande nutsleidingen (bron: burO Groen bvba) 

1 op 1 digitaal 29-11-2016 

Figuur 6: doorsnede AA’ ontworpen toestand (bron: burO Groen bvba) 1 op 1 digitaal 29-11-2016 

Figuur 7: doorsnede BB’ ontworpen toestand (bron: burO Groen bvba) 1 op 1 digitaal 29-11-2016 

Figuur 8: typeprofielen wegenis, parkings en bufferbekken (bron: burO 
Groen bvba) 

1 op 1 digitaal 29-11-2016 

Figuur 9: doorsnede inspectieputten (bron: burO Groen bvba) 1 op 1 digitaal 29-11-2016 

Figuur 10: situering van Etikhove (Maarkedal) op de bodemkaart (rood: 
leemstreek, bruin: zandleemstreek) (bron: Databank Ondergrond 
Vlaanderen, geraadpleegd via WMS) 

1 op 1 digitaal 29-11-2016 

Figuur 11: situering van het projectgebied op het gewestplan (rood: 
woongebieden) (bron: Vlaamse Overheid – Departement Ruimte 
Vlaanderen, geraadpleegd via WMS) 

1 op 1 digitaal 29-11-2016 

Figuur 12: quartair geologische profieltypekaart met aanduiding van het 
projectgebied (bron: Databank Ondergrond Vlaanderen, geraadpleegd 
via WMS) 

1 op 1 digitaal 13-01-2017 

Figuur 13: tertiair geologische kaart met aanduiding van het 
projectgebied (bron: Databank Ondergrond Vlaanderen, geraadpleegd 
via WMS) 

1 op 1 digitaal 29-11-2016 

Figuur 14: hoogtemodel van de regio met aanduiding van het 
projectgebied (bron: Agentschap voor Geografische Informatie 
Vlaanderen, eigen bewerking) 

1 op 1 digitaal 29-11-2016 

Figuur 15: hoogteprofiel van de regio met de Nederaalbeek en het 
projectgebied in het noordwesten en de heuvel van Bossenare in het 
zuidoosten (bron: Agentschap voor Geografische Informatie 
Vlaanderen, eigen bewerking) 

1 op 1 digitaal 29-11-2016 

Figuur 16: bodemtypekaart van de regio met aanduiding van het 
projectgebied (bron: Databank Ondergrond Vlaanderen, geraadpleegd 
via WMS) 

1 op 1 digitaal 29-11-2016 

Figuur 17: bodembedekkingskaart van de regio met aanduiding van het 
projectgebied (bron: Agentschap voor Geografische Informatie 
Vlaanderen, geraadpleegd via WMS) 

1 op 1 digitaal 29-11-2016 

Figuur 18: verspreiding van de boringen (bron: ABO) 1 op 1 digitaal 23-05-2016 

Figuur 19: boorprofiel 1 en 2 (bron: ABO) 1 op 1 digitaal 23-05-2016 

Figuur 20: boorprofiel 3 en 4 (bron: ABO) 1 op 1 digitaal 23-05-2016 

Figuur 21: boorprofiel 5 en 6 (bron: ABO) 1 op 1 digitaal 23-05-2016 

Figuur 22: boorprofiel 7 en 8 (bron: ABO) 1 op 1 digitaal 23-05-2016 

Figuur 23: boorprofiel 9 en 10 (bron: ABO) 1 op 1 digitaal 23-05-2016 

Figuur 24: boorprofiel 11 en 12 (bron: ABO) 1 op 1 digitaal 23-05-2016 

Figuur 25: boorprofiel 13 en 14 (bron: ABO) 1 op 1 digitaal 23-05-2016 

Figuur 26: figuratieve kaart van de landgoederen in Ename en Etikhove 
(1641) van het projectgebied (bron: www.cartesius.be) 

1 op 1 digitaal 16-12-2016 

Figuur 27: Ferrariskaart met aanduiding van het onderzoeksgebied 
(bron: Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen, 
geraadpleegd via WMS) 

1 op 1 digitaal 29-11-2016 

Figuur 28: Ferrariskaart met aanduiding van het onderzoeksgebied 
(bron: Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen, 
geraadpleegd via WMS) 

1 op 1 digitaal 29-11-2016 

Figuur 29: Atlas der Buurtwegen met aanduiding van het 
onderzoeksgebied (bron: Agentschap voor Geografische Informatie 
Vlaanderen, geraadpleegd via WMS) 

1 op 1 digitaal 29-11-2016 



 
52 

Figuur 30: Atlas der Buurtwegen met aanduiding van het 
onderzoeksgebied (bron: Agentschap voor Geografische Informatie 
Vlaanderen, geraadpleegd via WMS) 

1 op 1 digitaal 29-11-2016 

Figuur 31: Vandermaelenkaart met aanduiding van het 
onderzoeksgebied (bron: Agentschap voor Geografische Informatie 
Vlaanderen, geraadpleegd via WMS) 

1 op 1 digitaal 06-12-2016 

Figuur 32: Vandermaelenkaart met aanduiding van het 
onderzoeksgebied (bron: Agentschap voor Geografische Informatie 
Vlaanderen, geraadpleegd via WMS) 

1 op 1 digitaal 06-12-2016 

Figuur 33: Poppkaart met aanduiding van het onderzoeksgebied (bron: 
Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen, geraadpleegd 
via WMS) 

1 op 1 digitaal 06-12-2016 

Figuur 34: Poppkaart met aanduiding van het onderzoeksgebied (bron: 
Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen, geraadpleegd 
via WMS) 

1 op 1 digitaal 06-12-2016 

Figuur 35: bestaande toestand met aflijning van het projectgebied 
(zwart) (bron: burO Groen bvba) 

1 op 1 digitaal 29-11-2016 

Figuur 36: uittreksel uit de Centraal Archeologische Inventaris met 
aanduiding van het projectgebied (bron: Agentschap Onroerend 
Erfgoed & Universiteit Gent) 

1 op 1 digitaal 29-11-2016 

Figuur 37: synthesekaart van het projectgebied en de omgeving; blauwe 
stippellijn: Nederaalbeek en Maarkebeek, rode stippellijn: tracé Aatse 
heerweg, gele ster: dorpskern Etikhove (bron: Agentschap Onroerend 
Erfgoed & Universiteit Gent, eigen bewerking) 

1 op 1 digitaal 29-11-2016 

Figuur 38: projectie van de ontworpen toestand (nutsleidingen: rood, 
blauw en oranje) op de bestaande toestand (zwart) (bron: burO Groen 
bvba) 

1 op 1 digitaal 29-11-2016 

 

3.2. Fotolijst 

Nummer en onderwerp (projectcode 2016K549) type foto vervaardiging datum 

Foto 1: luchtopname van het onderzoeksgebied (rood) (bron: Agentschap voor 
Geografische Informatie Vlaanderen, geraadpleegd via WMS) overzicht digitaal 

29-11-2016 

Foto 2: zicht op het westelijke deel van het onderzoeksterrein vanop het 
kruispunt Puttene-Onderbossenaarstraat (bron: google streetview) overzicht digitaal 

29-11-2016 

Foto 3: zicht op het westelijke deel van het onderzoeksterrein, gezien vanuit het 
noorden (bron: google streetview) overzicht digitaal 

29-11-2016 

Foto 4: zicht op het westelijke deel van het onderzoeksterrein vanop het 
kruispunt Puttene-Onderbossenaarstraat (bron: google streetview) overzicht digitaal 

29-11-2016 

Foto 5: luchtopname van het onderzoeksgebied (rood) (bron: Agentschap voor 
Geografische Informatie Vlaanderen, geraadpleegd via WMS) overzicht digitaal 

29-11-2016 

 

3.3. Lijst van de bijlagen 

projectcode 2016K549 

    

plannummer 1 

type plan bouwplan 

onderwerp plan bestaande toestand 

aanmaakschaal 1/1 

aanmaakwijze digitaal 

datum 1-12-2016 

  

plannummer 2 

type plan bouwplan 

onderwerp plan ontworpen toestand 

aanmaakschaal 1/1 

aanmaakwijze digitaal 
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datum 1-12-2016 

  

plannummer 3 

type plan bouwplan 

onderwerp plan typeprofielen 

aanmaakschaal 1/1 

aanmaakwijze digitaal 

datum 1-12-2016 

  

plannummer 4 

type plan bouwplan 

onderwerp plan doorsnedes inspectieputten 

aanmaakschaal 1/1 

aanmaakwijze digitaal 

datum 1-12-2016 

  

plannummer 5 

type plan bouwplan 

onderwerp plan ontworpen toestand nutsleidingen 

aanmaakschaal 1/1 

aanmaakwijze digitaal 

datum 1-12-2016 

 


