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Samenvatting 
 

1. Planmatige context 
 
Gemeente Zwalm wenst achter de begraafplaats op de hoek van de Zottegemsesteenweg (N454) en 

de Sint-Annastraat te bestendigen en her in te richten. De huidige begraafplaats is slechts deels 

benut, een uitbreiding is niet nodig. De herinrichting gebeurt binnen de grenzen van het huidige 

areaal. Het projectgebied is dus heden reeds bestemd én in gebruik als begraafplaats. De heraanleg 

vindt onder andere plaats omwille van recente maatschappelijke tendensen die zich doorzetten 

(eerder urnebegraving dan grafzerken). Het onderwerp van deze aanvraag behelst derhalve ook 

enkel een gedeeltelijke herinrichting van de bestaande toestand en de daartoe voorziene acties.  

Bij de heraanleg wordt aan de lange zijden van de begraafplaats ruimtes voorzien voor grafzerken. 

Ertussen is een sterretjesweide, een strooiweide, een knekelruimte, een urnenveld, een 

columbarium en een kinderweide aanwezig. Ter hoogte van de ingang is een dienstgebouw gepland. 

2. Wettelijk kader 
 
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 aanleg van de verbindingsweg. Er zijn voor dit dossier geen 

vrijstellingen van toepassing op bovenvermeld artikelnummer1. 

3. Resultaten 
 
SOLVA voert in opdracht van de gemeente Zwalm het archeologische (voor)onderzoek uit. In eerste 

instantie is hiertoe een bureauonderzoek opgemaakt. Hierbij wordt het archeologisch potentieel van 

het projectgebied en de impact van de werken hierop ingeschat.  

Uit het bureauonderzoek komt naar voor dat de regio interessante perspectieven bood voor de mens 

vanaf het laat-glaciaal. In de onmiddellijke omgeving van het projectgebied springen voornamelijk de 

Romeinse vindplaatsen ten oosten in het oog. De ligging van het onderzoeksgebied op droge, 

vruchtbare gronden vlakbij de Zwalmvallei en de afwezigheid van ‘recente’ verstoringen doen in 

eerste instantie vermoeden dat dit gebied interessant archeologisch potentieel kan hebben onder 

meer op het vlak van Romeinse occupatie.  

                                                           
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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Minstens sinds het einde van de 18de eeuw was het terrein in gebruik als landbouwgrond, om daarna 

op het einde van de 20ste eeuw ingericht te worden als begraafplaats. Een deel van de begraafplaats 

is dus reeds aangesneden, alsook voorzien van infrastructuur. Dit heeft vanzelfsprekend een grote 

impact gehad op de bodem, die dan ook op verschillende plaatsen reeds is vergraven. Het onderwerp 

van deze aanvraag vormt derhalve ook enkel een gedeeltelijke herinrichting van de bestaande 

toestand en de daartoe voorziene acties. De ruimtes die voor verder gebruik nog beschikbaar zijn, 

liggen versnipperd binnen het plangebied.  

De hoge potentiële bodemerosie van de omliggende percelen doet bovendien vermoeden dat het 

projectgebied zelf hoge potentiële bodemerosie gekend heeft. Daarenboven werden op het 

projectgebied twee controleboringen uitgevoerd, waaruit bleek dat de oorspronkelijke 

bodemopbouw van het terrein niet bewaard is. Zowel de te verwachten ploeglaag als de B-horizont 

waren niet aanwezig. Onder een vegetatielaag van circa 10 cm was een ophogingslaag te vinden van 

circa 30 – 40 cm dikte met daaronder onmiddellijk moederbodem. Vermoedelijk werd de ploeglaag 

en de B-horizont in het verleden afgegraven tot op de moederbodem, waarna het terrein licht werd 

opgehoogd. 

Rekening houdend met de mogelijke hoge potentiële bodemerosie in het verleden, het feit dat de 

oorspronkelijke bodemopbouw van het terrein niet bewaard is gebleven én de versnipperde aard 

van de resterende eventueel te onderzoeken zones van het projectgebied, kan gesteld worden dat 

het wetenschappelijke kennispotentieel van het projectgebied te gering is om verder onderzoek te 

verantwoorden.  

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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Verslag van de resultaten van het bureauonderzoek 

1. Beschrijvend gedeelte  

1.1. Administratieve gegevens 
 

Projectcode: 2016L289 

Sitecode: 16-ROB-SA 

Wettelijk depotnummer: D/2017/12.857/15 

Naam en erkenningsnummer erkende archeoloog: SOLVA  OE/ERK/Archeoloog/2015/00038 

Locatie:  

Oost-Vlaanderen, Zwalm, Roborst, Sint-Annastraat, zonder nummer  

Bounding box: punt 1: x=106362,29 / y=171994,54; punt 2: x=106340,30 / y=172053,68; punt 3: 

x=106422,97 / y=172120,87; punt 4: x=106444,34 / y=172046,87 

Kadastrale gegevens:  

Roborst 8ste afdeling, sectie A, nummer 211e en 211d (figuur 1) 

Oppervlakte van de betrokken kadastrale percelen: 6632,68 m²  

Oppervlakte van de bodemingreep: circa 2911,4 m² 

Topografische kaart: zie figuur 2 

Uitvoeringstermijn: december 2016/januari 2017/juni 2017 

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. 

Wat de bestaande begraafplaats betreft, zijn vanzelfsprekend wel verstoringen te verwachten: deze 

bestaat uit de aanwezige graven en de wandelpaden ertussen. 

 

 
Figuur 1: uittreksel van het kadastraal plan met de situering van het onderzoeksgebied (bron: Agentschap voor 

Geografische Informatie Vlaanderen, Grootschalig Referentie Bestand Vlaanderen) 
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Figuur 2: uittreksel uit de topografische kaart met aanduiding van het projectgebied (bron: Nationaal 

Geografisch Instituut, geraadpleegd via WMS) 
 
 

 
Figuur 3: uittreksel uit de topografische kaart met aanduiding van het projectgebied (bron: Nationaal 

Geografisch Instituut, geraadpleegd via WMS) 
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Foto 1: orthofoto met aanduiding van het projectgebied (bron: Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen, 

geraadpleegd via WMS) 
 

 
 

Foto 2:  orthofoto met aanduiding van het projectgebied (bron: Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen, 
geraadpleegd via WMS) 
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1.2. De archeologische voorkennis 

 

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

onderzoeksterrein (figuur 25). Wel zijn enkele sites gekend in de onmiddellijke omgeving (cf. 

hoofdstuk 2.6.3). 

1.3. De onderzoeksopdracht 

1.3.1. Vraagstelling:  

 

Het bureauonderzoek ten behoeve van de vergunningsaanvraag 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: 

- 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: 
 
Bestaande toestand 
Het totale plangebied heeft een oppervlakte van circa 0,68 ha en is in gebruik als begraafplaats. De 

enige toegang tot deze begraafplaats bevindt zich langsheen de Sint-Annastraat. Vooraan, op de 

hoek van de Zottegemsesteenweg en de Sint-Annastraat situeert zich de Sint-Annakapel (cf. infra). 

Centraal binnen deze begraafplaats bevinden zich twee centrale parallelle verharde wandelpaden 

met zowel verharde als onverharde aftakkingen naar de diverse graven. De eigenlijke begraafplaats is 

matig benut (circa 160 grafzerken)3. De graven komen verspreid en gegroepeerd voor, er zijn dan ook 

nog met gras ingezaaide, open ruimtes aanwezig. Daarnaast zijn er ook reeds twee strooiweides, 

alsook columbaria aanwezig op het terrein. Het perceel is rondom grotendeels afgebakend met 

bomen. Deze aanleg en gebruik is vanzelfsprekend reeds vergund. 

 

                                                           
2 In bijlage is een gedetailleerde versie van de ontwerpplannen te vinden. 
3 Ado-plan, situatie april 2016. 



 
Figuur 4: ontworpen toestand met waarbij de bestaande toestand (graven: blauw, verharding: betonklinkers en beton, bomen langs westelijke en zuidelijke zijde)  behouden blijft (bron: SOLVA) 



Ontworpen toestand4 

De bestaande toestand blijft grotendeels behouden (figuur 4). De bestaande graven, columbaria, 

paden en ook de meeste bomen blijven ongewijzigd. Ook de betonklinkers aan de ingang van de 

begraafplaats blijven behouden.  

Tussen de reeds bestaande toestand wordt de begraafplaats plaatselijk heraangelegd. Centraal 

wordt een ontvangstruimte ingericht, het betreft een lichte constructie, bestaande uit een luifel. Aan 

de ingang komt een berging en zijn eveneens toiletten voorzien. Beide gebouwen worden op stalen 

profielen op een funderingsvoet geplaatst (diepte opbouw circa 56 cm) met een vloer van 

betonstraatstenen op een egalisatielaag, steenslagfundering en onderfundering (diepte opbouw 53 

cm) (figuur 5). 

Naast de berging is ook een knekelput voorzien. Deze zal een oppervlakte hebben van circa 20 m² en 

de bodem tot op maximaal 2 m diepte verstoren. 

 
Figuur 5: dwarsprofiel funderingsvoet afscheidsruimte en berging (bron: SOLVA) 

De twee centrale paden worden behouden. Ook de reeds bestaande paden die toegang geven tot de 

bestaande graven blijven ongewijzigd. De nieuwe graven en urnenvelden worden toegankelijk 

gemaakt door de aanleg van nieuwe paden, bestaande uit grindmatten opgevuld met gras. Deze 

grindmatten komen op een egalisatielaag van 15 cm en een onderfundering van 25 cm. De totale 

bodemverstoring is hier 40 cm diep (figuur 6). 

Ook de paden rond het bestaande columbarium blijven voorlopig bestaan. In een latere fase van het 

project zullen de bestaande strooiweides in dit deel van het projectgebied ontwijd worden. Hierna 

worden op deze plaats nieuwe columbaria geplaatst én nieuwe paden aangelegd. Deze paden 

bestaan uit stapstenen. De totale bodemverstoring, bestaande uit stapstenen met daaronder een 

onderfundering van zandcement, bedraagt circa 23 cm (figuur 7). 

 

                                                           
4 Zie figuur 4 en bijlage 1. 
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Figuur 6: voetweg bestaande uit grindmatten opgevuld met gras (bron: SOLVA) 

 

Figuur 7: dwarsprofiel stapstenen (bron: SOLVA) 

De centrale zone en de noordwestelijke zone van de begraafplaats wordt voorbehouden voor 

grafzerken. Naast de reeds bestaande graven, is hier ruimte voorzien voor circa 285 nieuwe 

begraafplaatsen. Voor de afmetingen van een individuele grafkuil wordt uitgegaan van circa 1 x 2 x 

1,5-2 m. 

In de noordwestelijke hoek van het terrein wordt een sterretjesweide en een kinderperk aangelegd. 

Hiervoor worden twee bomen verplaatst. Qua bodemverstoringen is hier uitgegaan van individuele 

grafkuilen met eenzelfde diepte van verstoring als de grafkuilen op het overige deel van de 

begraafplaats (circa 1,5-2 m diep). De sterretjesweide en het kinderperk worden afgesloten door 

middel van een haag.  

In de zuidoostelijke zone van de begraafplaats worden drie nieuwe omhaagde zones voor 

urnenkelders aangelegd. Voor een individuele kelder mag uitgegaan worden van een 

bodemverstoring van 0,56 x 0,5 x 0,56 m (figuur 8).  
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Figuur 8: urnenkelder voor vier urnes (bron: SOLVA) 

Tussen deze zones voor urnenkelders is eveneens een strooiweide voorzien. De aanleg hiervan 

brengt geen bodemingreep met zich mee. Wel worden langs de randen van deze strooiweide 

zitbanken gepland. 

Over het volledige projectgebied is de nodige ruimte voor groenzones voorzien. De verschillende 

zones in de begraafplaats worden van elkaar gescheiden door hagen. Deze hagen brengen een 

plaatselijke bodemverstoring met zich mee tot maximaal 1 m diepte. Rond enkele van deze zones, 

afgebakend door een haag, komt ook een strook met vakbeplanting. Hier zal de bodemverstoring 

maximaal 50 cm zijn. Ook worden er op het terrein enkele nieuwe bomen aangeplant. Deze hebben 

een maximale bodemverstoring van 1 m. De rest van de begraafplaats wordt bedekt met grasmatten, 

plaatselijk in combinatie met bloemenweides. Deze laatste aanplantingen gebeuren volledig binnen 

de teelaarde en brengen dus geen nieuwe bodemverstoring met zich mee.  

Tot slot komen op de begraafplaats 17 zitbanken. Deze worden gewoon op het maaiveld geplaatst 

en betekenen geen bodemverstoring.  

Met de heraanleg van de N454 zullen de parkeerplaatsen en de bestaande bomenrij langsheen de 

N454 verdwijnen. 

Samenvatting: 

Het projectgebied is reeds in gebruik als begraafplaats. Evenwel vindt een gedeeltelijke herinrichting 

plaats waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist.  

 

Het grootste deel van de bestaande toestand blijft ongewijzigd. De nog vrije ruimtes van de 

begraafplaats worden heringericht.  

 

Centraal op het projectgebied komt een ontvangstruimte ingericht, aan de ingang komt ook een 
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berging en toiletten (maximale bodemverstoring: 0,56 m). Naast de berging is ook een knekelput 

voorzien (maximale bodemverstoring: 2 m).  

 

De bestaande centrale paden, alsook de paden tussen de bestaande paden blijven behouden. 

Daarnaast worden de overige delen van de begraafplaats toegankelijk gemaakt met nieuwe paden 

bestaande uit grindmatten (maximale bodemverstoring: 0,4 m). De noordwestelijke zone van de 

begraafplaats is een zone voor grafzerken (maximale bodemverstoring: 2 m). In de uiterste 

noordwestelijke hoek is een gebied voorzien voor een sterretjesweide en een kinderperk (maximale 

bodemverstoring grafkuilen: 2 m). Hier worden ook twee bomen verplaatst. In de zuidoostelijke zone 

komen urnevelden (maximale bodemverstoring: 0,5 m) en een strooiweide (geen bodemverstoring).  

 

In het westen van het projectgebied blijven de bestaande columbaria behouden. In een latere fase 

worden de bestaande strooiweides, die zich voor de bestaande columbaria bevinden, ontwijd en 

vervangen worden door nieuwe columbaria. Deze worden toegankelijk gemaakt met nieuwe paden 

bestaande uit stapstenen (maximale bodemverstoring: 0,23 m).  

 

Over de gehele begraafplaats zijn verschillende groenzones voorzien. Grotendeels gaat het om 

grasmatten, gecombineerd met bloemenweides (maximale bodemverstoring: binnen de teelaarde). 

Daarnaast worden de verschillende zones in de begraafplaats ook begrensd door hagen (maximale 

bodemverstoring: 1 m) met daarrond vlakbeplanting (maximale bodemverstoring: 0,5 m). Ook 

worden enkele nieuwe bomen geplaatst (maximale bodemverstoring: 1 m). Tot slot komen op de 

begraafplaats ook enkele zitbanken. Deze komen worden bovenop het maaiveld geplaatst (geen 

nieuwe bodemverstoring).  

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 nota wordt een bureauonderzoek uitgevoerd voor een zone die gekenmerkt wordt door een 

lage densiteit aan bebouwing in het verleden. Dit type onderzoek 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. Tevens zijn een plaatsbezoek en controleboringen verricht. 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. 
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1.4.2. Organisatie van het vooronderzoek: 

 

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

Opmaak van de figuren en de georeferentie geschiedde door Marieke Buckens. Controleboringen 

werden uitgevoerd door Arne Verbrugge (assistent-aardkundige). 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 www.dov.vlaanderen 

en www.geopunt.be.  

 

Het belangrijkste beschikbare historisch kaartmateriaal werd geraadpleegd vooral om de 

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

kennen. Deze informatie uit het historische kaartmateriaal kan een impact hebben op de kwaliteit 

van het eventueel oudere bodemarchief. Het historisch kaartmateriaal is gegeorefereerd 

geraadpleegd via het geoportaal van het agentschap Onroerend Erfgoed, www.cartesius.be en 

www.gisoost.be en http://mapire.eu/. 

 

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

de beschikbare literaire bronnen.  

 

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 plaatsbezoek en controleboringen werden uitgevoerd (Arne Verbrugge).  

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 
 
 
 

http://www.cartesius.be/
http://www.gisoost.be/
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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 dit 

bureauonderzoek 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 

 

Roborst is een deelgemeente van Zwalm en ligt in het zuiden van Oost-Vlaanderen. De gemeente 

maakt deel uit van de Vlaamse Ardennen en is gelegen op de overgang van de leemstreek naar de 

zandleemstreek (figuur 9). Het projectgebied situeert zich ongeveer halverwege tussen de 

dorpskernen van Roborst en Rozebeke, op de hoek van de Zottegemsesteenweg en de Sint-
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Annastraat. De site ligt op een noord-zuid georiënteerde uitloper van de getuigenheuvels uit de 

Vlaamse Ardennen. 

 

 

Figuur 9: situering van Roborst op de bodemkaart met de locatie van het projectgebied (zwarte ster). Geel: 

zandleemstreek, rood: leemstreek, blauw: zandstreek (bron: Databank Ondergrond Vlaanderen, 

geraadpleegd via WMS) 

 

Figuur 10: gewestplan met aanduiding van het projectgebied (bron: Vlaamse Overheid – Departement 

Ruimte Vlaanderen, geraadpleegd via WMS) 
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Het gewestplan toont dat het projectgebed gelegen is in een zone van agrarische gebieden (figuur 

10).  

Aardkundige en hydrografische situering 

 

-Beknopte geologische en geomorfologische schets van de regio5 

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 15 m). 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 terrein als geen holocene en/of 

tardiglaciale afzettingen bovenop de pleistocene sequentie (figuur 11: type 1)6. 

                                                           
5 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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Figuur 11: quartair geologische profieltypekaart met aanduiding van het pro jectgebied (bron: Databank 

Ondergrond Vlaanderen, geraadpleegd via WMS)  

Op de tertiair geologische profieltypekaart wordt het onderzoeksgebied tot de Formatie van Tielt 

gerekend. Op het terrein is dit te zien als grijsgroen zeer fijn zand tot silt, kleihoudend (figuur 12). 

 
Figuur 12: tertiair geologische kaart met aanduiding van het onderzoeksgebied. (bron: Databank 

Ondergrond Vlaanderen, geraadpleegd via WMS)  

                                                                                                                                                                                     
6 www.dov.vlaanderen.be 
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Voor het gebied is geen geomorfologische kaart beschikbaar. 

Fysisch-geografische gegevens en grondgebruik 

 

 

Figuur 13: hoogtemodel van de regio (Digitaal Hoogte Model Vlaanderen II, DTM, raster, 1 m; Agentschap 

voor Geografische Informatie Vlaanderen, eigen bewerking)  

 

Figuur 14: hoogteprofielen van het terrein (bron: Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen, 

eigen bewerking) 
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De site is gelegen op circa 60-66 m TAW en ligt op een noord-zuid georiënteerde uitloper van de 

getuigenheuvels uit de Vlaamse Ardennen aan de rand van de Zwalmvallei (figuur 13). Het betreft 

een uitgesproken ruraal gebied, voornamelijk in gebruik als akkerland. Ten oosten van het 

projectgebied situeert zich het landschapsatlasrelict ‘Zwalmvallei tussen Nederbrakel en 

Nederzwalm’7 , gekenmerkt door een reliëfrijk en gedifferentieerd landschap waarbij bossen, 

graslanden, open akkergebieden, kleine landschapselementen elkaar afwisselen.  

Het hoogteprofiel west-oost doet vermoeden dat het terrein in het verleden door de mens 

aangepast is geweest (figuur 14). Het profiel is bol en vertoond geen natuurlijk verloop. 

Van het gebied werd ook een hillshade model gemaakt (figuur 15). Hierop zijn duidelijk de centrale 

paden van de begraafplaats zichtbaar, die dieper liggen dan het terrein. Ook hier is te zien dat het 

terrein tussen en naast de paden licht bol staat.  

 

Figuur 15: hillshade model van het terrein (bron: Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen, 

eigen bewerking) 

De gronden staan op de bodemtypekaart aangeduid als droge leembodem met textuur B-horizont 

(Aba1)8 (figuur 16). Dit type is zeer geschikt voor veeleisende teelten (bv. tarwe, gerst, luzerne, 

suikerbieten); ze komen tevens in aanmerking voor fruitteelt (bv. appel, peer, kers). Deze gronden 

maken deel uit van grote open leemkouters ter hoogte te Roborst en Rozebeke. Verschillende 

landschappelijke en bodemkundige kenmerken wijzen erop dat dit cultuurlandschap reeds vroeg in 

gebruik is genomen9. 

 

                                                           
7 https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/300437 
8 www.dov.vlaanderen.be 
9 Louis 1976, 71-72. 
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Figuur 16: uittreksel uit de bodemtypekaart (bron: Databank Ondergrond Vlaanderen, geraadpleegd via 

WMS) 

De bodembedekkingskaart (figuur 17) geeft aan dat de zones van de grafzerken en de wandelpaden 

als ‘overig onafgedekt’ en ‘overig afgedekt’ zijn aangeduid. De overige gedeeltes zijn ‘gras en 

struiken’ en ‘bomen’ (groenzones).  

 

 
Figuur 17: bodembedekkingskaart (BBK), 1 m resolutie, 2012 met aanduiding van het projectgebied (bron: 

Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen, geraadpleegd via WMS)  
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Figuur 18: bodemerosiekaart met aanduiding van het projectgebied (bron: Databank Ondergrond 

Vlaanderen, geraadpleegd via WMS) 

Op de bodemerosiekaart is het onderzoeksgebied niet ingekleurd. De zones errond zijn echter 

aangeduid als hoog tot zeer hoog erosiegevoelig (hoogste categorie) (figuur 18). Dit heeft enerzijds 

te maken met het type bodem10 en anderzijds met het sterk hellend karakter van de gronden en het 

gegeven dat het gebied voornamelijk in gebruik is als akkerland. Aangezien het projectgebied 

grotendeels bedekt is met begroeiing of verharding speelt het gegeven van erosie in de huidige 

toestand nauwelijks. Echter, voor de aanleg van de begraafplaats in 1992 waren de terreinen 

eveneens in gebruik als akkerland dus is hier rekening te houden met de mogelijkheid dat erosie 

heeft plaatsgevonden.   

Specifieke bijkomende terreininformatie: controleboringen 

Administratieve gegevens 

- Uitvoeringstermijn: 05-05-2017 (boringen); 08-05-2017 (analyse boringen) 

- Aard van het onderzoek: controleboring 

- Betrokken actoren: Arne Verbrugge (erkend archeoloog) 

De overige administratieve gegevens zijn dezelfde als de administratieve gegevens van het 

bureauonderzoek. 

 

                                                           
10 www.dov.vlaanderen.be 
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De onderzoeksopdracht 

 

De bodem rond de bestaande begraafplaats staan op de bodemtypekaart gekarteerd als een droge 

leembodem met een textuur B-horizont. Gezien deze textuur B-horizont kan, naar analogie met 

talrijke terreinwaarnemingen in de (zand)leemstreek, verondersteld worden dat het archeologische 

leesbare niveau zich net onder deze B-horizont manifesteert en dus op circa 50 cm. Om na te gaan 

hoe dik deze B-horizont precies is op het terrein werden controleboringen uitgevoerd.  

Een terreinbezoek deed daarenboven vermoeden dat het niveau reeds is aangepast door de mens 

(cf. supra). Langs het bestaande centrale pad is immers duidelijk te zien dat het terrein langs beide 

kanten ‘bol’ is. Dit is geen natuurlijke opbouw van de bodem (foto 3). 

Foto 3: zicht op het terrein waarbij te zien is dat het terrein langs we erszijden van het pad ‘bol’ is  (bron: 

SOLVA) 

Deze boringen hadden als doel een antwoord te formuleren op onderstaande onderzoeksvragen: 

- Is onder de teelaarde een B-horizont aanwezig en wat is de precieze dikte van deze laag? 

- Zullen de werken de diepte van deze B-horizont overschrijden en zal dus met andere 

woorden het archeologische leesbare niveau geraakt worden? 

- Is het terrein in het verleden reeds door de mens aangepast geweest en op welke manier? 

Beschrijving van de werkwijze en strategie van de controleboring  

 

Op het onderzoeksgebied werden twee boringen uitgevoerd (figuur 19). De boringen werden 

uitgevoerd door Arne Verbrugge met een edelmanboor (diameter van 7 cm). De coördinaten van de 

controleboringen zijn:  
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- Boring 1= x: 106390,36 - y: 172085,24 

- Boring 2= x: 106393,38 - y: 172022,26 

 
Figuur 19: ontworpen toestand met aanduiding boringen (bron: SOLVA) 

Alle relevante boorprofielen zijn tegen een egale en neutrale achtergrond gefotografeerd. De meest 

relevante foto’s zijn hieronder te vinden (foto 4-5). De boorgegevens worden verwerkt in een 

boorlijst (zie bijlage 2). De interpretatie werd uitgevoerd door Arne Verbrugge. 

Assessmentrapport 

Verspreid over het terrein werden twee boringen uitgevoerd (foto 4-5). Uit de boringen kon het 

volgende vastgesteld worden: 

- Beide boringen tonen een gelijkaardige bodemopbouw. De bovenste laag komt overeen 

met een grasperk/vegetatielaag van circa 10 cm. Daaronder is een ophogingslaag te 

vinden tot circa 38-49 cm diepte. Daaronder is een moederbodem aanwezig bestaande 

uit geelbruine leem. 

- De B-horizont was niet aanwezig in de boorprofielen. Dit, in combinatie met de 

afwezigheid van een oorspronkelijke A-horizont (hier: ploeglaag) en de aanwezigheid 
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van een ophogingslaag, doet vermoeden dat op het terrein inderdaad een herprofilering 

heeft plaatsgevonden. Vermoedelijk werd de oorspronkelijke landbouwlaag en de B-

horizont in het verleden afgegraven tot op de moederbodem, waarna het terrein licht 

werd opgehoogd. 

Foto’s 4 en 5 geven een beeld van de controleboringen. Ter referentie ligt bij elk boorprofiel een 

plooimeter. 

 
Foto 4: boorprofiel boring 1 

 

 
Foto 5: boorprofiel boring 2 
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2.6.2. Een tekstuele historische beschrijving van het onderzochte gebied 

Algemeen 

 

Het projectgebied situeert zich ongeveer halverwege tussen de dorpskernen van Roborst en 

Rozebeke, echter zonder een duidelijke link met een van beide. Er zijn dus weinig relevante 

gegevens. 

Inventaris bouwkundig erfgoed 
 
In het projectgebied is de Sint-Annakapel vastgesteld als bouwkundig erfgoed11. Het gaat om een 

veldkapel van 1653 omringd door vijf gekandelaarde lindebomen. 

Historisch – cartografische documentatie van het projectgebied 

 

Figuur 20: Ferrariskaart met aanduiding van het projectgebied (bron: Agentschap voor Geografische 

Informatie Vlaanderen, geraadpleegd via WMS)  

Op de Ferrariskaart is het projectgebied ingekleurd als akkers en velden. De Zottegemsesteenweg en 

de Sint-Annastraat zijn goed te herkennen. Op de hoek van deze straten is Sint-Annakapel te zien. 

Ten zuiden van het projectgebied is de ‘Moulin de Roosbeke’ afgebeeld. De Atlas der Buurtwegen, de 

Vandermaelenkaart en de Poppkaart geven eenzelfde situatie weer. Op deze kaarten is de huidige 

percelering duidelijk aanwezig.  

 

                                                           
11 https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/45286 
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Figuur 21: Ferrariskaart met aanduiding van het projectgebied (bron: Agentschap voor Geografische 

Informatie Vlaanderen, geraadpleegd via WMS) 

 
Figuur 22: Atlas der Buurtwegen met aanduiding van het projectgebied (bron: Agentschap voor 

Geografische Informatie Vlaanderen, geraadpleegd via WMS)  
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Figuur 23: Vandermaelenkaart met aanduiding van het projectgebied (bron: Agentschap voor Geografische 

Informatie Vlaanderen, geraadpleegd via WMS) 

 
Figuur 24: Poppkaart met aanduiding van het projectgebied (bron: Agentschap voor Geografische 

Informatie Vlaanderen, geraadpleegd via WMS)  

Deze historische kaarten beelden het projectgebied af als een zone zonder bebouwing (behalve de 

Sint-Annakapel), minstens sinds de 18de eeuw. De terreinen waren waarschijnlijk in gebruik als 

akkerland. De afwezigheid van recente bewoning impliceert dat het eventuele archeologische 

bodemarchief goed kan bewaard zijn, los van de erosiegevoeligheid.  
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Recent gebruik van het terrein 

 

Op onderstaande orthofoto’s van het projectgebied is te zien dat de begraafplaats in 1971 nog niet 

bestond (foto 6-7). Op de orthofoto van 1979-1990 is te zien dat het centrale pad in aanleg is. In 

2000-2003 heeft de begraafplaats zijn huidige vorm (foto 8). 

 

Foto 6: orthofoto 1971 (bron: Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen)  

 

Foto 7: orthofoto 1979-1990 (bron: Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen) 
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Foto 8: orthofoto 2000-2003 (bron: Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen)  

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

 

Het projectgebied is gelegen in een interessante landschappelijke streek, vlakbij de Zwalmvallei op 

een leemrug, een uitloper van een van de getuigenheuvels uit de Vlaamse Ardennen. De menselijke 

occupatie in deze regio gaat reeds ver terug maar het is pas vooral vanaf de Romeinse periode dat 

het landschap grondig in cultuur wordt gebracht. Daarvan getuigen de talloze Romeinse vindplaatsen 

in het gebied.  

 

Deze situatie is van toepassing in de omgeving van het projectgebied. Er zijn geen archeologische 

sites of vondsten bekend in de Centraal Archeologische Inventaris op het onderzoeksterrein (figuur 

25). Wel zijn enkele sites aanwezig in de onmiddellijke omgeving. 

 

Ten noordoosten langs de Machelgemstraat kwam bij veldprospectie een hoeveelheid 

bouwmateriaal aan het licht, mogelijk van een Romeinse villa (CAI-locatie 500186). Ook een paar 100 

m ten oosten van het projectgebied, ter hoogte van het toponiem ‘Paerde veld/Paerde Cauter’, zijn 

een aantal Romeinse vondsten tevoorschijn gekomen bij veldprospectie (CAI-locatie 500189). Het 

aardewerk en het bouwmateriaal wijzen vermoedelijk op een Romeinse villa. Langs de Kamperstraat 

zijn bij veldprospecties eveneens Romeinse vondsten (aardewerk en bouwmateriaal) (CAI-locatie 

500190 en 500191) aangetroffen.  

 

Ten zuiden van het projectgebied bevindt zich de Koutermolen/Moulin de Roosbeke (CAI-locatie 

502029), opgericht in het begin van de 18de eeuw. Het gaat om een stenen windmolen die 

momenteel in gebruik is als woonhuis. Op het projectgebied zelf – op de hoek van de Sint-Annastraat 

en de Zottegemsesteenweg – situeert zich de Sint-Annakapel (CAI-locatie 502010), een veldkapel 

opgericht in 1653. 
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Een onrechtstreeks interessante link vormt de steenbakkerij aan de Borstekouterstraat te Roborst, 

een paar 100 m ten westen van de site. Kort na de tweede Wereldoorlog werd gestart met de 

ontginning van de ondergrond ter productie van keramisch bouwmateriaal12. Deze locatie is op figuur 

25 weergegeven als ‘Gebieden zonder archeologie’. De bodemkartering op deze site is zeer 

gelijkaardig aan die in de omgeving van het projectgebied. Dit wijst erop dat de ondergrond in het 

verleden niet alleen interessant was voor landbouw maar mogelijk ook voor andere doeleinden 

(ontginning).  

Deze vondsten illustreren algemeen het relatief hoog potentieel van deze landschappelijk gunstige 

strook gronden: droog en vlakbij een nat gebied (Zwalmvallei) wat samen heel veel mogelijkheden 

bood voor de mens: droog gelegen gronden om op te wonen en om aan landbouw te doen en vlakbij 

natte gebieden die voor het houden van vee, voor de jacht en de visvangst (Zwalm) heel 

aantrekkelijk waren. 

 
Figuur 25: uittreksel uit de CAI met de gekende sites in de nabijheid van het terrein ( bron: Agentschap 

Onroerend Erfgoed). 

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 onderzoeksgebied. Evenwel is het terrein onderhevig geweest aan erosie en voorafgaand 

aan de inrichting tot begraafplaats in zekere mate afgegraven en geherprofileerd. 

 

                                                           
12 https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/45287 

https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/45287
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-Datering en interpretatie van de antropogene aanwezigheid in het plangebied: 
 
Het onderzochte gebied is de laatste eeuwen wellicht uitsluitend als akkerland in gebruik geweest en 

is in die periode in elk geval niet bebouwd of bewoond. Gezien de gunstige landschappelijke situering 

is deze zone gedurende gans deze periode aantrekkelijk geweest voor bewoning. De vondsten uit de 

Romeinse periode enkele honderden meters verder in dezelfde landschappelijke context, 

ondersteunen deze interpretatie.  

Evenwel is het terrein zelf onderhevig geweest aan erosie en voorafgaand aan de inrichting tot 

begraafplaats in zekere mate afgegraven en geherprofileerd. 

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  

 
Figuur 26: synthesekaart (bron: Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen, Agentschap 

Onroerend Erfgoed) 
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Gemeente Zwalm wenst achter de begraafplaats op de hoek van de Zottegemsesteenweg (N454) en 

de Sint-Annastraat te bestendigen en her in te richten. De huidige begraafplaats is slechts deels 

benut, een uitbreiding is niet nodig. De herinrichting gebeurt dus binnen de grenzen van het huidige 

areaal. Het projectgebied is heden reeds bestemd én in gebruik als begraafplaats. De herinrichting 

vindt ook plaats omwille van recente maatschappelijke tendensen die zich doorzetten (eerder 

urnebegraving dan grafzerken). Het onderwerp van deze aanvraag behelst derhalve ook enkel een 

gedeeltelijke herinrichting van de bestaande toestand en de daartoe voorziene acties.  

De bestaande inrichting blijft behouden, het betreft enkel de nog vrije ruimtes binnen de 

begraafplaats die heraangelegd worden. Hierbij wordt een zone voorzien voor grafzerken, een zone 

voor urnenvelden, een strooiweide, een sterretjesweide en kinderperk, een ontvangstruimte, 

berging en knekelput. Deze gedeeltes worden toegankelijk gemaakt door de aanleg van diverse 

paden en van elkaar gescheiden door hagen en vlakbeplanting. 

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 aanleg van de verbindingsweg. Er zijn voor dit dossier geen 

vrijstellingen van toepassing op bovenvermeld artikelnummer13. 

De ligging van het onderzoeksgebied op de rand van een heuvelrug en op droge, vruchtbare gronden 

vlakbij de Zwalmvallei doen in eerste instantie vermoeden dat dit gebied een interessant 

archeologisch potentieel kan hebben. De talrijke Romeinse vindplaatsen in de regio van het 

onderzoeksgebied, tonen aan dat ook in deze periode de omgeving van het projectgebied occupatie 

heeft gekend. Op historische kaarten is te zien dat het projectgebied gelegen is tussen twee 

dorpskernen (Rozebeke en Roborst), zonder duidelijke link ermee, en minstens sinds het einde van 

de 18de eeuw in gebruik is als landbouwgrond.  

Op het einde van de 20ste eeuw is het terrein ingericht als begraafplaats. Een deel van de 

begraafplaats is dus reeds aangesneden, alsook voorzien van infrastructuur. Dit heeft 

vanzelfsprekend een grote impact gehad op de bodem, die dan ook op veel plaatsen reeds is 

vergraven. De ruimtes die voor verder gebruik nog beschikbaar zijn, liggen versnipperd binnen het 

plangebied.  

De hoge potentiële bodemerosie van de omliggende percelen doet bovendien vermoeden dat het 

projectgebied zelf hoge potentiële bodemerosie gekend heeft. Daarenboven werden op het 

projectgebied twee controleboringen uitgevoerd, waaruit bleek dat de oorspronkelijke 

                                                           
13 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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bodemopbouw van het terrein niet bewaard is. Zowel de te verwachten ploeglaag als de B-horizont 

zijn niet aanwezig. Onder een vegetatielaag van circa 10 cm was een ophogingslaag te vinden van 

circa 30 – 40 cm dikte met daaronder onmiddellijk moederbodem. Vermoedelijk werd de ploeglaag 

en de B-horizont in het verleden afgegraven tot op de moederbodem, waarna het terrein licht werd 

opgehoogd. Dit valt ook af te leiden uit de hoogteprofielen van het terrein, waaruit een eerder ‘bolle’ 

vorm blijkt. 

De potentiële erosie en de inrichting en het gebruik als begraafplaats hebben de oorspronkelijke 

bodemgesteldheid van het terrein ongetwijfeld in aanzienlijke mate reeds aangetast. 
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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 ten 

dele beantwoord worden. Hieronder worden deze besproken en wordt 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?  

Het bureauonderzoek toonde aan dat het onderzochte gebied de laatste eeuwen wellicht uitsluitend 

als akkerland in gebruik is geweest en in die periode in elk geval niet bebouwd of bewoond is (site 

met lage bewoningsdensiteit in het verleden).  

De sedimenten aan de oppervlakte dateren – theoretisch gezien- uit het laat-glaciaal, wat met zich 

meebrengt dat archeologische informatie vanaf het laat-glaciaal, zeg maar vanaf ongeveer 10.000 

jaar geleden, kan aanwezig zijn in het onderzoeksgebied. Gezien de gunstige landschappelijke 

situering is deze zone gedurende gans deze periode aantrekkelijk geweest voor bewoning. De 

vindplaatsen uit de Romeinse periode in de omgeving van het projectgebied in eenzelfde 

landschappelijke context, ondersteunen deze interpretatie.  

Daartegenover staat dat de omringende percelen door hun reliëf gekarteerd staan als zones met 

hoge tot zeer hoge erosie. Bovendien is het terrein op het einde van de twintigste eeuw ingericht als 

begraafplaats en is daarvoor voorafgaandelijk ook afgegraven en vervolgens opgehoogd, wat uit 

controleboringen en het terreinprofiel blijkt. De oorspronkelijke bodemopbouw is dus niet of slecht 

bewaard.  

De potentiële erosie en de inrichting en het gebruik als begraafplaats hebben de oorspronkelijke 

bodemgesteldheid en derhalve het archeologisch potentieel van het terrein ongetwijfeld in 

aanzienlijke mate reeds aangetast. 

-Wat is de landschapshistoriek van het terrein? 

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

bodemerosie van de percelen rond het onderzoeksgebied is echter hoog. Boringen op het 

projectgebied toonden bovendien aan dat de oorspronkelijke bodemopbouw op het terrein niet of 

slecht bewaard is. Het terrein is vermoedelijk in het verleden opgehoogd en/of afgegraven geweest, 

en vanzelfsprekend is ook het effectieve gebruik als begraafplaats te vermelden. 

-Welke gebruiksevolutie kende het terrein? 

Het projectgebied situeert zich tussen de dorpskernen van Roborst en Rozebeke en kan in de vroege- 

en volle middeleeuwen als landbouwzone gediend hebben, mogelijk zelfs als sinds de Romeinse 

periode. De cartografische bronnen wijzen er alleszins op dat de laatste eeuwen het projectgebied 

wellicht uitsluitend als akkerland in gebruik is geweest en in die periode in elk geval niet bebouwd of 

bewoond (site met lage bewoningsdensiteit in het verleden). Pas op het einde van de 20ste eeuw 

werd het terrein ontwikkeld als begraafplaats. 
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-Wat is de impact van de geplande werken?  

Het projectgebied is reeds ingericht en in gebruik als begraafplaats. De herinrichting vindt onder 

andere plaats omwille van recente maatschappelijke tendensen die zich doorzetten (eerder 

urnebegraving en strooiweides, dan grafzerken). Het onderwerp van deze aanvraag behelst derhalve 

ook enkel een gedeeltelijke herinrichting van de bestaande toestand en de daartoe voorziene acties.  

Het grootste deel van de bestaande toestand blijft ongewijzigd. Enkel de vrije ruimtes van de 

begraafplaats zullen ingericht worden.  

Centraal op het projectgebied komt een ontvangstruimte ingericht, aan de ingang komt ook een 

berging en toiletten (maximale bodemverstoring: 0,56 m). Naast de berging is ook een knekelput 

voorzien (maximale bodemverstoring: 2 m). De bestaande centrale paden, alsook de paden tussen de 

bestaande paden blijven behouden. Daarnaast worden de overige delen van de begraafplaats 

toegankelijk gemaakt met nieuwe paden bestaande uit grindmatten (maximale bodemverstoring: 

0,4 m). De noordwestelijke zone van de begraafplaats is een zone voor grafzerken (maximale 

bodemverstoring: 2 m). In de uiterste noordwestelijke hoek is een gebied voorzien voor een 

sterretjesweide en een kinderperk (maximale bodemverstoring grafkuilen: 2 m). Hier worden ook 

twee bomen verplaatst. In de zuidoostelijke zone komen urnenvelden (maximale bodemverstoring: 

0,5 m) en een strooiweide (geen bodemverstoring). In het westen van het projectgebied blijven de 

bestaande columbaria behouden. In een latere fase worden de bestaande strooiweides, die zich 

voor de bestaande columbaria bevinden, ontwijd en vervangen worden door nieuwe columbaria. 

Deze worden toegankelijk gemaakt met nieuwe paden bestaande uit stapstenen (maximale 

bodemverstoring: 0,23 m). Over de gehele begraafplaats zijn verschillende groenzones voorzien. 

Grotendeels gaat het om grasmatten, gecombineerd met bloemenweides (maximale 

bodemverstoring: binnen de teelaarde). Daarnaast worden de verschillende zones in de 

begraafplaats ook begrensd door hagen (maximale bodemverstoring: 1 m) met daarrond 

vlakbeplanting (maximale bodemverstoring: 0,5 m). Ook worden enkele nieuwe bomen geplaatst 

(maximale bodemverstoring: 1 m). Tot slot komen op de begraafplaats ook enkele zitbanken. Deze 

komen worden bovenop het maaiveld geplaatst (geen nieuwe bodemverstoring).  

Zoals reeds gesteld, is de begraafplaats reeds deels ingericht en blijft bovendien de bestaande 

toestand bewaard. Zones binnen het projectgebied waar reeds begraafplaatsen zijn ingericht of in 

het verlengde van een rij waar reeds graven aanwezig zijn, zones met de centrale paden, het 

columbaria en de strooiweides en de zones met bestaande bomen blijven ongewijzigd en zijn dan 

ook niet toegankelijk. Dit impliceert dat slechts enkele zones toegankelijk zijn voor eventueel 

archeologisch onderzoek (foto 9). Meer specifiek gaat het om zeven zones, verspreid over het 

terrein. De grootste zone (zone 2) heeft een oppervlakte van 970,7 m², de kleinste (zone 5) een 

oppervlakte van 68 m². Deze zones zijn erg versnipperd, wat het inzicht in eventueel aanwezige 

archeologische sporen sterk vermindert. Bovendien zijn de werken in verscheidene van deze zones 

vaak enkel oppervlakkig zonder bodemingreep of met slechts een beperkte bodemingreep (40/50 

cm). 

Op het terrein zijn eveneens twee controleboringen uitgevoerd. Hieruit blijkt dat de oorspronkelijke 

bodemopbouw op het terrein niet bewaard is gebleven. Beide boringen tonen een gelijkaardig 

beeld: onder een vegetatielaag van circa 10 cm was een ophogingslaag te vinden van circa 30 – 40 

cm dikte met daaronder onmiddellijk moederbodem. De verwachte ploeglaag en B-horizont waren 
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niet aanwezig. Vermoedelijk zijn deze lagen in het verleden, voorafgaand aan de inrichting, 

afgegraven tot op de moederbodem, waarna het terrein licht is opgehoogd. Dit gewijzigde 

bodemprofiel blijkt ook uit de doorsnedes van de terreinprofielen, dat een ‘bol’ verloop weergeeft. 

 

Foto 9: projectgebied met aanduiding van de zones die toegankelijk zijn voor eventueel bijkomend 

archeologisch onderzoek met 1: 211,5 m² (kinderperk/sterretjesweide en paden); 2: 970,7 m² (grafzerken 

en paden); 3: 214,1 m² (groenzone, berging en knekelput); 4: 636,1 m² (grafzerken, ontvangstruimte en 

paden); 5: 68 m² (groenzone); 6: 95 m² (urneveld)en 7: 716 m² (urneveld, strooiweide en groenzone) (bron: 

Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen)   

Tot slot moet ook rekening gehouden worden met de (zeer) hoge potentiële bodemerosie van de 

percelen rondom het projectgebied. Dit doet vermoeden dat de potentiële bodemerosie op het 

perceel zelf ook (zeer) hoog is. 

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

lokaal, regionaal en op Vlaams niveau?  

Uit het bureauonderzoek komt naar voor dat de regio interessante perspectieven bood voor de mens 

vanaf het laat-glaciaal. In de onmiddellijke omgeving van het projectgebied springen voornamelijk de 

Romeinse vindplaatsen ten oosten in het oog. De landschappelijke ligging van het onderzoeksgebied 

op droge, vruchtbare gronden vlakbij de Zwalmvallei en de afwezigheid van ‘recente’ verstoringen 

doen in eerste instantie vermoeden dat dit gebied interessant archeologisch potentieel kan hebben 

onder meer op het vlak van Romeinse occupatie.  

Minstens sinds het einde van de 18de eeuw was het terrein in gebruik als landbouwgrond, om daarna 

op het einde van de 20ste eeuw ingericht te worden als begraafplaats. Een deel van de begraafplaats 

is dus reeds aangesneden, alsook voorzien van infrastructuur. Dit heeft vanzelfsprekend een grote 

impact gehad op de bodem, die dan ook op veel plaatsen reeds is vergraven. De ruimtes die voor 

verder gebruik nog beschikbaar zijn, liggen versnipperd binnen het plangebied.  
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De hoge potentiële bodemerosie van de omliggende percelen doet bovendien vermoeden dat het 

projectgebied zelf (zeer) hoge potentiële bodemerosie gekend heeft. Daarenboven zijn op het 

projectgebied twee controleboringen uitgevoerd, waaruit blijkt dat de oorspronkelijke 

bodemopbouw van het terrein niet of slecht bewaard is. Zowel de te verwachten ploeglaag als de B-

horizont zijn niet aanwezig. Onder een vegetatielaag van circa 10 cm is een ophogingslaag te vinden 

van circa 30 – 40 cm dikte met daaronder onmiddellijk moederbodem. Vermoedelijk werd de 

ploeglaag en de B-horizont in het verleden afgegraven tot op de moederbodem, waarna het terrein 

licht werd opgehoogd. Dit blijkt ook uit de terreinprofielen, die een ‘bol’ verloop weergeven. 

Rekening houdend met de (zeer) hoge potentiële bodemerosie, het feit dat de oorspronkelijke 

bodemopbouw van het terrein niet bewaard is gebleven, de reeds ingerichte en dus verstoorde 

delen van het plangebied én de versnipperde aard van de resterende zones van het projectgebied, 

kan gesteld worden dat het wetenschappelijke kennispotentieel van het projectgebied gering is. Als 

hier op deze plaats nog archeologisch erfgoed aanwezig zou zijn, zal het met zekerheid reeds sterk 

aangetast zijn en zal er bovendien geen ruimtelijk inzicht in deze sporen mogelijk zijn. Volledigheid 

zal zeker niet meer kunnen nagestreefd worden. Bovendien hebben de geplande acties in diverse 

zones een beperkte impact of zelfs helemaal geen impact op de bodem. 

-Wat is de aard en waardering van het kennispotentieel? 

Gezien het voorgaande, is er geen kennispotentieel te benoemen. 

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

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. 

-Opgave van de onderzoeksvragen die moeten beantwoord worden om het aanwezige potentieel te 

exploiteren.  

Niet van toepassing. 

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

wordt.  

Niet van toepassing. 
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2.8. Beschrijving van de kaders waarbinnen het potentieel op kennisvermeerdering 

geëxploiteerd moet worden 

 

Niet van toepassing.  
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3. Bijlagen 

3.1. Figuurlijst 

 

figuur onderwerp (projectcode 2016L289) aanmaakschaal aanmaakwijze datum 

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

1 op 1 digitaal 3-01-2017 

2 uittreksel uit de topografische kaart met aanduiding 
van het projectgebied (bron: Nationaal Geografisch 
Instituut, geraadpleegd via WMS) 

1 op 1 digitaal 3-01-2017 

3 uittreksel uit de topografische kaart met aanduiding 
van het projectgebied (bron: Nationaal Geografisch 
Instituut, geraadpleegd via WMS) 

1 op 1 digitaal 3-01-2017 

4 Ontworpen toestand met aanduiding bestaande 
graven (bron: SOLVA) 

1 op 1 digitaal  

5 dwarsprofiel funderingsvoet afscheidsruimte en 
berging (bron: SOLVA) 

1 op 1 digitaal  

6 voetweg bestaande uit grindmatten opgevuld met 
gras (bron: SOLVA) 

1 op 1 digitaal  

7 dwarsprofiel stapstenen (bron: SOLVA) 1 op 1 digitaal  

8 urnenkelder voor vier urnes (bron: SOLVA) 1 op 1 digitaal  

9 situering van Roborst op de bodemkaart met de 
locatie van het projectgebied (zwarte ster). Geel: 
zandleemstreek, rood: leemstreek, blauw: zandstreek 
(bron: Databank Ondergrond Vlaanderen, 
geraadpleegd via WMS) 

1 op 1 digitaal 3-01-2017 

10 gewestplan met aanduiding van het projectgebied 
(bron: Vlaamse Overheid – Departement Ruimte 
Vlaanderen, geraadpleegd via WMS) 

1 op 1 digitaal 3-01-2017 

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

1 op 1 digitaal 3-01-2017 

12 tertiair geologische kaart met aanduiding van het 
onderzoeksgebied. (bron: Databank Ondergrond 
Vlaanderen, geraadpleegd via WMS) 

1 op 1 digitaal 5-01-2017 

13 hoogtemodel van de regio (Digitaal Hoogte Model 
Vlaanderen II, DTM, raster, 1 m; bron: Agentschap 
voor Geografische Informatie Vlaanderen, eigen 
bewerking) 

1 op 1 digitaal 3-01-2017 

14 hoogteprofielen van het terrein (lengtedoorsnede van 
het terrein) (Digitaal Hoogte Model Vlaanderen II, 
DTM, raster, 1 m; bron: Agentschap voor Geografische 
Informatie Vlaanderen, eigen bewerking) 

1 op 1 digitaal 15-06-2017 

15 Hillshade van het terrein (bron: Agentschap voor 
Geografische Informatie Vlaanderen, eigen bewerking) 

1 op 1 digitaal 16-06-2017 

16 uittreksel uit de bodemtypekaart (bron: Databank 
Ondergrond Vlaanderen, geraadpleegd via WMS) 

1 op 1 digitaal 3-01-2017 

17 bodembedekkingskaart (BBK), 1 m resolutie, 2012 met 
aanduiding van het projectgebied (bron: Agentschap 
voor Geografische Informatie Vlaanderen, 
geraadpleegd via WMS) 

1 op 1 digitaal 3-01-2017 

18 bodemerosiekaart met aanduiding van het 
projectgebied (bron: Databank Ondergrond 
Vlaanderen, geraadpleegd via WMS) 

1 op 1 digitaal 30-12-2016 

19 Ontworpen toestand met aanduiding boringen (bron: 
SOLVA) 

1 op 1 digitaal 8-05-2017 
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20 Ferrariskaart met aanduiding van het projectgebied 
(bron: Agentschap voor Geografische Informatie 
Vlaanderen, geraadpleegd via WMS) 

1 op 1 digitaal 3-01-2017 

21 Ferrariskaart met aanduiding van het projectgebied 
(bron: Agentschap voor Geografische Informatie 
Vlaanderen, geraadpleegd via WMS) 

1 op 1 digitaal 3-01-2017 

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

1 op 1 digitaal 3-01-2017 

23 Vandermaelenkaart met aanduiding van het 
projectgebied (bron: Agentschap voor Geografische 
Informatie Vlaanderen, geraadpleegd via WMS) 

1 op 1 digitaal 3-01-2017 

24 Poppkaart met aanduiding van het projectgebied 
(bron: Agentschap voor Geografische Informatie 
Vlaanderen, geraadpleegd via WMS) 

1 op 1 digitaal 3-01-2017 

25 uittreksel uit de CAI met de gekende sites in de 
nabijheid van het terrein (bron: Agentschap 
Onroerend Erfgoed). 

1 op 1 digitaal 3-01-2017 

26 synthesekaart (bron: Agentschap voor Geografische 
Informatie Vlaanderen, Agentschap Onroerend 
Erfgoed) 

1 op 1 digitaal 16-06-2017 

 

3.2. Fotolijst 

 

Foto onderwerp (projectcode 2016L289) type foto vervaardiging datum 

1 orthofoto met aanduiding van het projectgebied (bron: 
Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen, 
geraadpleegd via WMS) 

luchtfoto digitaal 3-01-2017 

2 orthofoto met aanduiding van het projectgebied (bron: 
Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen, 
geraadpleegd via WMS) 

luchtfoto digitaal 3-01-2017 

3 Zicht op het terrein waarbij te zien is dat het terrein langs 
weerszijden van het pad ‘bol’ is (bron: SOLVA) 

foto digitaal  

4 Boorprofiel boring 1  boorprofiel digitaal 6-05-2017 

5 Boorprofiel boring 2 boorprofiel digitaal 6-05-2017 

6 orthofoto 1971 (bron: Agentschap voor Geografische 
Informatie Vlaanderen) 

luchtfoto digitaal 16-06-2017 

7 orthofoto 1979-1990 (bron: Agentschap voor 
Geografische Informatie Vlaanderen) 

luchtfoto digitaal 16-06-2017 

8 orthofoto 2000-2003 (bron: Agentschap voor 
Geografische Informatie Vlaanderen) 

luchtfoto digitaal 16-06-2017 

9 projectgebied met aanduiding van de zones die 
toegankelijk zijn voor eventueel bijkomend archeologisch 
onderzoek met 1: 211,5 m²; 2: 970,7 m²; 3: 214,1 m²; 4: 
636,1 m²; 5: 68 m²; 6: 95 m² en 7: 716 m² (bron: 
Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen) 

luchtfoto digitaal 16-06-2017 

 

3.3. Lijst van de bijlagen 

 

projectcode 2016L289 

    

nummer 1 

type plan ontworpen toestand 



 
44 

onderwerp plan plan ontworpen toestand 

aanmaakschaal 1/1 

aanmaakwijze digitaal 

datum 20-06-2017 

  

nummer 2 

type plan boorlijst 

aanmaakschaal / 

aanmaakwijze digitaal 

datum 05-05-2017 

 

 


