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Samenvatting

1.

Planmatige context

De Stad Ninove wenst volkstuinen aan te leggen op een terrein ter hoogte van de Meerbekeweg en de
Brusselsesteenweg. Hierbij zullen bestaande grachten verbreed worden en drie nieuwe grachten gegraven
worden. Met de uitgegraven grond zal het zuidelijke deel van het terrein opgehoogd worden. Hierop worden
de volkstuinen aangelegd.
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 volkstuinen. Er zijn voor dit dossier geen vrijstellingen van toepassing
op bovenvermeld artikelnummer.1
3.

Resultaten

SOLVA voerde in opdracht van de Stad Ninove het voorgeschreven archeologische (voor)onderzoek uit. Ten
behoeve van het bekomen van een bekrachtigde archeologienota is een bureaustudie uitgevoerd.
Deze toont aan dat het projectgebied een laag archeologisch potentieel biedt.
Het projectgebied bevindt zich sinds de vroegste historische bronnen in een weinig gewijzigd landschap. Al
sinds het midden van de 16de eeuw is het terrein in gebruik als akkerland of weidegrond (meersen nabij de
Dender). Het natte, laaggelegen karakter van het gebied is zeer ongunstig voor andere vormen van menselijke
occupatie zoals bewoning of begraving, en eigenlijk ook voor akkerbouw. Meer perifere activiteiten zoals het
bleken van laken, … kunnen wel hebben plaatsgevonden op het terrein.
Het feit dat dit gebied zeer nat is, wordt ook meegenomen in de ontwikkeling van het terrein. Het noordelijke
deel van het projectgebied wordt quasi ongemoeid gelaten en dient voor wateropvang.
Gezien het lage archeologische potentieel en de zeer beperkte impact van de werken op de bodem, is een
vervolgonderzoek niet aan de orde.

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 1.0 van 11 december 2015.
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Verslag van de resultaten van het bureauonderzoek
1.

Beschrijvend gedeelte

1.1. Administratieve gegevens
Projectcode : 2016L49
Sitecode : 16-NIN-MB
Wettelijk depotnummer: D/2016/12.857/26
Naam en erkenningsnummer erkende archeoloog: SOLVA OE/ERK/Archeoloog/2015/00038
Locatie :
Oost-Vlaanderen, Ninove, Meerbekeweg zonder nummer (figuur 1-2, foto 1).
Bounding box :
punt 1: x=126055,91 / y=168967,09; punt 2: x= 126315,28 / y=168805,35.
Kadastrale gegevens :
Ninove, 2de Afdeling, Sectie A, 34b, 34c, 34b/2 34c/2, 34d/2, 34e/2, 34g/2, 34h2 en Ninove, Sectie B, 1230a ,
1234a (figuur 1)
Oppervlakte van de betrokken kadastrale percelen: 29524,18 m²
Oppervlakte van de bodemingreep: 715 m² voor grachten (noordelijk deel projectgebied) en ophoging met
teelaarde (zuidelijk deel), waarop verspreid lichte infrastructuur gerealiseerd wordt (paden en lichte
construcites ten belope van ca. 1500m²).
Topografische kaart: zie figuur 2
Uitvoeringstermijn : 08/10-11-2016, 21/22-11-2016
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. De gekende
verstoringen op het terrein beperken zich tot de uiterste noordoostelijke hoek, waar het terrein bodemkundig
gekarteerd staat als opgehoogde zone, zie figuur 14.

Figuur 1. Uittreksel van het kadastraal plan met de situering van het onderzoeksgebied (AGIV, geraadpleegd
via WMS).

5

Figuur 2. Topografische kaart van het onderzoeksgebied (AGIV, geraadpleegd via WMS).

Foto 1. Luchtopname van het onderzoeksgebied (AGIV, geraadpleegd via WMS).
1.2. De archeologische voorkennis
Niet van toepassing.
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1.3. De onderzoeksopdracht
1.3.1. Vraagstelling:
Het bureauonderzoek ten behoeve van de vergunningsaanvraag voor de werken 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 werken:
De Stad Ninove wenst volkstuinen aan te leggen op een terrein gelegen langs de Brusselsesteenweg en
Meerbekeweg. Een deel van het terrein wordt effectief ingericht als volkstuinen, een ander deel kan
omschreven worden als park. Voor gedetailleerde plannen van de bestaande en ontworpen toestand verwijzen
we naar de bijlagen.
1.3.3.1. De bestaande toestand
De percelen zijn momenteel in gebruik als grasland of ‘woeste’ grond zonder eigenlijke gebruiksfunctie (figuur
3; foto 1). Het projectgebied wordt omzoomd door een gracht aan de westelijke en noordelijke zijde. Dwars
door het terrein, van noordwest naar zuidoost en aansluitend op de omgevende gracht, loopt nog een gracht.
Ten zuiden van het terrein is er bebouwing, ten oosten bevindt zich een voetweg (de Meerbekeweg) en
daarachter sportinfrastructuur.
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Figuur 3. De bestaande toestand van het terrein (Fris in het landschap, Robuust).
1.3.3.2. De ontworpen toestand
Het terrein wordt opgedeeld in twee delen: een noordelijk deel waar grachten worden verbreed, enkele
bomen worden aangeplant en een gracht en een hooipad wordt aangelegd, en een zuidelijk deel waar
volkstuinen worden aangelegd.
De nieuwe grachten, drie in totaal, worden aangelegd over het hele terrein, met een respectievelijke
oppervlakte van 316 m², 229 m² en 171 m². Deze grachten zullen 0,80 m à 1,00 m diep worden uitgegraven.
Één gracht zal parallel aan de bestaande, schuin over het terrein lopende, gracht worden aangelegd en zal ook
aansluiten op de afsluitende gracht in het noorden. Een tweede nieuwe gracht zal het terrein in het zuiden
afsluiten en zal in het westen aansluiten op de reeds bestaande gracht. De derde nieuwe gracht zal in het
westen aansluiten op de reeds bestaande gracht die het terrein omsluit, naar het oosten lopen en dan
afdraaien naar het zuiden.
De verbreding van de bestaande grachten in het noordelijke deel zal zo uitgevoerd worden dat de grachten een
meer natuurlijk karakter krijgen. Hierdoor is het moeilijk de totale bodemimpact te schatten. Bijkomend
worden er ook een aantal bomen aangeplant langsheen de grachten. Het aan te leggen pad wordt een
gazonpad en heeft bijgevolg geen impact in de bodem.
Het zuidelijk deel wordt eerst opgehoogd met grond afkomstig van het verbreden van de bestaande grachten
en het aanleggen van de nieuwe grachten. Op deze ophoging worden acht ‘tuinkamers’ aangelegd. Het gaat
om zones die omheind worden met een kastanjehouten afsluiting en een haag, en die opgedeeld kunnen
worden in een tiental verschillende tuintjes. Dit zijn de eigenlijke volkstuinen. Elke tuinkamer zal één berging
(12 m²) met terras (20 m²) bevatten. Tussen deze tuinkamers worden bepaalde zones uitgehold om het water
op te vangen en af te leiden naar de grachten. Er wordt één gemeenschappelijke serre voorzien met een
voorlopige oppervlakte van 69 m². Vervolgens wordt er ook een gemeenschappelijke ontmoetingsruimte
(41,27 m²) op een terras in cementbetonverharding (314 m²) geplaatst, net als een fietsparking in gefundeerd
gazon (96 m²), een zone voor compost en laden & lossen (146,526 m² in cementbetonverharding en 27,5 m² in
betongrasdallen), en een fiets- en wandelpad dat al deze elementen met elkaar verbindt. Het hoofdpad is in
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gestabiliseerd porfier (532 m²) en de secundaire paden zijn in gefundeerd gazon (131 m²). Het betreft in alle
gevallen lichte constructies waarvoor slechts een beperkte funderingsdiepte noodzakelijk is (ca. 30cm).
Alles bij elkaar wordt ca. 2302m² bodemingreep gerealiseerd, op te delen in ca. 715m² nieuwe grachten in het
noorden en ca. 1587m² aan paadjes en lichte constructies in het zuiden. Hierbij dient evenwel opgemerkt
opgemerkt dat het zuidelijk deel eerst wordt opgehoogd, waardoor de effectieve ingreep van de nieuwe
infrastructuur in deze zone de facto beperkt is.
Qua effectieve impact in de bodem (via uitgraving) betreft het dus vooral het uitgraven en verbreden van
grachten, die ook in het zuiden van het projectgebied dieper zullen reiken dan de ophoging.

Figuur 4. De ontworpen toestand van het terrein (Fris in het landschap, Robuust).
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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 beschikbaar
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 Ewoud Deschepper en Arne Verbrugge. Opmaak
van de figuren geschiedde door Ewoud Deschepper. Inhoudelijke afwegingen en keuzes zijn in overleg geschied
tussen Ewoud Deschepper, Arne Verbrugge 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 Geopuntkaart (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. 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 WMS in een GIS-omgeving.
Verdeler van het dit kaartenmateriaal is het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen.
Voor het archeologisch kader werd de Centrale Archeologische Inventaris (CAI) geraadpleegd, alsook de
beschikbare literaire bronnen.
De ontwerpplannen zijn door de Stad Ninove ter beschikking gesteld.
Een terreinbezoek was niet noodzakelijk gezien de actuele toestand van het terrein zichtbaar is op recente
luchtfoto’s, en de opdrachtgever ons de huidige toestand van het terrein kon mededelen, zowel tekstueel als
op plan.
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.
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1.4.6. Omschrijving van de algemene wetenschappelijke advisering door externen:
Niet van toepassing.
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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 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)
2.6.1.1. Algemene landschappelijke en planmatige situering
Ninove is gelegen in het zuidoosten van de provincie Oost-Vlaanderen, nabij de grens met Vlaams-Brabant, in
de Dendervallei (figuur 5). Deze kenmerkt zich te Ninove door de aanwezigheid van uitgesproken steilranden
aan de oostelijke flank, en een meer glooiend en gradueel stijgend reliëf in het westen. De stad is te situeren in
een uitloper van de zandleemstreek langs de Dender, omringd door de leemstreek.
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Figuur 5. Situering van Ninove op de bodemkaart. Blauw: zandstreek, geel : zandleemstreek, rood :
leemstreek (Databank Ondergrond Vlaanderen, geraadpleegd via WMS).
Het projectgebied ligt langs de Brusselsesteenweg en de Expressweg naar Aalst, ten zuiden van het
stadscentrum (figuur 6). Op die manier valt het buiten dichte bebouwing; het ligt aan de westelijke rand van
een groot open gebied dat zich uitstrekt tot Roosdaal. Ten zuiden van het projectgebied ligt een zone met
lintbebouwing langsheen de Brusselse- en Halsesteenweg.
Het projectgebied ligt buiten de historische stadskern van Ninove, zoals deze is afgebakend door het
Agentschap Onroerend Erfgoed (figuur 7).

Figuur 6. Situering van het onderzoeksgebied op de topografische kaart (AGIV, geraadpleegd via WMS).
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Figuur 7. Ligging van het projectgebied ten opzichte van de archeologische zone van Ninove (Agentschap
Onroerend Erfgoed, eigen bewerking).

Figuur 8. Het gewestplan met de positie van het desbetreffende terrein (Departement Ruimte Vlaanderen,
geraadpleegd via WMS).
Het projectgebied valt volgens het gewestplan (figuur 8) volledig binnen ‘woonuitbreidingsgebied’.
2.6.1.2. Aardkundige en hydrografische situering
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-Beknopte geologische en geomorfologische schets van de regio2
Het projectgebied ligt in de ‘ecoregio van de zuidwestelijke heuvelzone’, en meer bepaald in het deel van het
Zuid-Vlaams lemig heuveldistrict. Dit district bestaat uit een geaccidenteerd tertiair heuvellandschap waarop
voornamelijk lemige eolische gronden werden afgezet. Het district bevindt zich in het zuiden van Vlaanderen.
Tot dit ecodistrict behoren de Vlaamse Ardennen, de Kesterberg en Oudenberg (Pajottenland), maar ook zijn
uitlopers. Typisch binnen dit gebied is het voorkomen van veelvuldige bronnen, dit op de kleilaag van de
Formatie van Gent, Lid van Merelbeke. Verder zijn ook de Diestiaanheuvels (ten zuiden) typerend voor het
gebied. Het volledige gebied bezit (vrij) grote reliëfverschillen, met voornamelijk lemige afzettingen.
De sterke erosie op het einde van het Tertiair en tijdens het Pleistoceen veroorzaakte het huidig golvend tot
sterk golvend reliëf. Dit levert 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 ZuidVlaamse Heuvelrij. De valleien zijn daar zeer sterk ingesneden, soms bijna kloofdalen, en de ruggen zijn zacht
hellend. 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.
Typisch is het voorkomen van asymmetrische dalen, door de ongelijkmatige afzetting van de loesspakketten
tijdens de laatste ijstijd.
Het reliëf in het district is golvend tot sterk golvend, zelfs plaatselijk heuvelig in het zuidelijke deel, met
hellingsgraden van 9 % en meer. Het wordt gekenmerkt door een opeenvolging van ruggen, afgewisseld met
diep ingesneden beekvalleien en secundaire depressies. Het zuidelijk deel bestaat uit een aantal westzuidwestoostnoordoost georiënteerde heuvelrijen, wier absolute hoogte van zuid naar noord progressief afneemt. De
hoogste heuvelrij situeert zich in de buurt van de taal- en gewestgrens, met o.a. de Kluisberg, de
Spinnessenberg, de Hotondberg, de Muziekberg, de Pottelberg en de Mont de Rode, maar ook de Oudenberg
(Geraardsbergen). Op het raakpunt van de oostwest en noord-zuid gerichte heuvelkammen van de Vlaamse
Ardennen bevindt zich het hoogste punt (d’Hoppe, 157,5 m) in het bos van Pottelberg. Deze kam vormt de
geologische ruggengraat van het fysisch landschap en is een onderdeel van een groter geheel van
getuigenheuvels dat zich uitstrekt van Frans-Vlaanderen via het West-Vlaams Heuvelland, de Vlaamse
Ardennen, het Pajottenland en het Hageland tot Midden-Limburg waar het tegen het Kempisch Plateau uitwigt.
Een lagere, structurele kamlijn waarvan de hoogste delen met de hoogtelijn van 100m flirten en die ten
opzichte van het hydrografisch stelsel duidelijk contrasterend is, omvat van west naar oost volgende plateaus:
Eikenberg-Kapelleberg-Boigneberg (Maarkedal), Varentberg-Hoogkouter (Horebeke), plateau PottenbergLeberg-Valkenberg (Brakel), Steenberg-Potaardeberg (Zottegem) en tenslotte de Biezelenberg (Herzele).
Vermits de weerstandbiedende ijzerzandsteenlagen er volledig weggespoeld zijn, profileren deze plateaus zich
als open akker- en kouterlandschappen.
Bodems
De bodemseries worden gerangschikt in twee groepen. Enerzijds de plateau- en hellinggronden met
hoofdzakelijk (niet tot sterk gleyige) diepe leemgronden (meer dan 80cm 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 wordt plaatselijk gedomineerd door zandleemgronden, evenals het gebied rondom de
alluviale vlakte van de Dender en de Bellebeek.

2

We baseren ons voor deze beschrijving op de definitie en karakterisering van de ecodistricten in Vlaanderen (Sevenant M.
et al., 2002). 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.
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De beekalluvia staan onder invloed van een permanente grondwatertafel, die aan een regelmatige
seizoenschommeling onderhevig is. Op de plateau- en hellingronden ligt de watertafel zeer diep, behalve waar
stuwwater en bronniveaus voorkomen. Deze bronniveaus treden overal op waar watervoerende lagen van het
Tertiair substraat dagzomen.
Geologie
Tijdens het Tertiair werden door de zee verschillende zand- en kleilagen afgezet, achtereenvolgens de Formatie
van Kortrijk, Formatie van Tielt, Formatie van Gent, Formatie van Lede, Formatie van Maldegem en Formatie
van Diest. Na daling van de zeespiegel werden deze sedimenten in het Pleistoceen (Quartair) door erosie
aangetast, en dan voornamelijk de zandige formaties. De kleiige lagen boden meer weerstand aan de erosie en
vormden de heuveltoppen van het Tertiair reliëf. Hierdoor vormt de Formatie van Gent nu het hoofdsubstraat,
en zijn de Formatie van Lede en Maldegem nog slechts op de heuvelruggen te vinden. Van de Formatie van
Diest zijn nog slechts enkele relicten over op de hoogste toppen (Vlaamse Ardennen en heuvels ten zuiden van
Geraardsbergen). 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 werden 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.
Gedurende het Holoceen had eerst een riviererosie van het Pleistocene leemdek plaats. De beekvalleien
werden verder uitgediept en er ontstonden ook secundaire depressies. De vallei van de Dender bijvoorbeeld
werd uitgeschuurd tot op de Ieperiaanse kleilagen. Later werd de vallei gedeeltelijk opgevuld met lemig
alluvium en venig materiaal. Ten gevolge van ontbossing in recente tijden trad hellingserosie op; het meeste
afgespoelde materiaal werd als colluvium afgezet aan de voet van de hellingen.
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-Het projectgebied

Figuur 9. De quartairgeologische profieltypekaart (Databank Ondergrond Vlaanderen, geraadpleegd via
WMS).

Figuur 10. De quartairgeologische kaar (detail) (Databank Ondergrond Vlaanderen, geraadpleegd via WMS).
Op de quartairgeologische profieltypekaart (figuren 9 en 10) valt af te lezen dat op de zuidoostelijke helft van
het terrein geen Holocene en/of Tardiglaciale afzettingen bovenop de Pleistocene sequentie zijn afgezet (Type
3, lichtgroen).3 Hier zijn dus geen afgedekte oude bodems te verwachten. Het noordwestelijke deel staat
3

www.dov.vlaanderen.be.
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gekarteerd als een gebied waar wel Holocene en/of Tardiglaciale fluviatiele afzettingen bovenop de Pleistocene
sequentie zijn afgezet (Type 3a). Het is duidelijk dat het projectgebied zich aan de rand van de alluviale vlakte
van de Dender bevindt.

Figuur 11. De tertiairgeologische kaart met aanduiding van het onderzoeksgebied (Databank Ondergrond
Vlaanderen, geraadpleegd via WMS).
Op de tertiairgeologische profieltypekaart (figuur 11) is te zien dat het projectgebied Tertiair gekarteerd is als
Formatie van Kortrijk, Lid van Moen. Het gaat om grijze kleihoudende klei tot silt met aanwezigheid van
kleilagen en Nummulites planulatus. Dit zijn fossielen van schijfvormige eencelligen die tot enkele centimeters
groot konden worden.
Voor het gebied is geen geomorfologische kaart beschikbaar.
2.6.1.3. Fysisch-geografische gegevens en grondgebruik
Het projectgebied is gelegen in de lage en vlakke Dendervallei, aan de voet een hogere rug die vanuit het
zuidzuidwesten langzaam afdaalt naar de Dender. Topografisch ligt het gebied tussen ca. 16 m TAW in het
zuiden en ca. 11 m TAW in het noorden (figuur 12).
Als we ‘uitzoomen’ op het projectgebied is dit nog veel duidelijker. Tussen de Dender en Schelde, ten westen
van het projectgebied, liggen verschillende hoge ruggen (tot ca. 120 m TAW), ten oosten van het projectgebied,
tussen Schelde en Zenne, zijn de ruggen lager, tot ca. 90 m TAW. Daartussen stroomt de Dender in een brede
vlakte met een hoogte tussen ca. 17 m TAW aan de landsgrens en ca. 5 m TAW aan de samenvloeiing met de
Schelde.
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Figuur 12. Digitaal Hoogtemodel van de omgeving (AGIV; Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II, DTM, raster,
1 m; eigen bewerking).

Figuur 13. Hoogtemodel van het terrein (AGIV).
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Figuur 14. De bodemtypekaart met de positie van het desbetreffende projectgebied (Databank Ondergrond
Vlaanderen, geraadpleegd via WMS).
Bodemkundig is het terrein gelegen in verschillende bodemtypes (figuur 14). Het grootste deel van het terrein
staat gekarteerd als Lhp, een natte zandleembodem zonder profiel. Een deel in het oosten als Ldp, een matig
natte zandleembodem zonder profiel; de rest als Lep, een natte zandleembodem zonder profiel. Een klein
stukje in het noordoosten is gekarteerd als ON, opgehoogde grond.
Het verschil tussen Lhp en Lep ligt in de drainageklasse: een Lep–bodem is nat, sterk gleyig met
reductiehorizont. In de winter is er wateroverlast, ook in de zomer is deze bodem vochtig. Zelfs na drainage
zijn ze maar matig geschikt voor akkerbouw. Een Lhp-bodem is een colluviale natte stuwwatergrond, nat met
een relatief hoge ligging en sterk gleyig. Ook deze gronden zijn periodiek onderhevig aan wateroverlast. Ook
Ldp-bodems zijn colluviumgronden, gekenmerkt door een laag recent geërodeerd sediment. Ook hier is
wateroverlast kenmerkend.
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Figuur 15. Bodemassociatiekaart van het projectgebied (Databank Ondergrond Vlaanderen, geraadpleegd via
WMS).
De bodemassociatiekaart (figuur 15) toont dat het projectgebied gelegen is in associatie 29, het gaat om natte
zandleemgronden met textuur B horizont of verbrokkelde textuur B horizont.

Figuur 16. De bodembedekkingskaart (AGIV, geraadpleegd via WMS).
De bodembedekkingskaart bevestigt het beeld van de luchtfoto: het gebied is bedekt met gras, struiken en
bomen langsheen de grachten (figuur 16).
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Figuur 17. Bodemerosiekaart (Databank Ondergrond Vlaanderen, geraadpleegd via WMS).
Het projectgebied staat niet gekarteerd op de bodemerosiekaart, maar de omliggende percelen kennen een
zeer lage tot verwaarloosbare kans op potentiële bodemerosie (figuur 17)
Een overzichtsplan met de relevante landschappelijke en aardkundige factoren binnen het projectgebied is te
vinden bij de synthese (figuur 26).
2.6.1.4. Specifieke bijkomende terreininformatie: resultaten van de boringen in kader van het milieuhygiënisch
onderzoek
Niet van toepassing.
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2.6.2. Een tekstuele historische beschrijving van het onderzochte gebied
2.6.2.1. Inventaris bouwkundig erfgoed
In het projectgebied zijn geen onroerenderfgoedwaarden aanwezig.
Ten noordwesten ligt de vastgestelde archeologische zone van Ninove. Ten zuiden is ligt een vastgesteld
bouwkundig relict: het gaat om een muurschildering van BP Motor Spirit. Wegens de datering in het
interbellum is dit relict niet relevant voor deze archeologienota.
2.6.1.2. Historisch – cartografische documentatie van het projectgebied
2.6.2.2.1. Het historische model met betrekking tot het ontstaan en de stedelijke ontwikkeling van Ninove4
Over het ontstaan van Ninove ontbreekt het ons aan bronnenmateriaal en is bijgevolg zeer weinig geweten. De
oudste vermelding stamt uit 822, wanneer in een oorkonde van Keizer Lodewijk de Vrome de schenking van
een deel van de villa Neonifio aan de abdij van Saint-Amand-Lez-Eaux beschreven wordt.5 Het villadomein
maakte toen deel uit van de Pagus Bracbatensis of de gouw Brabant.6
Bij de interpretatie van historische gegevens in functie van de reconstructie van de stadsontwikkeling door de
lokale historici wordt algemeen uitgegaan van het theoretisch model waarbij een aantal verspreide woningen
in de omgeving van velden of een kouter geleidelijk aangroeien tot een kleine nederzetting.7 Dergelijke
nederzettingen evolueren in de Karolingische periode (8ste-9de eeuw) niet zelden tot een domeincentrum of
villa.
Tegenwoordig gaan de historici D. Van de Perre en G. Vande Winkel er eerder van uit dat de Karolingische villa
Neonifio vereenzelvigd moet worden met het Hof te Nederwijk, gelegen in de Nederwijk (figuur 18, 1).8
Volgens D. Van de Perre moet de oudste bewoningskern van Ninove alsook de eerste parochiekerk dan ook
hier gesitueerd worden.
Na het uiteenvallen van het Karolingische rijk (843) vormt het gebied tussen Schelde en Dender (waartoe ook
Ninove behoort) het graafschap Biest en later het markgraafschap Ename. Midden 11de eeuw wordt het
noordelijk deel van de mark Ename, waaronder ook Ninove, veroverd door de graaf van Vlaanderen en zien we
een vervanging van Ename door Aalst als politiek centrum van het gebied tussen Schelde en Dender, hetgeen
later binnen Rijks-Vlaanderen het Land van Aalst zal uitmaken.9 Vanaf dit moment neemt Ninove een
belangrijke strategische plaats in, gezien de ligging aan de grens met het opkomende hertogdom Brabant.
Volgens D. Van de Perre en G. Vande Winkel kan in de loop van de 9de-10de eeuw een verschuiving van locatie
van de bewoningskern (van de Nederwijk naar het gebied rond de Graanmarkt) of alleszins een wijziging in het
bewoningspatroon verondersteld worden. Ze stellen dat dit gebeurt onder invloed van de gewijzigde politieke
situatie: ten gevolge van een dreiging van buitenaf (traditioneel beschouwd als de invallen van de
Noormannen) worden versterkingen opgetrokken.10 Deze versterkingen zouden vaak nog terug te vinden zijn in
de huidige stadsplattegrond in de vorm van een circulair of semi-circulair patroon. In het geval van Ninove gaan
D. Van de Perre en G. Vande Winkel uit van de oprichting van een vluchtburg in de vorm van een
halvekringversterking (figuur 18, 3). Over de precieze locatie van deze versterking zijn de geschiedschrijvers het
niet altijd eens.
Vanaf de tweede helft van de 11de eeuw worden deze Heren van Ninove vazal van de Graaf van Vlaanderen en
krijgen ze van hem de heerlijkheid Ninove in leen. Bovendien behoren ze als stalmeesters van de graaf tot de
meest invloedrijke adellijke geslachten van Vlaanderen.11
Volgens D. Van de Perre, G. Vande Winkel en H. Vangassen evolueert in de loop van de 11de eeuw de
versterking verder tot de kern van de middeleeuwse heerlijkheid: er wordt een beperkte marktfunctie
4

Samenvatting van diverse theorieën, uit: Klinkenborg, De Maeyer et al. 2009, pp. 9-12, aangevuld met de
meest recente gegevens.
5
Van de Perre 2005, p. 13.
6
Vande Winkel 1996, p. 218.
7
Demeulemeester 1990, pp. 117-149.
8
Van de Perre & Vande Winkel 2008, p 51.
9
Vande Winkel 1996, p. 218; Van de Perre & Vande Winkel 2008, p 52.
10
Vande Winkel 1996, pp. 204-205.
11
Van de Perre & Vande Winkel 2008, p. 52.
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toegekend en de opkomst van belangrijke landwegen die door de nieuwe omwalde bewoningskern lopen,
zorgen voor strategische belangen. Ook de ligging van Ninove aan de grens van het graafschap Vlaanderen
verhoogde het belang van de omwalde stadskern.
In de loop van de 11de en 12de eeuw breidt volgens hoger vernoemde auteurs de bewoning nog verder uit langs
de Beverstraat en de Burchtstraat (figuur 18, 4).
In de 12de eeuw krijgen we twee nieuwe elementen in de stadsontwikkeling. De Heren van Ninove richten rond
1100 een versterkte burcht op ten zuiden van de omwalde stadskern (figuur 18, 5). Het betreft een
mottekasteel opgericht tussen twee Denderarmen, een strategisch zeer belangrijke plaats bij de grens met
Brabant.

Figuur 18. Huidige visie op het ontwikkelingsmodel van Ninove, gebaseerd op het historische
bronnenonderzoek van H. Vangassen, G. Vande Winkel en D. Van de Perre. (bron: Klinkenborg,
De Maeyer et al. 2009). 1: De Nederwijk, mogelijk teruggaand op de villa Neonifio (8 ste -9 de eeuw);
3: Halvekringversterking (9 de -10 de eeuw); 4: Uitbreiding langs de Bever- en Burchtstraat (11 de -12 de
eeuw); 5: Mottekasteel (omstreeks 1100).
Het projectgebied situeert zich ten zuidoosten van het mottekasteel dat opgericht is omstreeks 1100.
2.6.2.3. Cartografische informatie
a)

Jacob van Deventer, 59: Nieneve, Heerlichoven, Meerbeeck, uit de Atlas des villes des Pays-Bas: 73 places
levées entre 1550 et 1565 sur les ordres dec Charles Quint et Philippe II (1550-1565)
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Figuur 19. Ligging (bij benadering) van het projectgebied (rood) op de kaart van Ninove van Jacob van Deventer
(KBR).
Op basis van de historische informatie (zie hierboven) en recenter cartografisch materiaal (zoals de
gegeorefereerde Ferrariskaart), kan het projectgebied bij benadering gesitueerd worden op de kaart van Jacob
van Deventer van Ninove (figuur 19). Hieruit blijkt dat het projectgebied geen bebouwing kende en in een
laaggelegen zone (groen) gelegen was. Ten zuidoosten van het terrein ligt de bewoningskern ‘Meerbeeck’.
Het mottekasteel met opperhof en neerhof is nog duidelijker zichtbaar ten noordwesten van het projectgebied.
b) Jacques Horenbault, Kaart van het Land van Aalst (1596/1619)
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Figuur 20. Kaart van Horenbault uit 1596/1619.
(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7e/Land_Van_Aalst%2C_Belgium%2C_by_Jacques_H
orenbault_in_1619.jpg)
Opnieuw kan het projectgebied slechts bij benadering gelokaliseerd worden. Ook op de kaart van Jacques
Horenbault (1596/1619) is het projectgebied onbebouwd (figuur 20).
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c)

Jozef Johan Frans Ferraris – Kabinetskaart der Oostenrijkse Nederlanden en het Prinsbisdom Luik: Aelst
(1771-1778)

Figuur 21. Detail van de Ferrariskaart (1771-1778) met aanduiding van het onderzoeksgebied (AGIV,
geraadpleegd via WMS).
Op de Ferrariskaart is te zien dat het terrein in gebruik is als landbouwgrond en nabij het natte meersengebied
van de Dender ligt (figuur 21). Ook opvallend is dat de grens tussen Brabant en Vlaanderen dwars door het
projectgebied loopt. Het mottekasteel is hier wel verdwenen.
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d) Atlas der Buurtwegen (ca. 1841)

Figuur 22. Afbakening van het onderzoeksgebied op de Atlas der Buurtwegen (ca. 1841) (AGIV, geraadpleegd
via WMS).
Eenzelfde situatie is te zien op de Atlas der Buurtwegen (figuur 22). Het terrein is onbebouwd en verder
opgedeeld in percelen. De Meerbekeweg is hier ook zichtbaar.
e)

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

Ook de Vandermaelenkaart toont een gelijkaardig beeld (figuur 23). De Meerbekeweg lijkt hier door het
projectgebied te lopen, maar waarschijnlijk is dit eerder te wijten aan de soms grote fout bij de georeferentie
van de Vandermaelenkaart. Een groot deel van het terrein is gekarteerd als moerassig gebied.
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Figuur 23. Detail van Vandermaelenkaart uit 1846-1854 met aanduiding van het onderzoeksgebied (AGIV,
geraadpleegd via WMS).
f)

Philippe Chrétien Popp - Atlas cadastral parcellaire de la Belgique (1842-1879)

Op de kadastrale atlas van Popp is eenzelfde perceelsstructuur te zien als op de Atlas der Buurtwegen (figuur
24). De Meerbekeweg, hier Halleweg geheten, loopt ten oosten van het terrein. Deze Halleweg sluit ter hoogte
van de Halle of Brabantse gracht aan op de Meerbeekweg. Het projectgebied behoort tot een zone die
‘Veldweide’ wordt genoemd.

Figuur 24. Detail van het kadasterplan van Popp (1842-1879) met afbakening van het onderzoeksgebied
(AGIV, geraadpleegd via WMS).
Voor een geïnterpoleerd Digitaal Hoogtemodel en de bodemkundige beschrijving van het projectgebied
verwijzen we naar vorig hoofdstuk (1.2.6.1, respectievelijk figuren 27 en 30).
2.6.2.4. Toponymie
De oudste vermelding van Meerbeke stamt uit 966 (Merbeccam) (De Herdt et al. 2013). De naam zou
Germaans zijn en wijzen op een natte omgeving, wegens de samenstelling van ‘meer’ en ‘beek’. Het toponiem
‘Veldweide’ op de Poppkaart verwijst naar het woeste, natte karakter van het gebied en de gebruiksfunctie als
weidegrond.
Op de Vandermaelenkaart (figuur 23) en Poppkaart (figuur 24) is ten noorden van het projectgebied een beek
te zien met de naam ‘Hellegat’ (Vandermaelen) en ‘Helle’ (Popp).
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2.6.3. Een tekstuele beschrijving van het onderzochte gebied in zijn archeologisch kader

Figuur 25. Uittreksel uit de CAI met de gekende sites in de nabijheid van het terrein (Agentschap Onroerend
Erfgoed; eigen bewerking).
Ter hoogte van het projectgebied zijn geen CAI-waarden gekend (figuur 25). Ten zuidoosten van het terrein
ligt CAI-locatie 32450. Op basis van oude repertoria12 zou het om een Merovingisch vlakgraf gaan, dat enkele
urnen, wapens, benodigdheden en beenderen bevatte. Meer informatie is niet gekend.
Ten noordwesten van het projectgebied ligt CAI-locatie 30662, binnen de archeologische zone van de
stadskern van Ninove. Het gaat om het mottekasteel dat omstreeks 1100 in opgericht. Het terrein is evenwel
nog niet onderzocht door middel van een archeologisch onderzoek met ingreep in de bodem.
2.6.4. Datering en interpretatie van het onderzochte gebied
-Datering en interpretatie van geomorfologische eenheden van het projectgebied:
Het projectgebied is gelegen in de alluviale vallei van de Dender. Tertiair gaat het om kleiafzettingen
waarboven in het noordwestelijke deel van het terrein Holocene en/of Tardiglaciale afzettingen zijn gebeurd.
-Datering en interpretatie van de antropogene aanwezigheid in het plangebied:
Op basis van het historisch-cartografisch materiaal kan gesteld worden dat het terrein vanaf de late 16de eeuw,
en waarschijnlijk na het midden van de 16de eeuw, niet bebouwd is, en gebruikt is als akkergrond (Ferrariskaart)
maar waarschijnlijker, op basis van de bodemkundige informatie, als weidegrond. Vóór het midden van de 16de
eeuw zijn geen gegevens bekend, maar het is aannemelijk dat de terreinen een gelijkaardig gebruik kenden.

12

Het gaat met name om Roosens H., 1949. De Merovingische begraafplaatsen in België, Verhandelingen van de
Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent 5.; en om Bauwens-Lesenne M., 1962. Bibliografisch repertorium
der oudheidkundige vondsten in Oost-Vlaanderen: vanaf de vroegste tijden tot aan de Noormannen, Oudheidkundige
repertoria II, Brussel.
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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.
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2.6.8. Tekstuele synthese
De Stad Ninove wens volkstuinen aan te leggen op een terrein ter hoogte van de Meerbekeweg en de
Brusselsesteenweg. Hierbij worden de bestaande grachten verbreed en worden er drie nieuwe grachten
aangelegd. De uitgegraven grond zal gebruikt worden om het zuidelijke deel van het terrein op te hogen.
Daarna worden hier de volkstuinen aangelegd. Voor de inrichting ervan worden plaatselijk enkele verhardingen
(paden) en lichte constructies opgetrokken (kleine bergingen en een ontmoetingsruimte). Doordat het terrein
enerzijds wordt opgehoogd, en het anderzijds lichte constructies betreft, zal de effectieve bodemingreep in
deze zone zeer beperkt en versnipperd zijn.
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. Er zijn voor dit dossier geen vrijstellingen van toepassing op bovenvermeld
artikelnummer.13
Het projectgebied bevindt zich sinds de vroegste historische bronnen in een weinig gewijzigd landschap. Al
sinds het midden van de 16de eeuw is het terrein in gebruik als akkerland of weidegrond. Het natte, laaggelegen
karakter van het gebied is zeer ongunstig voor andere vormen van menselijke occupatie zoals bewoning of
begraving, en eigenlijk ook voor akkerbouw. Anderzijds is het wel mogelijk dat meer perifere activiteiten zoals
het bleken van laken, … wel hebben plaatsgevonden op het terrein.
Het feit dat dit gebied zeer nat is, wordt ook meegenomen in de ontwikkeling van het terrein. Het noordelijke
deel wordt quasi ongemoeid gelaten en dient als wateropvang.

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 1.0 van 11 december 2015.
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Figuur 26. Synthesekaart van het terrein en omgeving.
De synthesekaart (figuur 26) vat de belangrijkste bevindingen samen: het terrein is gelegen in een natte
omgeving, nabij de Dender en aan de rand van de alluviale vlakte. Daarnaast ligt ze ook buiten de historische
stadskern van Ninove.
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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 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?
Er zijn momenteel geen archeologische sites gekend op het projectgebied, maar wel in de omgeving. Ten
noordwesten ligt de archeologische zone van de stadskern van Ninove.
Het natte karakter van het terrein, dat ook vastgesteld is op het cartografische materiaal, is zeer ongunstig voor
bewoning of begraving. Meer perifere activiteiten kunnen wel plaatsgevonden hebben, zoals het weiden van
vee. De impact in de bodem van dergelijke activiteiten zal evenwel beperkt zijn.
-Wat is de landschapshistoriek van het terrein?
Het terrein is gelegen in de lage alluviale vlakte van de Dender. Dit heeft zijn neerslag in de huidige
bodemtypes, die allen het natte karakter van de gronden aantonen.
-Welke gebruiksevolutie kende het terrein?
Zeker sinds het midden van de 16de eeuw was er geen bebouwing op het terrein, en werd het gebruikt als
landbouwgrond of woeste grond.
-Wat is de impact van de geplande werken?
De impact van de werken is gering. Bij het verbreden en aanleggen van verschillende grachten zal zo’n 715 m²
uitgegraven worden tot een diepte van ca. o,80m tot 1m onder maaiveld (ca. 600m³).
De uitgegraven grond zal gebruikt worden om het zuidelijke deel van het terrein, waar de volkstuinen komen,
eerst enigszins op te hogen. Vervolgens worden in het zuidelijk gedeelte enkele paden en lichte constructies
voorzien (paadjes, ontmoetingsruimte en terras, verspreid over het terrein een reeks bergingen). De aanleg
hiervan zal een beperkte impact hebben op de bodem. Het gaat om lichte constructies waarvoor slechts een
beperkte funderingsdiepte (tot ca. 30cm) noodzakelijk is. Doordat deze gerealiseerd worden in de zone die
eerst wordt opgehoogd met de grond afkomstig uit de nieuwe grachten, wordt de effectieve ingreep nog wat
gereduceerd en zullen uitgravingen niet dieper dan de oppervlakkige teelaarde reiken. Daarbij komt ook nog
dat deze eventuele uitgravingen in de bodem ruimtelijk niet-aaneengesloten zijn.
-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°)
Archeologische sporen in situ zijn binnen het projectgebied van de geplande werken nagenoeg niet te
verwachten:
-

-

-

De topografische ligging, in de alluviale vlakte van de Dender, en bodemkundige eigenschappen,
namelijk het natte en gleyige karakter, van het gebied zijn zeer ongunstig voor het merendeel van
menselijke activiteiten zoals bewoning of begraving. Meer perifere functies, zoals bijvoorbeeld
bleekweide, kunnen wel plaatsgevonden hebben. De terreinen komen tevens in aanmerking voor
het weiden van vee. De activiteiten hebben echter een geringe impact nagelaten op de bodem.
Dit bevestigt zich in de geraadpleegde historische kaarten: al sinds de late 16de eeuw is het terrein
niet meer bebouwd geweest en werd het gebruikt als landbouw- of weidegrond of werd het
woest gelaten.
Het is mogelijk dat er sporen uit oudere fasen aanwezig zijn, maar gezien het karakter van het
gebied kan verondersteld worden dat de functie gelijklopend zal geweest zijn aan deze die op de
historische kaarten zichtbaar is.
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Indien er toch andere archeologische sporen binnen het gabarit van de werken aanwezig zouden zijn, wat
weinig waarschijnlijk is, zal de interpretatie ervan dermate moeilijk zijn, gezien de breedte van de effectieve
uitgravingen zeer beperkt is en zeer verspreid is. Het betreft immers een reeks kleine bodemingrepen verspreid
over het projectgebied. De geplande werken zijn van die aard dat ze geen ruimtelijk inzicht kunnen bieden op
eventueel aanwezige sites. Interpretatie van en ruimtelijk inzicht in eventuele archeologische sporen zal
uitermate beperkt zijn.
Het wetenschappelijk kennispotentieel van een eventuele site is derhalve zéér gering.
-Wat is de aard en waardering van het kennispotentieel? (cf. CGP 12.5.1.3, 7°)
Niet van toepassing gelet op voorgaande, er is de facto geen wetenschappelijk kennispotentieel.
-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 zéér gering. Bijkomend vooronderzoek zal geen nieuwe inzichten brengen en 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.
-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°)
Zie figuur 26.
2.8. Beschrijving van de kaders waarbinnen het potentieel op kennisvermeerdering geëxploiteerd moet worden
Niet van toepassing.
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2.9. Samenvatting gericht op een gespecialiseerd publiek
De Stad Ninove wenst volkstuinen aan te leggen op een terrein gelegen ter hoogte van de Meerbekeweg en de
Brusselsesteenweg. De bestaande grachten worden verbreed en er worden drie nieuwe grachten aangelegd.
De uitgegraven grond zal gebruikt worden om het zuidelijke deel van het terrein, waar de volkstuinen komen,
op te hogen. In deze zone worden een reeks oppervlakkige werken uitgevoerd ten behoeve van de uitrusting
van de volkstuinen (paadjes, centrale ontmoetingsruimte, enkele bergingen, …).
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. Er zijn
voor dit dossier geen vrijstellingen van toepassing op bovenvermeld artikelnummer.14
Ten behoeve van het bekomen van een bekrachtigde archeologienota is een bureaustudie uitgevoerd.
Het terrein bevindt zich buiten de historisch gekende nederzettingskern van Ninove, zoals deze op basis van
historisch en cartografisch onderzoek gekend is sinds de vroege en zeker sinds de volle middeleeuwen.
Cartografisch materiaal toont ook aan dat het terrein sinds het midden van de 16de eeuw niet meer bebouwd is
en gebruikt werd als landbouw- of woeste grond.
Het fysische karakter van het projectgebied staat hier zeker mee in verband: topografisch ligt het in de alluviale
vlakte van de Dender, bodemkundig gaat het om zeer natte en gleyige gronden met periodieke wateroverlast.
Het is duidelijk dat dergelijke gronden weinig nut hebben voor de mens, met uitzondering van perifere
activiteiten zoals, bijvoorbeeld, een gebruik als bleekweide of weide gronden.
De bodemimpact is ook gering: voor het aanleggen van de nieuwe grachten gaat het om 715 m², voor het
verbreden van de bestaande grachten is de oppervlakte ongekend. In het zuidelijk gedeelte van het
projectgebied, dat eerst enigszins wordt opgehoogd met grond afkomstig uit de nieuwe grachten, betreft het
ca. 1500m² bodemingreep verspreid over het terrein, voor de aanleg van paadjes of lichte constructies zoals
een centrale ontmoetingsruimte, bergingen, … Gelet op de beperkte funderingsdiepte voor deze constructies
en paadjes en het feit dat de terreinen eerst wat worden opgehoogd, zullen de uitgravingen niet diper reiken
dan de teelaarde.
De werken zijn door hun verspreid karakter tevens van die aard, dat ze amper ruimtelijk inzicht kunnen bieden
op eventueel aanwezige archeologische sites, als die al aangesneden zouden worden.
In dit licht is geen verder archeologisch (voor)onderzoek aangewezen aangezien het potentieel op
kennisvermeerdering zeer gering is.

14

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 1.0 van 11 december 2015.
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2.10. Samenvatting gericht op een niet-gespecialiseerd publiek
De Stad Ninove wenst volkstuinen aan te leggen op een terrein gelegen ter hoogte van de Meerbekeweg en de
Brusselsesteenweg. De bestaande grachten worden verbreed en er worden drie nieuwe grachten aangelegd.
De uitgegraven grond zal gebruikt worden om het zuidelijke deel van het terrein, waar de volkstuinen komen,
op te hogen. In deze zone worden een reeks oppervlakkige werken uitgevoerd ten behoeve van de uitrusting
van de volkstuinen (paadjes, centrale ontmoetingsruimte, enkele bergingen, …).
Ten behoeve van het bekomen van een bekrachtigde archeologienota is een bureaustudie uitgevoerd.
Het terrein bevindt zich buiten de historisch gekende nederzettingskern van Ninove, zoals deze op basis van
historisch en cartografisch onderzoek gekend is sinds de vroege en zeker sinds de volle middeleeuwen.
Cartografisch materiaal toont ook aan dat het terrein sinds het midden van de 16de eeuw niet meer bebouwd is
en gebruikt werd als landbouw- of woeste grond.
Het ‘natuurlijke’ karakter van het projectgebied staat hier zeker mee in verband: het terrein ligt in de
overstromingsvlakte van de Dender, en de bodem is zeer nat en amper geschikt voor landbouw. Het is duidelijk
dat dergelijke gronden weinig nut hebben voor de mens, met uitzondering van perifere activiteiten zoals,
bijvoorbeeld, een gebruik als bleekweide in het kader van textielproductie of het weiden van vee.
De bodemimpact is ook gering: voor het aanleggen van de nieuwe grachten gaat het om 715 m², voor het
verbreden van de bestaande grachten is de oppervlakte ongekend. In het zuidelijk gedeelte van het
projectgebied, dat eerst enigszins wordt opgehoogd met grond afkomstig uit de nieuwe grachten, betreft het
ca. 1500m² bodemingreep verspreid over het terrein, voor de aanleg van paadjes of lichte constructies zoals
een centrale ontmoetingsruimte, bergingen, … Gelet op de beperkte funderingsdiepte voor deze constructies
en paadjes en het feit dat de terreinen eerst wat worden opgehoogd, zullen de uitgravingen niet diper reiken
dan de teelaarde.
De werken zijn door hun verspreid karakter tevens van die aard, dat ze amper ruimtelijk inzicht kunnen bieden
op eventueel aanwezige archeologische sites, als die al aangesneden zouden worden.
In dit licht is geen verder archeologisch (voor)onderzoek aangewezen aangezien het potentieel op
kennisvermeerdering zeer gering is.
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