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Samenvatting 

1. Planmatige context 

Stad Oudenaarde wenst een clubhuis te bouwen en een parking en 14 buitenbanen aan te leggen 

voor de beoefening van petanque. Hiertoe worden ook twee regenwaterputten en septische put 

gestoken en bijhorende RWA-riolering, DWA-riolering en nutsleidingen aangelegd. De afgraving in 

de zone van de buitenbanen en het gebouw betreft 40 cm. Ter hoogte van de funderingsvoeten 

bedraagt de bodemingreep 200 cm. In de zone van de parking dient het terrein genivelleerd te 

worden en kan de afgraving bijgevolg oplopen tot 70 cm. De bestaande rij knotwilgen wordt 

behouden. 

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 bouw van het petanquegebouw. Er zijn voor dit dossier geen 

vrijstellingen van toepassing op bovenvermeld artikelnummer.1 

3. Resultaten 

SOLVA voerde in opdracht van Stad Oudenaarde het voorgeschreven archeologische vooronderzoek 

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

gebeurd. Daaruit blijkt dat het projectgebied gesitueerd is binnen het meersengebied van de 

Scheldevallei, op alluviale afzettingen. De aanwezigheid van deze afzettingen lag aan de basis van 

baksteenproductie op het desbetreffende perceel, zeker vanaf de late 18de tot in de 19de eeuw. 

Geotechnische boringen op het projectgebied tonen aan dat de bodem tot minstens 1,3 m diepte 

geroerd is. Uit boringen ten noorden en oosten, blijkt dat deze baksteenproductie en werken in het 

kader van de rechttrekking van de Schelde het bodemarchief zelfs tot op een diepte van 4 m geroerd 

hebben.  

Voor recentere perioden vallen dus enkel ophogingen te verwachten. Oudere sporen zijn eerder te 

verwachten op hoger gelegen plaatsen in het landschap, buiten de contouren van het projectgebied. 

Perifere of minder structurele activiteiten hebben mogelijks wel nog archeologische sporen 

nagelaten. Indien deze niet geërodeerd zijn door de wijzigende ligging van de Schelde, zijn deze 

bedekt onder metersdikke alluvium- of ophogingspakketten en worden deze bijgevolg niet geraakt 

door de werken (maximaal en slechts plaatselijk 2 m diep, overgrote meerderheid van de 

bodemingreep beperkt zich tot 40cm diepte). Twee bekrachtigde archeologienota’s voor projecten in 

de onmiddellijke omgeving adviseerden omwille van deze kleiexploitatie en hermodellering van het 

terrein reeds eerder geen vervolgonderzoek. 

Ook voor het projectgebied is, rekening houdend met de talrijke vastgestelde verstoringen en 

ophogingen in het gebied en binnen het projectgebied zelf, en rekening houdend met de diepte van 

de werken, verder archeologisch onderzoek niet zinvol. Als er binnen de geplande werken al sporen 

zouden aangesneden worden, wat gelet op de vastgestelde alluviale pakketten en ophogingen zeer 

onwaarschijnlijk is, zou dit enkel bij de diepste ingrepen het geval kunnen zijn en kan er geen 

                                                                 
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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ruimtelijk inzicht in de sporen verkregen worden. Het potentieel op kennisvermeerdering is binnen 

de contouren van de geplande werken dermate laag en een verder(e) archeologisch 

vooronderzoek/opvolging van de werken lijkt dus, kosten-baten beschouwd, niet aangewezen. 
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Verslag van de resultaten van het bureauonderzoek 

1. Beschrijvend gedeelte  

1.1. Administratieve gegevens 

Projectcode: 2017D259 

Sitecode: 17-OUD-GS 

Wettelijk depotnummer: D/2017/12.857/45 

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

Locatie: Oost-Vlaanderen, Oudenaarde, Galgestraat, (figuur 1-2, foto 1-5). 

Bounding box: punt 1: x=96902,19 / y=171811,63; punt 2: x=96959,88 / y=171675,96. 

Kadastrale gegevens: Oudenaarde, 1e afdeling, Sectie A, nr. 326 L. 

Oppervlakte van de bodemingreep: 2754 m² 

Topografische kaart: zie figuur 2 en 5 

Naam betrokken actoren en specialisten: 

-Erkend archeoloog: Ruben Pede (OE/ERK/ARCHEOLOOG/2015/00063) 

-Tekst: Maxime Poulain 

-Aanmaak kaartmateriaal: Ewoud Deschepper 

-Redactie: Bart Cherretté 

Wetenschappelijke advisering: 

Niet van toepassing 

 

 

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

via WMS). 
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Figuur 2. Detail van de topografische kaart met aanduiding van het onderzoeksgebied (AGIV, geraadpleegd 

via WMS). 

 

 
Foto 1. Luchtopname van het onderzoeksgebied (AGIV, geraadpleegd via WMS).  
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Foto 2. Foto van de bestaande situatie (februari 2016, Stad Oudenaarde). Zicht naar het noorden, ten zuiden 

van het projectgebied. 

 
Foto 3. Foto van de bestaande situatie (februari 2016, Stad Oudenaarde). Zicht naar het noordnoordoosten 

vanuit de westelijke punt van het projectgebied. 
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Foto 4. Foto van de bestaande situatie (februari 2016, Stad Oudenaarde). Zicht naar het noordoosten, ten 

westen van het projectgebied. 

 
Foto 5. Foto van de bestaande situatie (februari 2016, Stad Oudenaarde). Zicht naar het zuidwesten vanuit 

de noordelijke grens van het projectgebied. 
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1.2. De archeologische voorkennis 

Er zijn geen archeologische sites gekend binnen het projectgebied. Voor het archeologisch kader van 

de wijdere omgeving, verwijzen we naar hoofdstuk 2.6.3. 

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: 

Stad Oudenaarde wenst een clubhuis te bouwen en een parking en 14 buitenbanen aan te leggen 

voor de beoefening van petanque. Hiertoe worden ook twee regenwaterputten en septische put 

gestoken en bijhorende RWA-riolering, DWA-riolering en nutsleidingen aangelegd. De afgraving in 

de zone van de buitenbanen en het gebouw betreft 40 cm. Ter hoogte van de funderingsvoeten 

bedraagt de bodemingreep 200 cm. In de zone van de parking dient het terrein genivelleerd te 

worden en kan de afgraving bijgevolg oplopen tot 70 cm. De bestaande rij knotwilgen wordt 

behouden. 

Het projectgebied 

Het projectgebied is gelegen op een zeer groot perceel langs de Galgestraat. Ten noorden grenst het 

aan de parking van het vroegere Santens NV, ten oosten en zuiden aan voetbalvelden en andere 

sportaccommodatie. 

De bestaande toestand 

Aan de overzijde van de Galgestraat bevinden zich open en halfopen woningen. In de zachte berm 

naast het terrein bevindt zich enig groen, evenals aan de overzijde van de weg. Op het terrein zelf 

bevinden zich losse bomen en een rij knotwilgen. Het zuidelijke deel is reeds verhard met 

aangedamd grind. Het terrein is reeds afgeboord door een hekwerk. 
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De ontworpen toestand 

Zie figuur 3 en bijlage 1 voor grondplan en profielen van de ontworpen toestand voor het 

petanquegebouw. 

Op de rooilijn wordt een doorlevende haag geplant langs het bestaande hekwerk. Enkele losstaande 

bomen dienen gerooid te worden. Een bestaande rij knotwilgen die het terrein afscheidt van de 

voetbalvelden ten oosten wordt daarentegen behouden. De overige werken worden hieronder 

gegroepeerd onder (i) clubhuis, (ii) parking en (iii) buitenbanen. 

Clubhuis 

De bouw van een clubhuis bedraagt 402,25 m². Voor de aanleg van de vloerplaat en isolatie wordt de 

bodem maximaal 40 cm afgegraven. Enkel ter hoogte van funderingsvoeten bedraagt de 

bodemingreep 2 m. Vervolgens worden ook twee regenwaterputten (15000 l, diameter 3,48 m, 

hoogte 1,97 m) en septische put (3000 l gestoken). De bijhorende RWA-riolering heeft vanaf de 

regenwaterputten ten oosten van het gebouw 300 mm diameter, ten zuiden 200 mm en ten westen 

160 mm. De DWA- riolering heeft buizen van 110 mm diameter die leiden naar de septische put en 

met een 160 mm buis aansluiten op de straatriolering in de Galgestraat. Deze rioleringsaansluitingen 

mogen maximaal 0,80 cm onder het maaiveld aangeboden worden. 

Parking 

Ten noorden van het clubhuis wordt een parking aangelegd voor 27 wagens en 1 autobus (1090 m²). 

Voorafgaand aan de verharding wordt het terrein afgegraven, gemiddeld 30-40 cm. Er bestaat echter 

een aanzienlijke helling in dwarse (west-oost) richting. Daarom zal de nivellering aan de straatkant 

resulteren in een afgraving die kan oplopen tot 70 cm. De uiteindelijke verharding bestaat uit 

geotextiel, grof grind en fijn grind. 

Buitenbanen 

Voor de aanleg van de buitenbanen (476 m²) ten zuiden van het clubhuis, wordt de huidige 

verharding afgegraven over maximaal 40 cm. Nadien wordt deze heraangevuld met onderaan grof 

grind op geotextiel en bovenaan dolomiet. 

Samenvattend: 

Samenvattend omvatten de werken voor het petanquegebouw de constructie van (i) een clubhuis, 

(ii) een parking en (iii) buitenbanen. Voor het clubhuis (402,25 m²) wordt 40 cm afgegraven, ter 

hoogte van de funderingsvoeten bedraagt de bodemingreep echter 2 m. De rioleringsaansluitingen 

voor het petanquegebouw liggen maximaal 80 cm diep. Voor de parking (1090 m²) wordt het terrein 

gemiddeld 40 cm afgegraven. Ter hoogte van de Galgestraat kan deze afgraving echter oplopen tot 

70 cm. De aanleg van de buitenbanen (476 m²) vereist eveneens een afgraving van 40 cm. Ten slotte 

zijn er nog enkele lokale, kleinschalige ingrepen. Zo wordt een doorlevende haag geplant langs de 

rooilijn, dienen enkele bomen gerooid te worden en worden twee regenwaterputten en een 

septische put gestoken. 



 

 
Figuur 3. Ontworpen toestand, petanquegebouw De Krijgers (Stad Oudenaarde). Een gedetailleerde versie is te vinden in de bijlagen, plan 1. 



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 Maxime Poulain. De opmaak van de 

figuren gebeurde door Ewoud Deschepper. Inhoudelijke afwegingen en keuzes zijn in overleg 

geschied tussen Maxime Poulain, Ruben Pede en Bart Cherretté. 

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

bronnenmateriaal: 

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

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

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

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

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

Het belangrijkste beschikbare historisch kaartmateriaal werd vooral geraadpleegd 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 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 Stad Oudenaarde ter beschikking gesteld. 

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

recente luchtfoto’s en beelden (Google Maps en Streetview) en de opdrachtgever ons de huidige 

toestand van het terrein kon mededelen. 

Alle gegevens werden hierna samengebundeld in voorliggende archeologienota. 
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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. 

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. 

  



 
15 

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 

Oudenaarde is gesitueerd in het zuidwesten van de provincie Oost-Vlaanderen, in de Scheldevallei. 

De stad is gelegen in de zandleemstreek, maar het stadscentrum zelf is gekarteerd als antropogene 

zone (figuur 4). 

 
Figuur 4. Situering van het projectgebied op de bodemkaart (aangegeven met ster). Geel: zandleemstreek, 

rood: leemstreek (Databank Ondergrond Vlaanderen, geraadpleegd via WMS). 

Het projectgebied situeert zich in een bebouwde omgeving, ten noordoosten van het historische 

stadscentrum van Oudenaarde en op de linkeroever van de Schelde. Ten westen bevindt zich de 

Galgestraat met daaraan open en halfopen bewoning. Ten noorden bevindt zich de parking van het 

vroegere Santens NV, ten (zuid)oosten zijn voetbalvelden en andere sportaccommodatie te situeren. 

De Schelde vormt ten oosten ten slotte een natuurlijke grens (figuur 5). 
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Figuur 5. Situering van het onderzoeksgebied op de topografische kaart (AGIV, geraadpleegd via WMS).  

 
Figuur 6. Het gewestplan met de positie van het desbetreffende terrein (Departement Ruimte Vlaanderen, 

geraadpleegd via WMS). 

Het projectgebied valt volgens het Gewestplan Oudenaarde (figuur 6) binnen ‘gebieden voor 

gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut’ (blauw). 
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Aardkundige en hydrografische situering 

-Algemene geologische en geomorfologische schets van de regio2 

De Scheldevallei waarbinnen het projectgebied is gesitueerd, is gelegen in het zogenaamde 

pleistoceen riviervalleiendistrict, i.e. de gebieden die geologisch/geomorfologisch geassocieerd 

kunnen worden met de Pleistocene vallei van de Vlaamse Vallei, dat onder meer gekenmerkt is door 

alluviale kleibodems en een vrij vlakke tot licht golvende topografie.  

In het gehele gebied van het Pleistoceen riviervalleiendistrict rusten jong-Quartaire afzettingen op 

een Tertiair substraat. De deklaag bestaat uit Quartaire niveo-eolische afzettingen van de laatste 

ijstijd (Weichsel), rustend op subhorizontale, oorspronkelijk zwak naar het noorden hellende, 

mariene Tertiaire lagen. Het reliëf is er nagenoeg vlak, met uitzondering van lokaal microreliëf van 

dekzandruggen, heuvels, ruggen, kouters, lage beekdepressies. Zowat overal komt een permanente 

grondwatertafel voor. Een fijn vertakte hydrografie komt voor, die veelal door menselijk ingrijpen 

sterk werd gewijzigd.  

Er komen vooral zandgronden, lemig-zandgronden en licht-zandleemgronden voor. De uitlopers van 

het Pleistoceen riviervalleiendistrict, zoals de onmiddellijke regio waarbinnen het projectgebied is 

gesitueerd, wordt gedomineerd door fluviatiele afzettingen. Dit verklaart de iets zwaardere textuur 

in deze uitlopers, hoewel hier (bovenop) eveneens eolisch dekzand werd afgezet. 

De belangrijkste processen uit de ontstaansgeschiedenis van het Pleistoceen riviervalleiendistrict 

situeren zich in de eerste helft van het Quartiair, namelijk het Pleistoceen. Tijdens de afwisseling van 

ijstijden en tussenijstijden werd in verschillende fasen een enorme vallei, de zogenaamde ‘Vlaamse 

Vallei’ uitgeschuurd en herhaaldelijk opnieuw gevuld. In de Weichsel-ijstijd volgde een nieuwe 

uitschuring van het bekken, dat in het Tardiglaciaal (na de laatste ijstijd) opnieuw volledig werd 

opgevuld door eolische dekzandafzettingen en door fluviatiele afzettingen, die door de smeltwaters 

werden aangevoerd en in de rivieren bezonken. Gaandeweg ontwikkelde zich veenvorming.  

De alluviale vlakten werden verder opgevuld als gevolg van de stijgende zeespiegel en later ook door 

de toenemende erosie na de prehistorische en historische ontbossingen. Momenteel is de geul van 

de Vlaamse Vallei niet meer zichtbaar in het landschap; ze is volledig toegesedimenteerd. Bovenop 

de Pleistocene rivierafzettingen werden tijdens het Holoceen recente riviersedimenten afgezet, die 

vaak gekenmerkt worden door een complexe samenstelling van klei, leem, zand en grind. 

In de Vlaamse vallei komen vrij veel landschappelijke en hydrografische relicten zoals loopwijzigingen 

en afgesneden meanders voor. De zuidelijke uitloper van de Vlaamse Vallei vormt een brede zandige 

vlakte, gelegen op een gemiddelde hoogte van 10 m TAW, ontstaan tijdens het fluvioperiglaciaal 

Weichseliaan. De Holocene insnijding van de Schelde heeft een algemene zuid-noord trend. De 

alluviale vallei is lager gelegen met een hoogte die meestal lager ligt dan 10 m TAW, en is opgevuld 

met alluviale afzettingen. De morfologie van de alluviale vallei is vrij vlak. Enkele donken komen als 

opwelvingen (slechts een paar meter hoog) voor. 

Bodemkundig domineren in het alluviaal gebied de matig tot zeer sterk gleyige zandleem-, leem-, 

veen en vooral klei- en zware kleigronden domineren. Veelal rusten ze op een zandige ondergrond, 

op sterk en zeer sterk gleyige, uitgebrikte, lemige en kleiige gronden, inclusies van gereduceerde 

kleigronden met venige bovengrond, matig droge tot natte lichtzandleemgronden met zandige 

ondergrond. 

                                                                 
2 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: Sevenant et al. 2002.  
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De leemgronden nemen de grootste oppervlakte van de alluvia in. De zandleemgronden liggen 

verspreid in de valleien. De licht-zandleemgronden vormen smalle stroken in de Scheldevallei 

(oeverwallen, donken). De veengronden beperken zich tot enkele kleine of grotere vlekken. 
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-Het projectgebied 

 
Figuur 7. De quartair geologische profieltypekaart (Databank Ondergrond Vlaanderen, geraadpleegd via 

WMS).  

De quartair geologische profieltypekaart (figuur 7) karakteriseert het terrein als Holocene en/of 

Tardiglaciale fluviatiele afzettingen bovenop de Pleistocene sequentie (type 3a).3  

 
Figuur 8. De tertiair geologische kaart met aanduiding van het onderzoeksgebied (Databank Ondergrond 

Vlaanderen, geraadpleegd via WMS). 

                                                                 
3 www.dov.vlaanderen.be 
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Op de tertiair geologische profieltypekaart (figuur 8) is te zien dat het projectgebied gelegen is op de 

Formatie van Kortrijk, meer bepaald op het Lid van Moen, met andere woorden, grijze klei tot 

kleihoudend silt (kleilagen; nummulites planulatus). 

Voor het gebied is geen geomorfologische kaart beschikbaar.  

Fysisch-geografische gegevens en grondgebruik 

De site is gelegen op ca. 11.26 m TAW, op de linkeroever van huidige Schelde (figuur 9). Zoals 

onderstaand hoogtemodel aangeeft, ligt het projectgebied binnen de vallei die uitgeschuurd is door 

de Schelde. Er is bijna tot geen reliëfverschil op het terrein waar te nemen (0,3% hellingspercentage; 

figuur 10). Enkel in het noordelijke deel van het terrein loopt dit op richting de Galgestraat. 

 
Figuur 9. Hoogtekaart met ligging van het projectgebied in de Scheldevallei (AGIV; Digitaal Hoogtemodel 

Vlaanderen II, DTM, raster, 1 m; eigen bewerking).  
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Figuur 10. Hoogtemodel van het terrein; dwarsdoorsnede op het terrein van het noordoosten naar het 

zuidwesten (AGIV).  

 
Figuur 11. De bodemtypekaart met de positie van het desbetreffende projectgebied (Databank Ondergrond 

Vlaanderen, geraadpleegd via WMS). 

Het projectgebied positioneert zich volgens de bodemtypekaart (figuur 11) op bebouwde gronden 

(OB), onmiddellijk ten westen van opgehoogde gronden (ON).4 

                                                                 
4 www.dov.vlaanderen.be 
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Figuur 12. Bodemassociatiekaart van het projectgebied (Databank Ondergrond Vlaanderen, geraadpleegd 

via WMS). 

De bodemassociatiekaart (figuur 12) toont duidelijk dat het projectgebied in een niet-gekarteerde 

zone ligt, ten westen van natte alluviale gronden (blauw). 

 
Figuur 13. De bodembedekkingskaart (AGIV, geraadpleegd via WMS). 

De bodembedekkingskaart (figuur 13) geeft aan dat het projectgebied heden deels verhard is en 

anderzijds onverhard met bomen. De kaart benadrukt het verstedelijkte karakter van het gebied, met 

bewoning ten westen, een industriezone ten noorden en sportterreinen ten oosten en zuiden. 
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De bodemerosiekaart is niet bijgevoegd aangezien er geen data beschikbaar is voor het 

projectgebied. Wellicht is er op grote delen van het terrein geen erosie aanwezig aangezien het reeds 

gedeeltelijk verhard is en het hoogteverloop eerder beperkt is. 

Specifieke bijkomende terreininformatie:  

Op 25/11/2016 werden door Geotechnica bvba 3 sonderingen uitgevoerd in het projectgebied in het 

kader van een stabiliteitsberekening voor het petanquegebouw (figuur 14). Hieruit blijken volgende 

resultaten (Vlietinck 2016): 

1: Tot op een diepte van 1,4 m (S1), 1,5 m (S2) en 1,3 m (S3) komt een geroerde laag voor met grind 

en stenen. 

2: Daaronder, tot op een diepte van 2,0 m (S1,S2) en 2,1 m (S3) zien we slappe leem of klei. 

3: Vervolgens, tot op een diepte van 8,6 m (S1), 8, 4m (S2) en 9,0 m (S3), betreft het vrij vaste 

zandhoudende leem of klei. 

4: Tenslotte eindigen de sonderingen in matig gepakt (kleihoudend) zand. 

 

Figuur 14. Locatie sonderingen (S1, S2 en S3) door Geotechnica (Vlietinck 2016). 

We vermelden eveneens enkele boringen die uitgevoerd zijn in de onmiddellijke omgeving van het 

projectgebied.5 Een boring ten noorden van het projectgebied (ca. 120 m) toont aan dat de bodem 

tot 4 m diep geroerd is (boornummer kb29d84e-B167). Deze verstoring strekt zich uit tot minstens 

270 m ten zuidoosten van het projectgebied (boornummer kb29d84e-B1354). (zie ook verder, 

baksteenproductie). 

  

                                                                 
5 www.dov.vlaanderen.be 
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2.6.2. Een tekstuele historische beschrijving van het onderzochte gebied 

Algemene historiek 

Voor de vroegste geschiedenis van Oudenaarde zijn weinig bronnen voorhanden. Over het ontstaan 

van Oudenaarde zijn er bijgevolg nog vele onbeantwoorde vragen. We willen hier dan ook signaleren 

dat het hieronder geschetste verhaal grotendeels gebaseerd is op interpretaties van deze bronnen 

door diverse auteurs. Hopelijk kunnen deze interpretaties in de toekomst afgetoetst worden aan de 

realiteit. 

Het Verdrag van Verdun verdeelt in 843 het Karolingische rijk in drie delen: West-Francië, Oost-

Francië en Midden-Francië. De Schelde, die voordien al als kerkelijke grens fungeerde tussen het 

bisdom Kamerijk en het bisdom Noyon-Doornik, vormt nu ook de grens tussen West- en Midden-

Francië. Tussen de jaren 923 en 928 komt Midden-Francië in handen van de Ottoonse heersers van 

Oost-Francië, waardoor de West-Frankische koning lijnrecht tegenover de Oost-Frankische keizer 

kwam te staan. In de volle middeleeuwen zijn er in de streek van Oudenaarde dan ook twee 

bestuurlijke centra. Op de linkeroever van de Schelde bevindt zich het Karolingisch koningshof, 

bestuurd door de heren van Petegem. Deze villa was oorspronkelijk in het bezit van de West-

Frankische koning, maar komt later in handen van Petegemse adel. Op de rechteroever ligt het 

Ottoonse markgrafelijke centrum van Ename met een burcht langs de Schelde, dat rond het jaar 

1000 een grote bloei kent. De Schelde vormt zo de grens tussen Petegem enerzijds en Ename 

anderzijds.6 In 1034 echter volgt de inname van de Enaamse burcht door de toenmalige graaf van 

Vlaanderen, Boudewijn IV.7 

Interessant hierbij is dat rond deze periode, onder heerschappij van de graaf van Vlaanderen 

Boudewijn IV, de naam Oudenaarde voor het eerst verschijnt in historische documenten. In 1064 

duiken de turris aldenardensis8 (letterlijk: een Oudenaardse versterkingstoren) en de Sint-

Walburgakerk op in de bronnen. Beide zijn in eigendom van een lokale heer, Arnulf van 

Oudenaarde.9 De toren is waarschijnlijk gelegen tussen een Scheldebocht en de aangelegde 

Burgschelde en vormt de oudste kern van Oudenaarde waaruit zich later de stad ontwikkelt. 

Aansluitend op deze oudste zone bevindt zich naast een kerk (Sint-Walburga) ook een markt, later 

‘Garenmarkt’ of ‘Vismarkt’ genoemd.10 In bronnen uit 1127 en 1155 is de site omschreven als 

oppidum, waaruit blijkt dat de handelsnederzetting toen al versterkt was. 

De uitbreiding van Oudenaarde laat niet lang op zich wachten. Vóór 1279 is een nieuwe omwalling11 

een feit. Deze omsluit zowel de bewoningskern van Oudenaarde op de linkeroever als deze van 

Pamele op de rechteroever.12 De oppervlakte binnen de omwalling bedraagt nu 42 hectare. In 1290 

vervangt een stenen muur de aarden wal.13 Vijf poorten vormen de enige toegangen tot de stad. In 

deze fase is ook de huidige Grote Markt aangelegd14 en vervangt een trapeziumvormig kasteel15 de 

oude burchttoren gelegen in de binnenbocht van de Scheldemeander.  

In 1384 kwam Oudenaarde samen met de rest van het graafschap Vlaanderen onder controle van de 

Bourgondische hertogen. Net zoals de vroegere graven van Vlaanderen drukken de hertogen hun 

stempel niet enkel op de politieke en culturele situatie, ook heeft hun militaire strategie gevolgen 

                                                                 
6 Callebaut, De Groote & Ameels 2012, 18-19. 
7 idem, 22. 
8 Een oprichtingsdatum is niet gekend. 
9 Callebaut, De Groote & Ameels 2012, 25. 
10 idem, 26. 
11 Deze omwalling omvat aanvankelijk een aarden wal en een gracht van ca. 2500 meter. 
12 Callebaut, De Groote & Ameels 2012, 28-29. 
13 Van Cauwenberghe 2004, 25. 
14 Callebaut, De Groote & Ameels 2012, 28. 
15 idem, 30. 
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voor de steden. De gunstige ligging van Oudenaarde speelt hierbij ongetwijfeld een rol.16 De 

Bourgondische defensiepolitiek is tekenend voor het Vlaamse landschap, vooral voor steden met een 

strategische ligging. In de belangrijkste steden of langs rivieren en handelswegen naar grote steden 

komen militaire steunpunten tot ontwikkeling, met als doel die grote steden onder controle te 

houden.17 Om de macht over hun territorium uit te breiden, dienden ze eerst de macht van de 

steden te beperken. Hierin speelde Oudenaarde, zowel onder de graven als de hertogen en gelegen 

op de aanvoerroute naar Gent, vaak een belangrijke rol. In de loop van de geschiedenis vonden er 

verschillende belegeringen plaats, onder andere in 1382, 1452 en 1485.18 Als bescherming tegen de 

belegeringen liet Jan zonder Vrees (1404-1419) de ommuring in 1415-1416 verstevigen met 5 

poorten (de Beverepoort, Einepoort, Bergpoort, Baarpoort en Meerspoort) en 24 torens.19  

Gedurende de 17de en 18de eeuw worden er verschillende nieuwe omwallingen aangelegd rond de 

stad.20 In 1749 wordt het beheer van deze verdedigingswerken, vesten genaamd, door de centrale 

overheid aan het stadsbestuur overgedragen.21 Na de nederlaag van Napoleon worden verschillende 

vestingen in het huidige België hersteld, verstevigd en uitgebreid, waaronder ook Oudenaarde.22 

Het projectgebied maakt deel uit van de Eindries, een extra muros gelegen wijk ten noordoosten van 

de stad. Deze wijk werd door Thomas, graaf van Vlaanderen en Henegouwen, in 1241 geschonken 

aan de stad Oudenaarde. Tot in het interbellum bleef het een landelijk gebied buiten de stadsmuren 

om nadien in sterke mate bebouwd te worden.23 

De Galgestraat, waarlangs het projectgebied gesitueerd is, werd reeds in de 14de eeuw vermeld.24 De 

naam van de straat is afgeleid van de galg waar ze naartoe leidde (zie Ferrariskaart infra). Vanaf de 

20ste eeuw wordt de straat verhard.25 

Inventaris bouwkundig erfgoed 

In de inventaris bouwkundig erfgoed worden geen objecten gelinkt aan de Galgestraat, noch aan de 

onmiddellijke omgeving van het projectgebied. 

  

                                                                 
16 Haemers & Van Assche 2012, 56. 
17 De Groote 2013, 54-55. 
18 Haemers & Van Assche 2012, 56. 
19 Van Cauwenberghe 2004, 25. 
20 Lachaert 2007, 5-7. 
21 idem, 7. 
22 idem, 8. 
23 https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/121247 
24 Van Cauwenberghe 2004, 30. 
25 Vandeputte 1966, 45. 
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Historisch – cartografische documentatie van het projectgebied 

a) Jozef Johan Frans Ferraris – Kabinetskaart der Oostenrijkse Nederlanden en het Prinsbisdom Luik: 

Aelst (1771-1778) 

 
Figuur 15. Detail van de Ferrariskaart (1771-1778) met aanduiding van het onderzoeksgebied (AGIV, 

geraadpleegd via WMS). 

Op de Ferrariskaart is het tracé van de voorloper van de Galgestraat duidelijk herkenbaar als een 

dubbele bomenrij (figuur 15).26 De kaart maakt meteen ook duidelijk waaraan de straat zijn naam 

ontleent. Ca. 440 m ten noorden van het projectgebied staat een galg getekend. Het projectgebied is 

gelegen in meersengebied en benoemd met het toponiem ‘Briquetrie’. Baksteenproductie op deze 

plaats is niet onlogisch als gevolg van zijn locatie in de Scheldevallei en op alluviale gronden. Een 

toren, aangeduid als een rode cirkel, staat mogelijk in verband met deze productie. 

  

                                                                 
26 Wegens fouten op de georeferentie, eigen aan oud kaartmateriaal, liggen de huidige wegtracés niet volledig gelijk met 

die aangegeven op de Ferrariskaart. 
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b) Atlas der Buurtwegen (ca. 1841)  

 
Figuur 16. Afbakening van het onderzoeksgebied op de Atlas der Buurtwegen (ca. 1841) (AGIV, geraadpleegd 

via WMS). 

Op de Atlas der Buurtwegen (figuur 16) is te zien dat het projectgebied nog steeds langs de voorloper 

van de Galgestraat te situeren is. Deze straat is deze keer benoemd als Sentier nr. 12. Ten westen van 

deze straat is nu echter de Coupure gegraven. Ter hoogte van de Bulkendreef ligt een brug over deze 

waterloop. De terreinen liggen op een langwerpig perceel dat loopt vanaf een Scheldemeander tot 

aan de kruising van beide Coupures.  
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c) Philippe Vandermaelen – Cartes topographiques de la Belgique (1846-1854)  

 

Figuur 17. Detail van Vandermaelenkaart uit 1846-1854 met aanduiding van het onderzoeksgebied (AGIV, 

geraadpleegd via WMS). 

De georeferentie van de oorspronkelijke Vandermaelenkaart (figuur 17) vertoont ter hoogte van het 

projectgebied een duidelijke afwijking. Niettemin zijn de terreinen wederom duidelijk te situeren 

langs de ‘Promenade dite Galgestraat’. Ten westen sluit een meersengebied aan, benoemd als ‘Galge 

Meersch’.  
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d) Philippe Chrétien Popp - Atlas cadastral parcellaire de la Belgique (1842-1879)  

 
Figuur 18. Detail van het kadasterplan van Popp (1842-1879) met afbakening van het onderzoeksgebied 

(AGIV, geraadpleegd via WMS). 

Het kadasterplan van Popp (figuur 18) geeft dezelfde situatie weer ten opzichte van de Atlas der 

Buurtwegen (figuur 16) en de Vandermaelenkaart (figuur 17).  

Anders dan op de voorgaande kaarten toont deze kaart echter een gedetailleerdere positionering 

van de baksteenproductie ten noorden en zuiden van het projectgebied. Hierbij valt de term 

‘Priqueteries’ op. Wellicht betreft het een schrijffout en moet er eigenlijk ‘Briqueteries’ staan. Het 

kan niet uitgesloten worden dat de eigenlijke kleiontginning groter is geweest dan weer gegeven op 

dit plan, dat wellicht een momentopname is. Dit wordt overigens ook gesuggereerd door de 

boringen ten noorden en zuiden van het projectgebied en de boringen binnen het projectgebied, 

waaruit blijkt dat gans deze zone tot verscheidene meters diepte geroerd is (zie eerder, 

boorgegevens).  

Ten oosten is ten slotte het slagveld van 1708 vermeld. 
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2.6.3. Een tekstuele beschrijving van het onderzochte gebied in zijn archeologisch kader 

 
Figuur 19. Uittreksel uit de CAI met de gekende sites in de nabijheid van het terrein (Agentschap Onroerend 

Erfgoed, eigen bewerking). 

Een uittreksel uit de Centrale Archeologische Inventaris (CAI) toont dat er geen gekende 

archeologische sites in het projectgebied aanwezig zijn (figuur 22). Ook de onmiddellijke omgeving 

lijkt vrij te zijn van CAI locaties. Wellicht speelt de baksteenproductie, rechttrekking van de Schelde 

en gerelateerde ophogingen een belangrijke rol in de afwezigheid van archeologie. Deze oorzaken 

lagen ook aan de basis van de bewijsvoering in twee bekrachtigde archeologienota’s voor projecten 

net ten zuiden van het onderzoeksgebied, met name Oudenaarde-Sporthal (2016K469)27 en 

Oudenaarde-Eindrieskaai (2016J214)28 waarin geen vervolgonderzoek werd geadviseerd. 

In de ruimere omgeving zijn daarentegen wel enkele meldingen gekend. De meeste meldingen zijn  

hierbij de situeren ten zuidwesten en noordoosten van het projectgebied, respectievelijk in de 

archeologische zone Oudenaarde en de Provinciaal Archeologische site Ename. Het terrein bevindt 

zich tevens ten zuiden van de locatie waar in 1708 de Slag bij Oudenaarde plaats vond (CAI 158402). 

Deze slag kaderde in de context van de Spaanse Successieoorlogen (1707-1713). De CAI-kaart 

positioneert de locatie van de veldslag noordelijker dan te zien is op de Popp-kaart (zie supra). Aan 

de overkant van de huidige Schelde zijn bij werken aan het Sas van Ename enkele silexartefacten 

gevonden, alsook neolithisch aardewerk (CAI 500373). Ook bij prospectievondsten kwamen 

silexvondsten aan het licht (CAI 508230). De terreinen ten noorden van het projectgebied zijn 

destijds verstoord bij de aanleg van het bedrijventerrein Galgestraat (aangeduid als ‘gebieden zonder 

archeologie’). 

2.6.4. Datering en interpretatie van het onderzochte gebied  

-Datering en interpretatie van geomorfologische eenheden van het projectgebied: 

Op het terrein zijn voornamelijk Holocene en/of Tardiglaciale fluviatiele afzettingen bovenop de 

pleistocene sequentie te verwachten. Deze zijn op hun beurt bij de rechttrekking van de Schelde en 

                                                                 
27 De Graeve & Cherretté 2016. 
28 Verbrugge & Cherretté 2016. 
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de ingebruikname van deze terreinen voor bebouwing in de loop van de 19de en 20ste eeuw 

opgehoogd. 

-Datering en interpretatie van de antropogene aanwezigheid in het plangebied: 

Sinds het laatste kwart van de 18de eeuw is er op basis van cartografische bronnen geen bewoning op 

het terrein gekend. Gezien de ligging in een nat meersengebied is het weinig waarschijnlijk dat er 

voordien bewoning is geweest. De terreinen kunnen in het verleden wel gediend hebben voor 

perifere of niet-structurele activiteiten (visvangst, vlasnijverheid, …). Zeker vanaf de late 18de tot de 

19de eeuw worden ten noorden en zuiden, en wellicht ook op het projectgebied, alluviale sedimenten 

gewonnen. In de loop van die 19de eeuw is de historische Scheldebedding vervolgens gedempt en de 

kleiexploitatie tot een halt gekomen. Gaandeweg zijn de terreinen opgehoogd. Vanaf het laatste 

kwart van de 20ste eeuw zijn de terreinen rondom het projectgebied in gebruik als sport- en 

recreatiezone. 

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  

Stad Oudenaarde wenst een clubhuis te bouwen en een parking en 14 buitenbanen aan te leggen 

voor de beoefening van petanque. 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.29 

Het projectgebied is gelegen in de Eindries, een landelijk gebied ten noordoosten van de Stad 

Oudenaarde. De terreinen zijn eveneens te situeren binnen het historisch meersengebied van de 

Scheldevallei, op alluviale afzettingen. De aanwezigheid van deze afzettingen lag aan de basis van 

baksteenproductie op het desbetreffende perceel, zeker vanaf de late 18de tot in de 19de eeuw. 

Geotechnische boringen op het projectgebied tonen aan dat de bodem tot minstens 1,3 m diepte 

geroerd is. Uit boringen ten noorden en oosten, blijkt dat deze baksteenproductie en werken in het 

kader van de rechttrekking van de Schelde het bodemarchief zelfs tot op een diepte van 4 m geroerd 

hebben. Voor recentere perioden vallen dus enkel ophogingen te verwachten. Oudere sporen zijn 

eerder te verwachten op hoger gelegen plaatsen in het landschap, buiten de contouren van het 

projectgebied. Perifere of minder structurele activiteiten hebben mogelijks wel nog archeologische 

sporen nagelaten. Indien deze niet geërodeerd zijn door de wijzigende ligging van de Schelde, zijn 

                                                                 
29 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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deze bedekt onder alluvium- of ophogingspakketten. Twee bekrachtigde archeologienota’s voor 

projecten in de onmiddellijke omgeving adviseerden omwille van deze kleiexploitatie en 

hermodellering van het terrein reeds eerder tegen vervolgonderzoek. 

Binnen dit kader wenst Stad Oudenaarde nu een petanquegebouw aan te leggen. De werken 

omvatten de constructie van (i) een clubhuis, (ii) een parking en (iii) buitenbanen. Voor het clubhuis 

(402,25 m²) wordt 40 cm afgegraven, ter hoogte van de funderingsvoeten bedraagt de 

bodemingreep echter 2 m. De rioleringsaansluitingen voor het petanquegebouw liggen maximaal 80 

cm diep. Voor de parking (1090 m²) wordt het terrein gemiddeld 40 cm afgegraven. Ter hoogte van 

de Galgestraat kan deze afgraving echter oplopen tot 70 cm. De aanleg van de buitenbanen (476 m²) 

vereist eveneens een afgraving van 40 cm. Ten slotte zijn er nog enkele lokale, kleinschalige 

ingrepen. Zo wordt een doorlevende haag geplant langs de rooilijn, dienen enkele bomen gerooid te 

worden en worden twee regenwaterputten en een septische put gestoken. 

 

Figuur 20. Synthesekaart van het onderzoeksgebied. Het projectgebied ligt in de Eindries, een ruraal gebied 

ten noordoosten van de stad Oudenaarde. Het bodemarchief is er sterk aangetast door kleiexploitatie, de 

rechttrekking van de Schelde en gerelateerde ophogingen. 
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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? 

Deze bureaustudie toont aan dat het projectgebied zich bevindt in een landschappelijke zone met 

een zeer laag archeologisch potentieel. Het betreft een voormalig nat meersenlandschap, dat 

doorsneden werd door de historische loop van de Schelde. Bewoning uit het verleden zal eerder op 

de hoger gelegen plaatsen in het landschap, buiten de contouren van het projectgebied, gezocht 

moeten worden. Cartografisch materiaal toont inderdaad aan dat er sinds de late 18de eeuw nooit 

bewoning binnen het onderzoeksgebied geweest is. Het is echter niet uit te sluiten dat de terreinen 

in het verleden bezocht werden voor allerlei andere perifere of minder structurele activiteiten 

(visvangst, vlasnijverheid, …). 

In de historische perioden werden het voormalig meersengebied geëxploiteerd voor zijn alluviale 

kleibodems en de historische Scheldeloop sterk gemodelleerd door de mens. De voormalige 

Scheldebedding werd gedempt en opgehoogd. Uit geotechnische boringen op en rondom het 

projectgebied kan aangenomen worden dat het oorspronkelijke niveau zich dus reeds op 

aanzienlijke diepte situeert ten opzichte van het huidige maaiveldniveau. De bodem onder het 

maaiveld is geroerd tot minstens 1m30 en volgens boringen ten noorden en zuiden van het 

projectgebied tot -4m.  

Binnen de afbakening van de geplande werken is de kans op het aantreffen van archeologische 

sporen dan ook zeer gering, het archeologisch potentieel van het projectgebied derhalve ook. 

-Wat is de landschapshistoriek van het terrein? 

Het projectgebied wordt gekenmerkt door Holocene en/of Tardiglaciale fluviatiele afzettingen. De 

site lag tot ver in de 19de eeuw in een nat meersenlandschap langsheen de Schelde. Na de 

rechttrekking van de Schelde worden de oude meanders drooggelegd en gedempt. Plaatselijk 

worden de terreinen daarna opgehoogd, deels ten gevolge van intensieve kleiexploitatie in dit 

gebied. 

-Welke gebruiksevolutie kende het terrein? 

Het terrein is sinds de late 18de eeuw tot in de 19de eeuw in gebruik geweest voor 

baksteenproductie. Nadien blijft het terrein vrij van ontwikkeling. Vanaf het laatste kwart van de 

20ste eeuw is het gebied ten oosten en zuiden in gebruik als sport- en recreatiezone, met onder 

andere een zwembad, atletiekpiste, voetbalvelden en een sporthal. Momenteel is de ruime regio al 

sterk bebouwd en is er ten noorden van het recreatiegebied waarin de werken worden gepland, ook 

een bedrijventerrein aangelegd. 

-Wat is de impact van de geplande werken? 

Op de rooilijn wordt een doorlevende haag geplant langs het bestaande hekwerk. Enkele losstaande 

bomen dienen gerooid te worden. Een bestaande rij knotwilgen die het terrein afscheidt van de 

voetbalvelden ten oosten wordt daarentegen behouden. De overige werken worden hieronder 

gegroepeerd onder (i) clubhuis, (ii) parking en (iii) buitenbanen. 

(i) Clubhuis 

De bouw van een clubhuis bedraagt 402,25 m². Voor de aanleg van de vloerplaat en isolatie wordt de 

bodem maximaal 40 cm afgegraven. Enkel ter hoogte van funderingsvoeten bedraagt de 
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bodemingreep 2 m. Vervolgens worden ook twee regenwaterputten (15000 l, diameter 3,48 m, 

hoogte 1,97 m) en septische put (3000 l gestoken). De bijhorende RWA-riolering heeft vanaf de 

regenwaterputten ten oosten van het gebouw 300 mm diameter, ten zuiden 200 mm en ten westen 

160 mm. De DWA- riolering heeft buizen van 110 mm diameter die leiden naar de septische put en 

met een 160 mm buis aansluiten op de straatriolering in de Galgestraat. Deze rioleringsaansluitingen 

mogen maximaal 0,80 cm onder het maaiveld aangeboden worden. 

(ii) Parking 

Ten noorden van het clubhuis wordt een parking aangelegd voor 27 wagens en 1 autobus (1090 m²). 

Voorafgaand aan de verharding wordt het terrein afgegraven, gemiddeld 30-40 cm. Er bestaat echter 

een aanzienlijke helling in dwarse (west-oost) richting. Daarom zal de nivellering aan de straatkant 

resulteren in een afgraving die kan oplopen tot 70 cm. De uiteindelijke verharding bestaat uit 

geotextiel, grof grind en fijn grind. 
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(iii) Buitenbanen 

Voor de aanleg van de buitenbanen (476 m²) ten zuiden van het clubhuis, wordt de huidige 

verharding afgegraven over maximaal 40 cm. Nadien wordt deze heraangevuld met onderaan grof 

grind op geotextiel en bovenaan dolomiet. 

De impact van bovenstaande werken dient echter gerelativeerd te worden, daar uit geotechnische 

boringen blijkt dat het bodemarchief minstens tot op 1,3 m diepte geroerd is.  

-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°) 

Er zijn een aantal gegevens die het mogelijk maken om de verwachting ten aanzien van 

archeologisch erfgoed in te schatten. Ons baserend op landschappelijke gegevens, cartografisch 

materiaal en historische bronnen kunnen we in deze fase een hypothetisch verwachtingspatroon 

formuleren voor het projectgebied. 

Het projectgebied bevindt zich langs de Galgestraat, buiten de archeologische zone van 

Oudenaarde. Het is een historisch-archeologische realiteit dat de bewoning zich in het verleden 

concentreerde in de stad, en dat vanaf men deze kern verlaat, de densiteit sterk afneemt. Vooral de 

Eindries, waarin het projectgebied te situeren is, behoudt zijn ruraal karakter tot in de 20ste eeuw. 

Uit deze bureaustudie blijkt dat het projectgebied gesitueerd is binnen het meersengebied van de 

Scheldevallei, op alluviale afzettingen. De aanwezigheid van deze afzettingen lag aan de basis van 

baksteenproductie op het desbetreffende perceel, zeker vanaf de late 18de tot in de 19de eeuw. 

Geotechnische boringen op het projectgebied tonen aan dat de bodem tot minstens 1,3 m diepte 

geroerd is. Uit boringen ten noorden en oosten, blijkt dat deze baksteenproductie en werken in het 

kader van de rechttrekking van de Schelde het bodemarchief zelfs tot op een diepte van 4 m geroerd 

hebben. Voor recentere perioden vallen dus enkel ophogingen te verwachten. Oudere sporen zijn 

eerder te verwachten op hoger gelegen plaatsen in het landschap, buiten de contouren van het 

projectgebied. Perifere of minder structurele activiteiten hebben mogelijks wel nog archeologische 

sporen nagelaten. Indien deze niet geërodeerd zijn door de wijzigende ligging van de Schelde, zijn 

deze bedekt onder alluvium- of ophogingspakketten en worden deze aldus niet geraakt door de 

werken (maximaal en slechts plaatselijk tot 2 m diep). Twee bekrachtigde archeologienota’s voor 

projecten in de onmiddellijke omgeving adviseerden omwille van deze kleiexploitatie en 

hermodellering van het terrein reeds eerder tegen vervolgonderzoek. 

Binnen dit kader wenst Stad Oudenaarde nu een petanquegebouw aan te leggen. De werken 

omvatten de constructie van (i) een clubhuis, (ii) een parking en (iii) buitenbanen. Voor het clubhuis 

(402,25 m²) wordt 40 cm afgegraven, ter hoogte van de funderingsvoeten bedraagt de 

bodemingreep 2 m. De rioleringsaansluitingen voor het petanquegebouw liggen maximaal 80 cm 

diep. Voor de parking (1090 m²) wordt het terrein gemiddeld 40 cm afgegraven. Ter hoogte van de 

Galgestraat kan deze afgraving echter oplopen tot 70 cm. De aanleg van de buitenbanen (476 m²) 

vereist eveneens een afgraving van 40 cm. Ten slotte zijn er nog enkele lokale, kleinschalige 

ingrepen. Zo wordt een doorlevende haag geplant langs de rooilijn, dienen enkele bomen gerooid te 

worden en worden twee regenwaterputten en een septische put gestoken. 

Rekening houdend met de talrijke vastgestelde verstoringen in het omgevende gebied en op het 

eigenlijke projectgebied, zou een eventueel verder onderzoek slechts een zeer beperkt(e) ruimtelijk 

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

aangesneden worden binnen de contouren van de geplande werken. Het potentieel op 

kennisvermeerdering is in deze zone dan ook zeer gering en een verder(e) archeologisch 

vooronderzoek/opvolging van de werken lijkt dus, kosten-baten beschouwd, niet aangewezen. 
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-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 weinig tot 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°)  

Niet van toepassing. 

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 

Stad Oudenaarde wenst een clubhuis te bouwen en een parking en 14 buitenbanen aan te leggen 

voor de beoefening van petanque. Hiertoe worden ook twee regenwaterputten en septische put 

gestoken en bijhorende RWA-riolering, DWA-riolering en nutsleidingen aangelegd. De afgraving in 

de zone van de buitenbanen en het gebouw betreft 40 cm. Ter hoogte van de funderingsvoeten 

bedraagt de bodemingreep echter 200 cm. In de zone van de parking dient het terrein genivelleerd te 

worden en kan de afgraving bijgevolg oplopen tot 70 cm. De bestaande rij knotwilgen wordt 

behouden. 

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.30 

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

uitgevoerd. 

Het projectgebied bevindt zich langs de Galgestraat, buiten de archeologische zone van 

Oudenaarde. Het is een historisch-archeologische realiteit dat de bewoning zich in het verleden 

concentreerde in de stad, en dat vanaf men deze kern verlaat, de densiteit sterk afneemt. Vooral de 

Eindries, waarin het projectgebied te situeren is, behoudt zijn ruraal karakter tot in de 20ste eeuw. 

De geplande werken omvatten de constructie van (i) een clubhuis, (ii) een parking en (iii) 

buitenbanen. Voor het clubhuis (402,25 m²) wordt 40 cm afgegraven, ter hoogte van de 

funderingsvoeten bedraagt de bodemingreep echter 2 m. De rioleringsaansluitingen voor het 

petanquegebouw liggen maximaal 80 cm diep. Voor de parking (1090 m²) wordt het terrein 

gemiddeld 40 cm afgegraven. Ter hoogte van de Galgestraat kan deze afgraving echter oplopen tot 

70 cm. De aanleg van de buitenbanen (476 m²) vereist eveneens een afgraving van 40 cm. Ten slotte 

zijn er nog enkele lokale, kleinschalige ingrepen. Zo wordt een doorlevende haag geplant langs de 

rooilijn, dienen enkele bomen gerooid te worden en worden twee regenwaterputten en een 

septische put gestoken. 

Uit deze bureaustudie blijkt dat het projectgebied gesitueerd is binnen het meersengebied van de 

Scheldevallei, op alluviale afzettingen. De aanwezigheid van deze afzettingen lag aan de basis van 

baksteenproductie op het desbetreffende perceel, zeker vanaf de late 18de tot in de 19de eeuw. 

Geotechnische boringen op het projectgebied tonen aan dat de bodem tot minstens 1,3 m diepte 

geroerd is. Uit boringen ten noorden en oosten, blijkt dat deze baksteenproductie en werken in het 

kader van de rechttrekking van de Schelde het bodemarchief zelfs tot op een diepte van 4 m geroerd 

hebben. Voor recentere perioden vallen dus enkel ophogingen te verwachten. Oudere sporen zijn 

eerder te verwachten op hoger gelegen plaatsen in het landschap, buiten de contouren van het 

projectgebied. Perifere of minder structurele activiteiten hebben mogelijks wel nog archeologische 

sporen nagelaten. Indien deze niet geërodeerd zijn door de wijzigende ligging van de Schelde, zijn 

deze bedekt onder alluvium- of ophogingspakketten en worden deze aldus niet geraakt door de 

werken (maximaal 2 m diep). Twee bekrachtigde archeologienota’s voor projecten in de 

onmiddellijke omgeving adviseerden omwille van deze kleiexploitatie en hermodellering van het 

terrein reeds eerder tegen vervolgonderzoek. 

                                                                 
30 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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Rekening houdend met de talrijke vastgestelde verstoringen in het omgevende gebied en op het 

eigenlijke projectgebied, zou een eventueel verder onderzoek slechts een beperkt(e) ruimtelijk 

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

aangesneden worden. Het potentieel op kennisvermeerdering is in deze zone dan ook gering en een 

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

niet aangewezen. 
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2.10. Samenvatting gericht op een niet gespecialiseerd publiek 

Stad Oudenaarde wenst een clubhuis te bouwen en een parking en 14 buitenbanen aan te leggen 

voor de beoefening van petanque. Hiertoe worden ook twee regenwaterputten en septische put 

gestoken en bijhorende RWA-riolering, DWA-riolering en nutsleidingen aangelegd. De afgraving in 

de zone van de buitenbanen en het gebouw betreft 40 cm. Ter hoogte van de funderingsvoeten 

bedraagt de bodemingreep echter 200 cm. In de zone van de parking dient het terrein genivelleerd te 

worden en kan de afgraving bijgevolg oplopen tot 70 cm. De bestaande rij knotwilgen wordt 

behouden. 

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

uitgevoerd. Daaruit blijkt dat de impact van de geplande werken op het mogelijk aanwezige 

archeologische erfgoed omwille van verschillende redenen gering te noemen is. Uit de bureaustudie 

blijkt dat het projectgebied gesitueerd is binnen het meersengebied van de Scheldevallei, op 

alluviale afzettingen. De aanwezigheid van deze afzettingen lag aan de basis van baksteenproductie 

op het desbetreffende perceel, zeker vanaf de late 18de tot in de 19de eeuw. Geotechnische boringen 

op het projectgebied tonen aan dat de bodem tot minstens 1,3 m diepte geroerd is. Uit boringen ten 

noorden en oosten, blijkt dat deze baksteenproductie en werken in het kader van de rechttrekking 

van de Schelde het bodemarchief zelfs tot op een diepte van 4 m geroerd hebben. Voor recentere 

perioden vallen dus enkel ophogingen te verwachten. Oudere sporen zijn eerder te verwachten op 

hoger gelegen plaatsen in het landschap, buiten de contouren van het projectgebied. Perifere of 

minder structurele activiteiten hebben mogelijks wel nog archeologische sporen nagelaten. Indien 

deze niet geërodeerd zijn door de wijzigende ligging van de Schelde, zijn deze bedekt onder alluvium- 

of ophogingspakketten en worden deze aldus niet geraakt door de werken (maximaal 2 m diep). 

Twee bekrachtigde archeologienota’s voor projecten in de onmiddellijke omgeving adviseerden 

omwille van deze kleiexploitatie en hermodellering van het terrein reeds eerder tegen 

vervolgonderzoek. 

Rekening houdend met de talrijke vastgestelde verstoringen in het omgevende gebied en op het 

eigenlijke projectgebied, zou een eventueel verder onderzoek slechts een beperkt(e) ruimtelijk 

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

aangesneden worden. Het potentieel op kennisvermeerdering is in deze zone dan ook gering en een 

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

niet aangewezen.  
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3. Bijlagen 

3.1. Plannen of figurenlijst 

figuur onderwerp (projectcode 2017D259) aanmaakschaal aanmaakwijze datum 

1 Kadastraal plan 1 op 1 digitaal 21-04-2017 

2 Topografische kaart (detail) 1 op 1 digitaal 21-04-2017 

3 Ontworpen toestand 1 op 1 digitaal 21-04-2017 

4 Situering projectgebied op bodemkaart 1 op 1 digitaal 24-04-2017 

5 Topografische kaart 1 op 1 digitaal 21-04-2017 

6 Gewestplan 1 op 1 digitaal 21-04-2017 

7 Quartair geologische profieltypekaart 1 op 1 digitaal 24-04-2017 

8 Tertiair geologische profieltypekaart 1 op 1 digitaal 21-04-2017 

9 Hoogtekaart 1 op 1 digitaal 21-04-2017 

10 Dwarsdoorsnede op het hoogtemodel 1 op 1 digitaal 21-04-2017 

11 Bodemtypekaart 1 op 1 digitaal 21-04-2017 

12 Bodemassociatiekaart 1 op 1 digitaal 21-04-2017 

13 Bodembedekkingskaart 1 op 1 digitaal 21-04-2017 

14 Locatie sonderingen Geotechnica 1 op 1 digitaal 07-12-2016 

15 Ferrariskaart 1 op 1 digitaal 21-04-2017 

16 Atlas der Buurtwegen 1 op 1 digitaal 21-04-2017 

17 Vandermaelenkaart 1 op 1 digitaal 21-04-2017 

18 Poppkaart 1 op 1 digitaal 21-04-2017 

19 Kaart CAI 1 op 1 digitaal 21-04-2017 

20 Synthesekaart 1 op 1 digitaal 24-04-2017 

3.2. Fotolijst 

Foto onderwerp (projectcode 2017D259) type foto vervaardiging datum 

1 Luchtopname (meest recent) luchtfoto digitaal 15-03-2017 

2 Huidige toestand huidige toestand digitaal februari 2016 

3 Huidige toestand huidige toestand digitaal februari 2016 

4 Huidige toestand huidige toestand digitaal februari 2016 

5 Huidige toestand huidige toestand digitaal februari 2016 
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3.3. Lijst van de bijlagen 

projectcode 2017D259 

    

bijlage 1 

type bouwplan en profielen 

onderwerp ontwerp petanquegebouw De Krijgers 

aanmaakschaal 1/50 

aanmaakwijze digitaal 

datum 15/02/2017 

  

nummer 2 

type rapport 

onderwerp plan verslag sonderingen Geotechnica bvba 

aanmaakschaal nvt 

aanmaakwijze digitaal 

datum 07-12-2016 

 


