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Samenvatting
1. Planmatige context
De Stad Geraardsbergen wenst de huidige sporthal De Veldmuis uit te breiden. Een deel van de huidige
sporthal zal bewaard blijven en wordt ingebouwd in de nieuwe sporthal. Het autonoom
gemeentebedrijf Geraardsbergen (AGB) treedt op als bouwheer.

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 sporthal. Er zijn voor dit dossier geen vrijstellingen van
toepassing op bovenvermeld artikelnummer1.

3. Resultaten
De Stad Geraardsbergen wenst de huidige sporthal De Veldmuis uit te breiden. Een deel van de huidige
sporthal zal bewaard blijven en worden ingebouwd in de nieuwe sporthal. Het autonoom
gemeentebedrijf Geraardsbergen (AGB) treedt op als bouwheer voor de inrichting van het
projectgebied.
SOLVA voerde het voorgeschreven archeologische (voor)onderzoek uit. Ten behoeve van het bekomen
van een bekrachtigde archeologienota is een bureauonderzoek uitgevoerd.
Het projectgebied ligt ten noordwesten van de archeologische zone ‘de historische stadskern van
Geraardsbergen’, aan de rand van de huidige stad, langs de Felicien Cauwelstraat. Het terrein staat
momenteel gekarteerd als een zone voor gemeenschapsvoorziening en als OB-bodem. Op het terrein
staat vandaag de dag een sporthal en een gebouw voor buitenschoolse kinderopvang. Het terrein is
omgeven door bebouwde zone.
Er zijn geen rechtstreekse indicaties voor een vroege menselijke aanwezigheid op het terrein. Het is
evenwel theoretisch gezien niet uit te sluiten dat het gebied enige vorm van vroege menselijke
aanwezigheid heeft gekend. Het projectgebied ligt, landschappelijk bekeken, op een verhevenheid in
het landschap, tussen twee beken, vlakbij de Dendervallei. Dit is een gunstige landschappelijke ligging
die mogelijk menselijke occupatie heeft aangetrokken. De vondsten in de omgeving uit de ijzertijd en
de steentijden, wijzen erop dat de omgeving van het projectgebied in het verleden door de mens
bezocht is geweest.

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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De historische kaarten tonen dat het projectgebied vanaf het einde van de 18de eeuw tot het einde
van de 19de eeuw geen bebouwing heeft gekend. Het terrein werd gebruikt als weiland of akker. Vanaf
de 19de eeuw liep ten noorden van het projectgebied wel een weg, gelijklopend met de huidige Felicien
Cauwelstraat. Pas in de daaropvolgende periode is het terrein in gebruik genomen.
De bestaande toestand van het projectgebied moet hier zeker in rekening gebracht worden. Het
merendeel van het projectgebied is reeds bebouwd, ingericht of verhard en van nutsleidingen
voorzien door de huidige sporthal, de kinderopvang, de aanleg van een looppiste en twee parkings.
Dit betekent dat het onderzoeksgebied sterk versnipperd is en slechts enkele zones resteren waar het
bodemarchief mogelijk intact aanwezig zou kunnen zijn, dit voornamelijk de zone ten westen van de
bestaande sporthal.
Controleboringen toonden echter aan dat het terrein sterk opgehoogd is geweest, te linken aan de
ingebruikname (sporthal, voetbalveld) in een recent verleden. Er zijn tevens aanwijzingen dat de
oorspronkelijke bodemopbouw onder de ophoging niet bewaard is en dat er vóór de ophoging een
gedeeltelijke afgraving van het terrein is gebeurd.
Het aftoetsen van de resultaten van de boringen met de ontwerpplannen wijst bovendien uit dat het
grootste deel van de werken binnen deze ophoging zal plaatsvinden. Ten westen van de sporthal en
ter hoogte van de nieuwbouw blijven de funderingen volledig binnen het gabarit van de recente
ophoging en kan er geen archeologisch relevant niveau aangesneden worden. Enkel de
paalfunderingen, en lokaal de regenput en bufferputten ter hoogte van de nieuwbouw worden tot
onder deze ophoging uitgegraven. Het betreft echter ingrepen met een beperkte en lokale impact.
Ten zuiden van de nieuwe sporthal is de ophoging minder dik en overschrijden de geplande
werkzaamheden plaatselijk de diepte van de ophoging. Het gaat hier echter om een zone die reeds
aanzienlijk verstoord en ingenomen is door de bestaande toegangsweg, skatepark en Finse piste. De
resterende onverstoorde en toegankelijke zones ten zuiden van de sporthal zijn erg klein en
versprokkeld.
Bij een eventueel verder onderzoek van deze ‘restzones’ en de ingrepen die lokaal dieper dan de
ophoging gaan, zou – om enigszins tot zinvolle evaluaties te komen en veilig te werken – tot veel
omvangrijkere afgravingen moeten worden overgegaan dan er daadwerkelijk voor de werken zal
gebeuren. Dit zou echter helemaal niet in verhouding staan tot de effectieve bodemingreep.
Gezien de sterke ophoging van het terrein, de vermoedelijk reeds aangetaste en slecht bewaarde
bodemopbouw onder de ophoging, de impact van de werken die hoofdzakelijk binnen de ophoging
plaatsvindt, het gegeven dat het terrein reeds grotendeels is ingericht én ook dat de omgeving van
het projectgebied nagenoeg volledig bebouwd is, kan gesteld worden dat het wetenschappelijke
kennispotentieel van de zones waar de werken aan zullen raken, zeer gering is.
Kosten/baten in beschouwing genomen lijkt bijkomend onderzoek dan ook niet zinvol en
verantwoordbaar en wordt geen verder archeologisch (voor)onderzoek op het terrein geadviseerd.
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Verslag van de resultaten van het bureauonderzoek
1. Beschrijvend gedeelte
1.1. Administratieve gegevens
Projectcode: 2017E16
Sitecode: 17-GER-SH
Wettelijk depotnummer: D/2017/12.857/20
Naam en erkenningsnummer erkende archeoloog: SOLVA OE/ERK/Archeoloog/2015/00038
Locatie: Oost-Vlaanderen, Geraardsbergen, Felicien Cauwelstraat (figuur 1-2, foto 1)
Bounding box: punt 1: x=114687,92 / y=163070,26; punt 2: x=114806,19 / y=163085,16; punt 3:
x=114840,31/ y=163015,50; punt 4: x= 114750,17 / y=162927,97
Kadastrale gegevens:
Geraardsbergen 2e Afdeling, Sectie A, perceelnummer 195 Y2, a195 s2 en 195p2 (figuur 1)
Oppervlakte van de betrokken kadastrale percelen: 17074,72 m²
Oppervlakte van het projectgebied: 14520m²
Topografische kaart: figuur 2
Uitvoeringstermijn: januari 2017 en juni-juli 2017
Relevante termen uit de thesauri bij de Inventaris Onroerend Erfgoed: bureauonderzoek
Aard van het onderzoek: bureauonderzoek en controleboringen
Overzichtsplan verstoorde zones: het projectgebied valt buiten de afbakening van de GGA-kaart

2017E16

Figuur 1. Uittreksel van het kadastraal plan met de het onderzoeksgebied2 (Bron: Agentschap voor Geografische
Informatie Vlaanderen, geraadpleegd via WMS).

2

Er is een discordantie tussen het projectgebied en het kadaster. Dit is te wijten aan de foutmarge bij de
kadastergegevens die niet overeenstemmen met de opmetingen van het projectgebied (rood) op het terrein zelf.
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2017E16

Figuur 2. Topografische kaart met aanduiding het onderzoeksgebied (Bron: Nationaal Geografisch Instituut, geraadpleegd
via WMS).

2017E16

Foto 1. Luchtopname van het onderzoeksgebied (Bron: Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen,
geraadpleegd via WMS).
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Foto 2. Foto van de huidige situatie aan de Felicien Cauwelstraat (google streetview, 2009, geraadpleegd op 12-01-2017).

Foto 3. Foto van de huidige situatie met zicht op de gebouwen voor BKO (links) en de huidige sporthal (rechts) (genomen
op 2-05-2017).
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Foto 4. Foto van de huidige situatie met links de huidige sporthal (genomen op 2-05-2017). Het grasplein is de zone waar
de bestaande sporthal zal worden uitgebreid.

1.2. De archeologische voorkennis
Zie 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?
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1.3.2. De randvoorwaarden:
Niet van toepassing
1.3.3. Beschrijving van de geplande werken3:
Het projectgebied is heden grotendeels bebouwd of ingericht. Een deel van de bestaande
infrastructuur wordt opgebroken en vervangen, een deel wordt behouden en een ander deel
aangepast. De dieptes van de nieuwe ontworpen toestand zijn uitgezet ten aanzien van een ‘0-peil’.
Dit ‘0-peil’ bevindt zich ter hoogte van de toegang aan de oostelijke zijde van de bestaande sporthal
en is op de plannen weergegeven als een groene bol met kruisje. Het ‘0’-peil kent derhalve min of meer
dezelfde TAW als het bestaande maaiveld ter hoogte van de bestaande sporthal.
Aangezien het projectgebied in het verleden grotendeels is ingericht, gebeurden reeds verschillende
wijzigingen aan het ‘oorspronkelijke’ maaiveld. Voornamelijk in de uiterst westelijke zone ligt het
maaiveld plaatselijk een stuk hoger dan het ‘0-peil’ (figuur 3b, 6 en 7). Deze sterk variërend niveaus
(parkings, wegenis, groenzones, Finse piste…) zijn duidelijk te zien in figuur 3b. Dit maakt een integrale
beschrijving van de bodemingrepen ten opzichte van het bestaande maaiveld moeilijk en ook minder
relevant aangezien het huidige niveau dus plaatselijk sterk ‘schommelt’. De hoogtes in de
ontwerpplannen en verder in de archeologienota zijn daarom weergegeven ten opzichte van het ‘0peil’. Om een goede lezing mogelijk te maken, verwijzen we naar figuur 3b, 6 en 7, waar het bestaande
maaiveld weergegeven is ten opzichte van het ‘0’-peil en waar derhalve de diepte van de geplande
werken te interpreteren valt. Voor de belangrijkste bodemingrepen is door SOLVA op basis van figuur
3b en de ontworpen toestand de bodemingreep ten opzichte van het bestaande maaiveld wel
berekend.
Voor een overzicht schematisch overzicht van de ontworpen toestand ten opzichte van de bestaande
toestand verwijzen we vooreerst naar deze figuren (5 en 9).
Bestaande toestand
Het projectgebied is gelegen ten noorden van de Sint-Machariuskerk en de Kerkfabriek.
Het terrein is reeds in belangrijke mate ingericht. Deze inrichting wordt deels behouden, deels
herwerkt. Momenteel is de site ingenomen door de bestaande Sporthal de Veldmuis, alsook door een
looppiste, twee parkings, een toegangsweg en een tweede gebouw waarin buitenschoolse
kinderopvang (BKO) georganiseerd wordt en een skatepark (foto 1).
Op het terrein is een nieuwe sporthal gepland en wordt de omliggende infrastructuur worden
aangepast.
Voorbereidende werken
Vooraleer gestart wordt met de bouw van de nieuwe sporthal, worden op het terrein eerst het gebouw
voor BKO en een deel van de bestaande sporthal afgebroken. Een ander deel van de sporthal blijft
behouden. Daarnaast wordt een deel van de verhardingen op het terrein verwijderd. Het gaat o.a. om
de Finse piste, de bestande toegangsweg en de verharding gelinkt aan het skatepark. Ook worden
enkele bomen gerooid (figuur 3b).

3

Van alle ontwerpplannen in dit hoofdstuk bevindt zich een gedetailleerde versie in de bijlage.
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Vervolgens zal het terrein worden genivelleerd om de bouw van de nieuwe sporthal mogelijk te
maken. Het terrein waar de nieuwe sporthal op zal worden geplaatst, zal op hetzelfde niveau worden
gebracht als het niveau van de bestaande sporthal. Vooral in enkele zones van het zuidelijke en
westelijke deel van het projectgebied wordt het bestaande maaiveld verlaagd. Waar het bestaande
maaiveld gewijzigd wordt, gebeurt dit met maximaal 0,85 m (afgraving) ten opzichte van het ‘0-peil’4
(figuur 6 en 7). In sommige zones wordt zelfs wat opgehoogd ten opzichte van het huidige maaiveld.
Figuur 6 en 7 toont in doorsnede waar en hoeveel het maaiveld gewijzigd wordt.
Ontworpen toestand
De sporthal
Zoals reeds vermeld, blijft een deel van de bestaande sporthal behouden (figuur 5 en 9). Dit
bestaande gebouw zal worden ingebouwd in de nieuwe sporthal. Het nieuwe gebouw heeft een
oppervlakte van 6468,04 m² en zal in deze oppervlakte dus deels de bestaande sporthal omvatten.
De nieuwe sporthal zal gebouwd worden op een betonplaat van 15 cm met daaronder een zandkoffer
van 20 cm. Hier bovenop komt de vloerbedekking die van ruimte tot ruimte verschilt. Enkel onder de
gang komt een betonplaat van 22 cm. Ten opzichte van het ‘0-peil’ zal de onderzijde van de fundering
van de nieuwe sporthal zich op ca. 0,35 tot 0,42 cm diepte bevinden. Waar het bestaande maaiveld
gewijzigd wordt (voornamelijk plaatselijk de uiterst westelijke zone, zie snede BB’ en CC’), gebeurt dit
met maximaal 0,85 m ten opzichte van het ‘0-peil’5 (figuur 3b, 6 en 7). In sommige zones wordt zelfs
wat opgehoogd. Om de stabiliteit van het gebouw te garanderen zullen onder de dragende muren
funderingsbalken worden aangelegd (figuur 8). Deze gaan tot ca. 1,55 m diepte ten opzichte van het
‘0-peil’. Op geregelde afstanden worden onder deze funderingsbalken, funderingspalen geplaatst
(figuur 3a). Deze zullen de bodem plaatselijk verstoren tot op ca. 8,45 m diepte ten opzichte van het
‘0-peil’ en een diameter hebben van ca. 40 cm.

4

Alle metingen op de plannen zijn gebeurd ten opzichte van een ‘0-peil’ (groen symbool) gelijkgesteld met een
dorpel aan de oostelijke zijde van de bestaande sporthal. Het ‘0’-peil kent derhalve min of meer dezelfde TAW
als het bestaande maaiveld ter hoogte van de bestaande sporthal.
5
Alle metingen op de plannen zijn gebeurd ten opzichte van een ‘0-peil’ (groen symbool) gelijkgesteld met een
dorpel aan de oostelijke zijde van de bestaande sporthal.
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Figuur 3a. Detail funderingsopbouw (Bron: AMV architecten bvba).

Verharding: paden, toegangsweg, parkings en brandweg
Ook het terrein rond de nieuwe sporthal zal worden heringericht.
Rondom de sporthal wordt een brandweg en een pad aangelegd, beiden op -0,15 m (afgewerkt niveau)
ten opzichte van het ‘0-peil’. Dit afgewerkt niveau valt plaatselijk deels samen met het niveau van het
bestaande maaiveld en deels lager tot maximaal ca. 100 cm onder bestaande maaiveld (voornamelijk
opnieuw in het uiterste westen van het projectgebied (figuur 7)). De brandweg komt ten noorden en
ten westen van de nieuwe sporthal en is in grove dolomiet voorzien. Deze weg is 4 m breed en heeft
een opbouw van ca. 0,4 m (opbouw: dolomiet 8 cm – koffer gebroken beton 32 cm – geotextiel). De
onderzijde van de brandweg ten noorden van de sporthal komt op ca. 0,55 m diepte ten opzichte van
het ‘0-peil’ te liggen (figuur 7). Grenzend aan de sporthal wordt ook een pad in grove dolomiet
aangelegd. Dit pad zal 1,5 m breed zijn en ca. 0,3 m dik (opbouw: dolomiet 8 cm – koffer gebroken
beton 22 cm – geotextiel) en de onderkant komt dus 0,45 m onder het ‘0-peil’ te liggen.
De bestaande toegangsweg ter hoogte van de Felicien Cauwelstraat wordt heraangelegd en deels
verplaatst. De nieuwe weg (afgewerkt niveau) komt op ca. 0,76 m (ter hoogte van bestaande sporthal)
tot 1,45 m (ter hoogte van Felicien Cauwelstraat) onder het ‘0-peil’ en loopt van de bestaande sporthal
naar de Felicien Cauwelstraat. Ten opzichte van het bestaand maaiveld betekent dit ter hoogte van de
sporthal een bodemingreep (dus inclusief totale opbouw) van max. ca. 70 cm en ter hoogte van de
aansluiting met de Felicien Cauwelstraat ca. 60 cm (figuur 3b, 6 en 7). De weg bestaat uit
waterdoorlatende klinkers en is 6 m breed. Deze verharding heeft een opbouw van ca. 0,41 m
(opbouw: waterdoorlatende klinkers 8 cm – afstrijklaag 3 cm – koffer gebroken beton 29 cm).
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Aansluitend op deze nieuwe toegangsweg en de bestaande parking in het zuiden van het terrein, wordt
een nieuwe parking aangelegd, eveneens in waterdoorlatende klinkers, kent een gelijkaardige
opbouw en impact als de nieuwe toegangsweg (ca. 0,41 m). De bestaande parking, die grenst aan de
Felicien Cauwelstraat, blijft ongewijzigd. Ook de parking ten oosten van het terrein blijft, buiten het
aanbrengen van nieuwe belijningen, ongewijzigd.
Regenwaterput, bufferputten en riolering
Ten westen van de nieuwe sporthal, onder de brandweg, wordt een regenwaterput gebouwd met een
oppervlakte van ca. 20,25 m² (figuur 8). Deze waterput heeft een volume van 20 000 l, een diameter
van ca. 3,475 m en zal de bodem tot op ca. 3,6 m diepte ten opzichte van het ‘0-peil’ verstoren.
Ten zuiden van de sporthal worden enkele bufferputten geplaatst met een oppervlakte van ca. 139 m²
(figuur 8). Het gaat om zeven bufferputten met een volume van 20 000 l en één bufferput met een
volume van 10 000 l en een diameter van ca. 3,475 m. De onderkant van deze bufferputten is ca. 3,97
m onder het ‘0-peil’.
Naast de bufferputten, tussen de sporthal en de nieuwe toegangsweg, komt een wadi (figuur 3b, 4 en
5). De exacte vorm van deze wadi is nog te bepalen in functie van de groenvoorziening. Deze wadi zal
de bodem verstoren tot op ca. 1,03 m ten opzichte van het ‘0-peil’ (ten aanzien van bestaand maaiveld
ca. 40 – 100 cm, zie snede AA’ figuur 6 en 7). Tussen de wadi en de sporthal komt nog een korte helling
die opgevangen zal worden door beplanting.
Aansluitend op de bestaande RWA en DWA-riolering worden ook enkele nieuwe rioleringen aangelegd.
De nieuwe RWA-riolering start ten westen van de nieuwe sporthal op ca. 40 cm diepte onder het ‘0peil’ (figuur 8), waarna ze naar de regenwaterput loopt met een hellingsgraad van 1%. Met dezelfde
hellingsgraad loopt deze riolering verder naar de bufferputten ten zuiden van de sporthal om
vervolgens langs het oosten van de sporthal aan te sluiten op de bestaande regenwaterafvoer. De
RWA-riolering loopt ook deels onder de vloerplaat van de sporthal zelf. Hierbij gaat het om buizen met
een diameter van 16 – 31,5 cm.
De DWA-riolering loopt eveneens deels onder de vloerplaat van de nieuwe sporthal. Hierbij gaat het
om buizen met een diameter van 11 tot 12,5 cm (figuur 8). Langs de westelijke zijde van de sporthal
ligt deze riolering onder de brandweg naast de RWA-riolering. Ook deze riolering start op een diepte
van ca. 40 cm en kent een hellingsgraad van 1%. Vervolgens loopt deze riolering langs de sporthal naar
het zuiden van het onderzoeksgebied toe waarna ze ter hoogte van de nieuwe parking aansluit op de
bestaande riolering van de sporthal die op ca. 1,4 m diepte liggen ten opzichte van het ‘0-peil’. Ook
langs de oostelijke zijde van de sporthal komt een nieuwe DWA-riolering. Langs deze zijde wordt ze
aangekoppeld op de riolering van het bestaande gebouw, waarna ze met een hellingsgraad van 1% in
zuidelijke richting wordt aangelegd. Ten zuiden van de sporthal, ter hoogte van de nieuwe parking,
sluit ook deze riolering aan op de bestaande rioleringen.
Groenzones
Het overige deel van het terrein wordt aangelegd met groen. De enige wijzigingen in de ondergrond
vinden plaatst in de laag teelaarde tot 25 cm diepte.
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Ten noorden van het projectgebied is een helling te vinden, naar de Doorekensbeek die ten noorden
van het projectgebied stroomt. Deze helling blijft behouden. Enkel tijdens de werken zal eventueel
plaatselijk aan deze helling worden geraakt in functie van de aanleg van de brandweg (zie eerder).
Ook aan de westzijde van het gebied is een helling te vinden. Ook deze helling blijft ongewijzigd. Wel
zal tussen de brandweg en het westelijk gelegen perceel een keermuur worden geplaatst om het grote
verschil in hoogte op te vangen. De diepte van deze keermuur zal variëren, afhankelijk van de huidige
toestand, maar zal max. 1,5 m diepgaan.
Langs de toegangsweg zullen taxushagen worden geplant.
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Figuur 3b. Bestaande toestand en ontworpen toestand van het onderzoeksgebied (Bron: AMV architecten bvba). ‘0-peil’ (groene cirkel met kruisje) is aangeduid met de rode pijl, op beide plannen zijn de hoogtes ten opzichte van het 0-peil weergegeven, links hoogtes bestaande
maaiveld en rechts hoogtes van het ontworpen maaiveld.

Figuur 4. Ontworpen toestand van het onderzoeksgebied (Bron: AMV architecten bvba). ‘0-peil’ (groene cirkel met kruisje) is aangeduid met de rode pijl.

Figuur 5. Overzicht van de te wijzigen en niet te wijzigen zones (Bron: AMV architecten bvba).
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Figuur 6. Terreindoorsnedes (Bron: AMV architecten bvba). ‘0-peil’ (groene cirkel met kruisje) is aangeduid met de rode pijl. Het bestaande maaiveld is weergegeven met de bruine stippellijn (bestaand bodemprofiel). Vooral in de uiterst westelijke zone en net ten zuiden van de
bestaande sporthal bevindt dit niveau zich boven het ‘0-peil’ en dus het toekomstig maaiveld.

Figuur 7. Detail terreindoorsnedes (Bron: AMV architecten bvba). ‘0-peil’ (groene cirkel met kruisje) is aangeduid met de rode pijl. Het bestaande maaiveld is weergegeven met de bruine stippellijn (bestaand bodemprofiel). Vooral in de uiterst westelijke zone en net ten zuiden van
de bestaande sporthal bevindt dit niveau zich boven het ‘0-peil’ en dus het toekomstig maaiveld.
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Figuur 8. Plan funderingen en rioleringen (Bron: AMV architecten bvba).
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Samenvattend
Het terrein is reeds in belangrijke mate ingericht. Voor de start van de bouw van de nieuwe sporthal,
wordt eerst een deel van de bestaande sporthal en het gebouwtje voor BKO afgebroken. Daarnaast
worden enkele bestaande verhardingen uitgebroken en enkele bomen gerooid. Tot slot wordt het
terrein plaatselijk genivelleerd tot hetzelfde niveau als de bestaande sporthal (vooral in enkele
plaatselijke zones van het zuidelijke en westelijke deel van het projectgebied). Deze nivellering brengt
een maximale afgraving met zich mee van max. 0,85 m ten opzichte van het ‘0-peil’ (dorpel bestaande
sporthal).
Na de voorbereidende werken zal de nieuwe sporthal, die een deel van de bestaande sporthal omvat
en met inbegrip van het bestaande gebouw een oppervlakte heeft van 6468,04 m², worden gebouwd.
Deze sporthal wordt gebouwd op een funderingsplaat die tot ca. 0,35 tot 0,42 m ten opzichte van het
‘0-peil’ komt te liggen. Waar het bestaande maaiveld gewijzigd wordt, voornamelijk plaatselijk de
uiterst westelijke zone, gebeurt dit met maximaal 0,85 m ten opzichte van het ‘0-peil’. In sommige
zones wordt zelfs wat opgehoogd. Onder de dragende muren komen funderingsbalken die tot ca. 1,55
m gaan en tot slot op regelmatige afstanden funderingspalen tot op ca. 8,45 m diepte ten opzichte
van het ‘0-peil’.
Rond de nieuwe sporthal wordt een brandweg, een pad, een nieuwe toegangsweg en een nieuwe
parking aangelegd. Deze verhardingen hebben een opbouw van ca. 0,4 m. De afgewerkte niveaus van
deze verschillende eenheden variëren sterk ten opzichte van het ‘fluctuerende’ maaiveld. Plaatselijk
valt het samen met het niveau van het bestaand maaiveld, meestal komen ze iets dieper te liggen tot
maximaal ca. 100 cm onder het bestaande maaiveld (voornamelijk plaatselijk opnieuw in het uiterste
westen van het projectgebied.
Daarnaast wordt er ten westen van de sporthal, onder de brandweg, een regenwaterput voorzien die
tot op ca. 3,6 m ten opzichte van het ‘0-peil’ komt te liggen. Ten zuiden van de sporthal komen acht
bufferwaterputten die de bodem zullen verstoren tot op ca. 3,97 m ten opzichte van het ‘0-peil’. Tot
slot is er ten zuiden van de sporthal een wadi aanwezig, waarvan het diepste punt op ca. 1,03 m ten
opzichte van het ‘0-peil’ komt te liggen (ten aanzien van bestaand maaiveld ca. 40 – 100 cm). Ook
zullen, aansluitend op de bestaande rioleringen, nieuwe rioleringen worden aangelegd (RWA en
DWA). De diepte van deze rioleringen varieert tussen ca. 0,4 en 1,4 m.
Het overige deel van het terrein is voorzien als groenzone. De enige wijzigingen in de ondergrond
vinden plaats in de laag teelaarde tot 25 cm diepte.

Figuur 9. Plan met aanduiding van de bestaande toestand (en dus reeds ingerichte zones) op de ontworpen toestand met
in rood gearceerd de bestaande gebouwen, in grijs gearceerd de bestaande verharding en in roos gearceerd de bestaande
looppiste (Bron: AMV architecten bvba). De locatie van de controleboringen (zie verder) is tevens aangeduid.
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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 beschikbare
gegeorefereerd kaartenmateriaal geconsulteerd en zijn eventuele (recente) verstoringen binnen het
projectgebied geïnventariseerd, met het oog op het opstellen van een archeologisch
verwachtingspatroon. Anderzijds is de impact van de werken op de ondergrond geëvalueerd. Deze
impact werd afgewogen ten aanzien van het te veronderstellen verwachtingspatroon, op basis
waarvan uiteindelijk een gemotiveerd advies kan opgesteld worden.
1.4.2. Organisatie van het vooronderzoek:
Alle hieronder vernoemde bronnen zijn geconsulteerd door de auteur, Marieke Buckens. Opmaak van
de figuren en de georeferentie gebeurd door Marieke Buckens. Inhoudelijke afwegingen en keuzes zijn
in overleg geschied tussen de auteur Marieke Buckens, erkend archeoloog 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 werden online geraadpleegd
www.dov.vlaanderen.be en www.geopunt.be en ingeladen in een GIS-omgeving.
Het belangrijkste beschikbare historisch kaartmateriaal werd geraadpleegd vooral om de
grondgebruiksgeschiedenis van het onderzoeksgebied van de laatste eeuwen zo goed mogelijk te
kennen. Deze informatie uit het historische kaartmateriaal kan een impact hebben op de kwaliteit van
het eventueel oudere bodemarchief. Het historisch kaartmateriaal is gegeorefereerd geraadpleegd via
het geoportaal van het agentschap Onroerend Erfgoed, www.cartesius.be, www.gisoost.be en
http://mapire.eu/ en ingeladen in een GIS-omgeving.
Voor het archeologisch kader werd de Centrale Archeologische Inventaris (CAI) geraadpleegd, alsook
de beschikbare literaire bronnen.
De bouwplannen zijn door AMV architecten BVBA aangeleverd.
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Er werd een terreinbezoek uitgevoerd om meer duidelijkheid te krijgen over de actuele toestand van
het terrein. Daarnaast werden ook controleboringen uitgevoerd.
Alle gegevens werden hierna samengebundeld in voorliggende archeologienota.
1.4.4. Beschrijving en motivering van afwijkende methodiek en van bijstellingen van de oorspronkelijke
strategie:
Niet van toepassing
1.4.5. Inbreng van specialisten:
Niet van toepassing
1.4.6. Omschrijving van de algemene wetenschappelijke advisering door externen:
Niet van toepassing
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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 SOLVAArcheologiedatabank raadpleegbaar. Een conservatie-assessment voor vondsten of stalen is bij dit
bureauonderzoek niet van toepassing.
2.5. Assessment van de sporen
Niet van toepassing.
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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
Geraardsbergen is gelegen in het zuiden van Oost-Vlaanderen op de grens van de zandleem- en
leemstreek (figuur 10). De stad ligt langs de Dender.

2017E16

Figuur 10. Situering van het projectgebied (ster) op de bodemkaart. Groengeel: zandleemstreek, rood: leemstreek (Bron:
Databank Ondergrond Vlaanderen, geraadpleegd via WMS).

Op de topografische kaart (figuur 11) is te zien dat het projectgebied zich situeert aan de
noordwestelijke rand van de stedelijke kern van de stad Geraardsbergen. Ten oosten van het
projectgebied ligt de N42. Ten noorden van het onderzoeksgebied ligt een kleine beek, de
Doorekensbeek. Ten zuiden loopt een andere, iets grotere beek, de Molenbeek. Beide beken wateren
af in oostelijke richting naar de Dender.
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2017E16

Figuur 11. Situering van het projectgebied op de topografische kaart (Bron, Nationaal Geografisch Instituut, geraadpleegd
via WMS).

2017E16

Figuur 12. Situering van het onderzoeksgebied op het gewestplan (Bron: Vlaamse Overheid – Departement Ruimte
Vlaanderen, geraadpleegd via WMS).

Het projectgebied ligt volgens het gewestplan (figuur 12) in een gebied voor
gemeenschapsvoorzieningen. Ten noorden van het onderzoeksgebied ligt een groengebied. Het
projectgebied is voorts omringd door woongebied.

27

Aardkundige en hydrografische situering
-Beknopte geologische en geomorfologische schets van de regio6
De Dendervallei waarbinnen het projectgebied is gesitueerd, is gelegen in de ecoregio van de
zuidwestelijke heuvelzone meerbepaald het zogenaamde Zuid-Vlaams lemig heuveldistrict. Het district
bestaat uit een geaccidenteerd Tertiair heuvellandschap waarop voornamelijk lemige eolische
gronden werden afgezet.
Tertiair
Tijdens het Tertiair werden mariene 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).
Quartair
Tijdens de laatste ijstijd werd dit landschap bedekt met niveo-eolische leem (0 tot 15m). 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 valleien van
de Dender, de Zuunbeek en de Bellebeek bijvoorbeeld werden uitgeschuurd tot op de Ieperiaanse
kleilagen. Later werden de valleien 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.
In de Zennevallei dagzoomt plaatselijk Kwartsiet van het Cambrium (Paleozoïcum), dit is de enige
plaats in Vlaanderen waar de Primaire sokkel dagzoomt.
Geomorfologie
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

6

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.

28

bepaald door de zogenaamde Zuid-Vlaamse 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 loespakketten tijdens de laatste ijstijd.
Bodem
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 leemof zandleembodems zonder profielontwikkeling. Het noordelijk gebied wordt plaatselijk gedomineerd
door zandleemgronden, evenals het gebied rondom de alluviale vlakte van de Dender en de Bellebeek.
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.
-Het projectgebied

2017E16

Figuur 13. De Quartair geologische profieltypekaart met aanduiding van het projectgebied. Geel: geen Holocene en/of
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Tardiglaciale afzettingen bovenop de Pleistocene sequentie (Bron: Databank Ondergrond Vlaanderen, geraadpleegd via
WMS).

Op de Quartair geologische profieltypekaart (figuur 13) valt af te lezen dat op de terreinen geen
Holocene en/of Tardiglaciale afzettingen bovenop de Pleistocene sequentie zijn afgezet (Type 2; geel).
Hier zijn dus geen afgedekte oude bodems te verwachten. Ter hoogte van de huidige Dender, ten
oosten van het gebied, is een zone te vinden waarin wel Holocene en/ of Tardiglaciale fluviatiele
afzettingen bovenop Pleistocene sequenties zijn afgezet (Type 3a: groen met horizontale strepen).

2017E16

Figuur 14. De Tertiair geologische kaart met aanduiding van het onderzoeksgebied (Bron: Databank Ondergrond
Vlaanderen.be, geraadpleegd via WMS).

Op de Tertiair geologische profieltypekaart (figuur 14) is te zien dat het projectgebied gelegen is
binnen de Formatie van Kortrijk (donkerpaars). Het projectgebied is gelegen binnen een band van
grijze, silthoudende klei, te associëren met het Lid van Saint-Maur.
Voor het gebied is geen geomorfologische kaart beschikbaar.
Fysisch-geografische gegevens en grondgebruik
Op het hoogtemodel (figuur 15) is te zien dat het onderzoeksterrein op een kleine,oostwest
georiënteerde heuvel ligt. Ten noorden en ten zuiden van deze verhevenheid zijn twee depressies te
vinden, respectievelijk de Doorekensbeek en de Molenbeek. Ten oosten van het projectgebied ligt de
Dendervallei.
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2017E16

Figuur 15. Digitaal Hoogtemodel van de omgeving (Bron: Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen,
geraadpleegd via WMS).

Het hoogteprofiel (figuur 15) van het onderzoeksterrein zelf, toont dat het terrein in het noorden en
in het zuiden afhelt. In het noorden start de TAW op 30,96 m, waarna de hoogte licht toeneemt en
vervolgens weer afneemt naar het zuiden toe. Op de gedetailleerde hoogtekaart is eveneens te zien
dat het onderzoeksgebied op een verhevenheid ligt.

2017E16

Figuur 16. Noordwest-zuidoost georiënteerd hoogtemodel binnen de kadastrale aflijning van het projectgebied (Bron:
Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen, geraadpleegd via WMS).
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Er werd eveneens een hoogteprofiel gemaakt van de ruimere omgeving om zo de heuvelrug waarop
het projectgebied gelegen is duidelijker in beeld te brengen (figuur 17). Op dit hoogteprofiel is duidelijk
te zien dat ten noorden van het projectgebied een kleine vallei gelegen is, te linken aan de
Doorekensbeek. Naar het zuiden toe helt het projectgebied af in de richting van de kleine vallei
gevormd door de Molenbeek. Het projectgebied zelf bevindt zich dus op een helling die naar het
zuid(oosten) georiënteerd is. De helling loopt hier met andere woorden op in de richting van de
Doorekensbeek, wat normaal gesproken niet natuurlijk is. Dit doet vermoeden dat het terrein in het
verleden onderhevig is geweest aan een menselijke ingreep en eventueel opgehoogd is geweest (zie
ook de bevestiging verderop, respectievelijk door boringen en terreinbezoek).

2017E16

Figuur 17. Noordwest-zuidoost georiënteerd hoogtemodel van de ruimere omgeving van het projectgebied (projectgebied
aangegeven met rood kader) (Bron: Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen, geraadpleegd via WMS).

Het grootste deel van het projectgebied staat op de bodemtypekaart gekarteerd als bebouwde zone
(OB) (figuur 18). Dit impliceert eveneens dat het bodemprofiel door het toedoen van de mens is
gewijzigd of vernietigd, het gaat dus om kunstmatige gronden. In het noorden van het projectgebied
is ook een kleine strook Ahp en Agp-bodems te vinden. Het gaat hier respectievelijk om natte en uiterst
natte leembodems zonder profiel. Deze gronden worden gekenmerkt door een slechte drainage en
worden bijgevolg enkel als bijvoorbeeld weiland of maailand gebruikt.
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2017E16

Figuur 18. De bodemtypekaart met de positie van de kadastrale aflijning van het terrein (Bron: Databank Ondergrond
Vlaanderen, geraadpleegd via WMS).

2017E16

Figuur 19. De bodembedekkingskaart van de kadastrale aflijning van het terrein. (Bron: Agentschap voor Geografische
Informatie, geraadpleegd via WMS).

De bodembedekkingskaart (figuur 19) toont dat het projectgebied ingenomen wordt door twee
gebouwen met daarrond ‘overige afgedekt’ en rondom een groenzone met gras, struiken en bomen.
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Figuur 20. Bodemassociatiekaart van het terrein (Databank Ondergrond Vlaanderen, geraadpleegd via WMS).

Op de bodemassociatiekaart (figuur 20) staat het projectgebied gekarteerd als associatie 31:
leemgronden met textuur B-horizont (normale associatie).

2017E16

Figuur 21. Bodemerosiekaart van de kadastrale aflijning van het terrein (Databank Ondergrond Vlaanderen, geraadpleegd
via WMS).

De bodemerosiekaart (figuur 21) geeft geen informatie over het projectgebied. Omliggende percelen
worden gekenmerkt door een gemiddelde (medium) potentiële erosie.
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Specifieke bijkomende terreininformatie: controleboringen

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

Aard van het onderzoek: controleboring

-

Betrokken actoren: Arne Verbrugge (erkend archeoloog)

De overige administratieve gegevens zijn dezelfde als de administratieve gegevens van het
bureauonderzoek.
De onderzoeksopdracht
De hoogteprofielen van het terrein, de kartering als OB-bodem en een terreinbezoek deden
vermoeden dat de gronden op het onderzoeksgebied waren opgehoogd. Om na te gaan of dit
inderdaad het geval was en om de dikte van deze eventuele ophoging te achterhalen, werden op het
terrein twee controleboringen uitgevoerd.
Deze boringen hadden als doel een antwoord te formuleren op onderstaande onderzoeksvragen:
-

Is het terrein in het verleden opgehoogd geweest?
Welke delen van het terrein zijn precies opgehoogd?
Wat is de dikte van deze ophoging?
Zullen de geplande werken de dikte van deze ophoging overschrijden of niet? En in welke
mate?

Beschrijving van de werkwijze en strategie van de controleboring
Verspreid over het terrein werden twee boringen uitgevoerd (figuur 22). Eén in het noordwesten van
het terrein, ter hoogte van de zone waar de nieuwe sporthal komt en één in het zuidwesten van het
terrein, ter hoogte van de uitbreiding van de parking. De boringen werden uitgevoerd door Arne
Verbrugge met een edelmanboor (diameter van 7 cm). De coördinaten van de controleboringen zijn:
Boring 1= x: 114724,295 – y: 163031,086
Boring 2= x: 114767,147 – y: 162947,303
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Figuur 22. Plan met aanduiding van de uitgevoerde controleboringen op het projectgebied (rood omcirkeld). Ontworpen
toestand met in arcering de bestaande toestand en reeds verharde of bebouwde zones.

Alle relevante boorprofielen werden tegen een egale en neutrale achtergrond gefotografeerd. De
meest relevante foto’s zijn hieronder te vinden. De boorgegevens worden verwerkt in een boorlijst
(zie bijlage 5). De interpretatie werd uitgevoerd door Arne Verbrugge.
Assessmentrapport
Verspreid over het terrein werden twee boringen uitgevoerd (foto 5-6). Uit de boringen kon het
volgende vastgesteld worden:
-

-

Het terrein is inderdaad opgehoogd geweest in het verleden.
In het noordelijke deel van het terrein (boring 1) gaat het om een recente ophoging tot 1,9 m
diepte. Er werd een boring uitgevoerd tot op 3,05 m. Tussen 1,9 m en 3,05 m diepte betreft
het vermoedelijk moederbodem. Hoogstwaarschijnlijk is deze ophoging representatief voor
het grootste deel van het terrein, zoals verderop aan de hand van reliëfprofielen zal blijken
(zie infra, figuur 26).
In het zuidelijkere deel van het terrein (boring 2) is de recente ophogingslaag iets dunner, tot
0,58 m. Daaronder betreft het vermoedelijk eveneens moederbodem.
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-

Tot slot doet het voorkomen van de moederbodem, net onder de ophogingslagen, de vraag
stellen of het oorspronkelijke bodemprofiel bewaard is. Een ploeglaag is immers niet meer
aanwezig. Het is meer dan waarschijnlijk dat het terrein voor de bouw van de sporthal of de
aanleg van het voetbalterrein eerst deels is afgegraven (zie verder, hoofdstuk 2.6.6. f) Recente
gebruik van het terrein), vooraleer het later werd opgehoogd.

Onderstaande hoogteprofielen van de huidige toestand van het terrein trachten een beter beeld te
geven van de ophogingen. Op het eerste hoogteprofiel is een terreindoorsnede te zien van het perceel
net ten westen van het onderzoekgebied (figuur 23). Hier krijgen we een zicht op het natuurlijke profiel
van het terrein, in vergelijking met het hoogteprofiel in figuur 24. Links op het hoogteprofiel van figuur
23 is een depressie te zien die gelinkt kan worden aan de Doorekensbeek ten noorden van het
projectgebied. Vervolgens is hier een noordelijk gerichte helling te zien naar de beek toe. De TAWwaardes variëren hier van ca. 27,5 m TAW ter hoogte van de Doorekensbeek en ca. 32,5 m TAW op
het hoogste punt.

Figuur 23. Hoogteprofiel van het perceel net ten westen van het terrein, waar vermoedelijk een natuurlijk hoogteporfiel
waar te nemen is. (Bron: Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen, geraadpleegd via WMS A).

Het tweede hoogteprofiel toont een doorsnede (parallel met de doorsnede op het perceel ten westen)
van het projectgebied zelf (zie ook eerder, figuur 17). Opnieuw is hier op het hoogteprofiel links de
vallei van de Doorekensbeek aanwezig. In vergelijking met de voorgaande doorsnede (figuur 23) is hier
een onnatuurlijk profiel waar te nemen. De helling helt hier niet af in de richting van de beek, maar
naar het zuiden toe. De TAW-waarde varieert hier van ca. 26 m ter hoogte van de Doorekensbeek en
ca. 31,5 m op het hoogste punt.
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Boring 1
Boring 2

Figuur 24. Hoogteprofiel dwars door het onderzoeksgebied. (Bron: Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen,
geraadpleegd via WMS A).

Op een west-oost doorsnede van het projectgebied is eveneens de ophoging ter hoogte van het
projectgebied te herkennen. Het gaat om een hoogteverschil van ca. 1,5-2 m ten opzichte van het
westelijk aangrenzende perceel. Ten oosten is de helling richting de Dendervallei te herkennen.

Figuur 25. Hoogteprofiel (west-oost) van het noordelijke gedeelte van het onderzoeksgebied (Bron: Agentschap voor
Geografische Informatie Vlaanderen, geraadpleegd via WMS A).
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Samenvattend werden op het hoogteprofiel (noord-zuid) van het projectgebied de resultaten van de
controleboringen geprojecteerd. Op basis van de TAW-waarde van de vastgestelde ondergrens van de
ophoging in de boorprofielen is het te verwachten ophogingspakket aangeduid.

Boring 1

Boring 2

Figuur 26. Hoogteprofiel (noord-zuid) van het onderzoeksgebied met aanduiding van de boringen en de vermoedelijke
ophoging van het projectgebied (donker oranje) (Bron: Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen,
geraadpleegd via WMS A).

Er kan dus gesteld worden dat het terrein in het verleden aanzienlijk is opgehoogd geweest. Boring 1
vond plaats op een deel van het terrein waarvan werd aangenomen dat het nog onverstoord was. De
ophogingslaag was hier 1,9 m diep. De geplande verstoringen in deze zone, namelijk de bouw van de
nieuwe sporthal, gaan tot max. 1,55 m (onderzijde funderingsbalk) diepte t.o.v. het ‘0-peil’. Het
bestaande maaiveld situeert zich ter plaatse ca. 25-30 cm boven het ‘0-peil’. Dit betekent dat de
ondergrens van de vastgestelde ophoging zich op 1,6-1,65 m onder het ‘0-peil’ bevindt. Ter hoogte van
boring 1 vinden de werken dus met andere woorden grotendeels plaats binnen het gabarit van deze
ophoging. De sporthal is gefundeerd op funderingspalen tot ca. 8,45 m diepte. Deze verstoringen zijn
echter plaatselijk en situeren zich onder de funderingsbalken (figuur 8). Ook de regenwaterput ten
westen van de sporthal en de bufferputten ten zuiden van de sporthal zullen door de
ophogingspakketten gaan. Het gaat echter wederom om ruimtelijk beperkte verstoringen.
Boring 2 vond eveneens plaats op een deel van het terrein waarvan werd aangenomen dat het nog
onverstoord was. De ophogingslaag was hier 0,58 m dik t.o.v. bestaand maaiveld. In deze zone is de
aanleg van een parking en een toegangsweg gepland. Deze verstoringen vangen aan op een diepte van
ca. 0,76 m ten opzichte van het ‘0-peil’ en hebben een dikte van ca. 40 cm, dus tot -1,16 m t.o.v. ‘0’peil. Omgerekend ten aanzien van het bestaande maaiveld betekent dit op deze plaats een gemiddelde
ingreep van ca. 46 cm (gemiddeld genomen bevindt het bestaande peil zich hier immers op -70 cm ten
aanzien van ‘0’-peil). De geplande bodemverstoringen in deze zones overschrijden met andere
woorden het gabarit van de ophoging niet (gemiddeld gezien). Het gaat hier bovendien om een zone
die reeds gedeeltelijk verstoord is door de bestaande toegangsweg, het skatepark, Finse piste e.d. die
zich op deze plaats bevinden. Daarenboven gaat het ruimtelijk om een relatief beperkte zone. De zone
waar de ophoging slechts 58 cm bedraagt, is overigens beperkt. Zoals blijkt uit figuur 26 is het grootste
deel van het projectgebied hoogstwaarschijnlijk aanzienlijk meer opgehoogd.
Foto’s 5 en 6 geven een beeld van de controleboringen. Ter referentie ligt bij elk boorprofiel een
schaallat van 1 m.
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Foto 5. Boorprofiel boring 1.

Foto 6. Boorprofiel boring 2.

Een overzichtsplan met de relevante landschappelijke en aardkundige factoren binnen het
projectgebied is te vinden bij de synthese (figuur 33).
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2.6.2. Een tekstuele historische beschrijving van het onderzochte gebied
Beknopte geschiedenis
Geraardsbergen is tussen 1067 en 1070 gesticht door Boudewijn VI, Graaf van Vlaanderen en
Henegouwen, als versterking van het Vlaamse grondgebied.7 De stad ontwikkelde vrij snel dankzij de
vrijheidsvoorrechten van een stadskeure. Aanvankelijk bevond de stad zich enkel op de rechteroever
van de Dender, maar vanaf de 13de eeuw breidde de stad ook uit op de linkeroever.
Over de vroegste versterkingen van de stad is nagenoeg niets gekend. In 1332 werden vestingmuren
aangelegd met torens en zes stadspoorten. Deze versterkingen waren nodig, gezien de strategische
ligging van de stad en de vele oorlogen die de stad daardoor teisterden. De stad kreeg te maken met
de Gentse opstand, werd overheerst door o.a. de Spanjaarden en de Oostenrijkers. In de 19de eeuw
werden de versterkingen van de stad uiteindelijk gesloopt en op het einde van die eeuw werd de
Dender gekanaliseerd.
Wat de economie betreft, bloeide de stad voornamelijk door de lakenweverij. Vanaf de 16de eeuw
zorgde ook de kantnijverheid en de tapijtweverij voor een opleving van de stad. Vanaf de 17de eeuw
gaf voornamelijk de lijnwaadindustrie voor een boost.
Inventaris bouwkundig erfgoed
Geen informatie
Historisch – cartografische documentatie van het projectgebied
a)
Jozef Johan Frans Ferraris – Kabinetskaart der Oostenrijkse Nederlanden en het
Prinsbisdom Luik: Aelst (1771-1778)
Op de 18de eeuwse kaart van Ferraris (figuur 27) is te zien dat het projectgebied gelegen is ten
noordwesten van de stedelijke kern van de stad Geraardsbergen. Het projectgebied zelf is
voornamelijk ingenomen door akkers of weiland. Ten noorden doorkruist een kleine beek met
daarrond een groenzone, het gebied. Deze groenzone is afgebakend door een rij bomen of struiken.
De beek komt vermoedelijk overeen met de huidige Doorekensbeek die ten noorden van het
projectgebied stroomt. Ten zuidoosten van het projectgebied is ook een beek te vinden, die
overeenkomt met de huidige Molenbeek.
Ten zuiden van het projectgebied ligt een weg. Ook ten oosten van het projectgebied is een weg
gelegen. De tekst op de kaart ‘Porte de Gand’, verwijst hier naar een stadspoort op deze weg en de
bestemming van deze weg, namelijk Gent.
Tot slot is op deze kaart, ter hoogte van het projectgebied, de naam ‘Nederboulaer’ neergeschreven.
Dit verwijst naar één van de, nu gefusioneerde, randgemeenten van Geraardsbergen. Nederboelare
verwijst naar de voormalige hoofdzetel van de baronie van Boelare, deze bevindt zich ten oosten van
het projectgebied.8 Ten oosten is ook de Dender gelegen.

AGENTSCHAP
ONROEREND
ERFGOED 2017: Geraardsbergen [online],
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/120329 (geraadpleegd op 13 januari 2017).
8
AGENTSCHAP
ONROEREND
ERFGOED 2017: Nederboelare [online],
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/120334 (geraadpleegd op 13 januari 2017).
7
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Figuur 27. Detail van de Ferraris kaart (1771-1778) met aanduiding van de kadastrale aflijning van het onderzoeksgebied
(Bron: Agentschap Geografische Informatie Vlaanderen, geraadpleegd via WMS).

b) Atlas van de buurtwegen (ca. 1841)
Deze kaart toont aan dat ook in de 19de eeuw het gebied niet bebouwd was (figuur 28). Beide beken,
ten noorden en ten zuidoosten van het projectgebied zijn opnieuw duidelijk te zien op de kaart. Nieuw
is de weg ‘Chemin n°4’ die ten zuiden van het projectgebied loopt. Deze weg volgt dezelfde tracé als
de huidige Felicien Cauwelstraat. Ook ten zuiden van het projectgebied loopt nu een kleine voetweg
‘Sentier n°8’.
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Figuur 28. Afbakening van het onderzoeksgebied op de Atlas der Buurtwegen (1845) (Bron: Agentschap Geografishe
Informatie Vlaanderen, geraadpleegd via WMS).

c) Philippe Vandermaelen – Cartes topographiques de la Belgique (1846-1854)
Er zijn geen wijzigingen op te merken ten opzichte van de Atlas der Buurtwegen. De wegtracés zijn
dezelfde gebleven en het gebied kent geen bebouwing (figuur 29).

2017E16

Figuur 29. Detail van Vandermaelenkaart uit 1846-1854 met aanduiding van het onderzoeksgebied (Bron: Agentschap
Geografische Informatie Vlaanderen, geraadpleegd via WMS).
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d) Philippe Chrétien Popp - Atlas cadastral parcellaire de la Belgique (1842-1879)
Opnieuw zijn er weinig wijzigingen op te merken (figuur 30). Nu wordt wel de naam van de weg ten
zuiden van het projectgebied vermeld, namelijk ‘Doorekens’. Ten zuidoosten van het projectgebied
bevindt zich de ‘Reep kouter’.

2017E16

Figuur 30. Detail van het kadasterplan van Popp (1842-1879) met afbakening van het onderzoeksgebied (Bron: Agentschap
Geografische Informatie Vlaanderen, geraadpleegd via WMS).

f) Recente gebruik van het terrein
Het projectgebied staat vandaag op het gewestplan omschreven als een gebied voor
gemeenschapsvoorziening. Het onderzoeksgebied ligt ten noorden van de Sint-Machariuskerk, die pas
in 1972 werd ingewijd. 9 Op het terrein is de bestaande Sporthal de Veldmuis te vinden, alsook een
looppiste, twee parkings, een toegangsweg en een tweede gebouw voor buitenschoolse kinderopvang
(foto 1-3). Voordien was het gebied in gebruik als voetbalterrein (foto 8).
Een terreinbezoek toonde aan dat het gebied in het verleden opgehoogd is geweest (wat nadien
bevestigd werd door controleboringen). Deze ophoging kan gelinkt worden aan de bouw van de
sporthal of de aanleg van het voetbalterrein. Het hoogteprofiel van het naastgelegen terrein toonde
immers aan dat het terrein een vrij sterke noordelijk gerichte helling kende, vermoedelijk werd voor
de bouw van de sporthal of de aanleg van de voetbalvelden het terrein eerst genivelleerd.

AGENTSCHAP
ONROEREND
ERFGOED 2016: Dwarsschuur [online],
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/864 (geraadpleegd op 18 januari 2017).
9
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projectgebied

westelijke
perceel

Foto 7. Terreinbezoek deed vermoeden dat het terrein in het verleden opgehoogd is geweest. Zicht vanuit het zuiden
richting de Doorekensbeek in het noorden ter hoogte van de westelijke perceelsgrens.

Foto 8. Voor de bouw van de bestaande sporthal was het projectgebied in gebruik als voetbalterrein (Bron: Agentschap
voor Geografische Informatie Vlaanderen, geraadpleegd via WMS).
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2.6.3. Een tekstuele beschrijving van het onderzochte gebied in zijn archeologisch kader
Op de CAI is te zien dat er zich binnen het projectgebied geen sites bevinden, alsook niet in de
onmiddellijke omgeving ervan.
Het projectgebied ligt ten noordwesten van de historische stadskern van Geraardsbergen (figuur 31).
Deze historische stadskern staat op de CAI gekarteerd als archeologische zone. Binnen deze zone zijn
tal van vondsten gedaan die inzicht geven in de geschiedenis en de ontwikkeling van de stad. Deze zijn
evenwel niet van belang of invloed voor het projectgebied.

2017E16

Figuur 31. Uittreksel uit de CAI met aanduiding van het projectgebied en de ligging ten opzichte van de historische
stadskern van Geraardsbergen (Bron: Agentschap Onroerend Erfgoed, geraadpleegd via WMS).
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Figuur 32. Uittreksel uit de CAI met de gekende sites in de nabijheid van het terrein (Bron: Agentschap Onroerend Erfgoed,
geraadpleegd via WMS).

In de ruime omgeving van het projectgebied zijn wel een aantal CAI-locaties te vinden (figuur 31).
Ten noordoosten, op ca. 600 m afstand, van het projectgebied zijn bij een controle inspectie op een
bouwterrein enkele vondsten uit de La Tène-periode (late ijzertijd) teruggevonden. Het gaat om enkele
losse stukken aardewerk en een kuil met aardewerkscherven, niet-geretoucheerde silexartefacten en
wat been en houtskool (CAI: 501708).
Verder naar het noordoosten, op ca. 1km afstand, ligt het huidige kasteel van Boelare. Het dateert van
1762, maar vermoedelijk stond hier reeds in de 9de eeuw een burcht. Deze werd tussen 1580 en 1585
verwoest en tussen 1605 en 1610 terug heropgebouwd (CAI: 503752).
Ca. 700 m ten zuidwesten van het onderzoeksgebied werden bij een opgraving enkele sporen uit de
nieuwe tijd aangetroffen, bestaande uit greppels, kuilen, paalsporen en wat aardewerk (CAI: 156978).
Daarnaast werden ook een afslag in silex aangetroffen uit de steentijd.
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2.6.4. Datering en interpretatie van het onderzochte gebied
-Datering en interpretatie van geomorfologische eenheden van het projectgebied:
Het projectgebied is gelegen op een kleine verhevenheid, tussen twee beekvalleien. De plaatselijke
loessafzettingen zijn gevormd tijdens het Pleistoceen. Er hebben geen Holocene of Tardigladiale
afzettingen meer plaatsgevonden. De hoogteprofielen van het terrein en de controleboringen toonden
aan dat het terrein in het verleden grotendeels werd genivelleerd en/of opgehoogd. Deze gebeurtenis
is vermoedelijk te linken aan de aanleg van de voetbalterreinen of de sporthal. Het projectgebied is
grotendeels ingericht in de afgelopen decennia.
-Datering en interpretatie van de antropogene aanwezigheid in het plangebied:
Er zijn geen indicaties voor een vroege menselijke aanwezigheid op het terrein. Theoretisch gezien is
het evenwel niet uit te sluiten dat het gebied enige vorm van menselijke aanwezigheid heeft gekend.
Het terrein ligt op een verhevenheid, tussen twee beken. Dit is een gunstige landschappelijke positie
met het oog op menselijke occupatie.
De historische kaarten tonen dat het projectgebied minstens vanaf het einde van de 18de eeuw tot het
einde van de 19de eeuw geen bebouwing heeft gekend. Het terrein werd gebruikt als weiland of akker.
Het onderzoeksgebied ligt buiten de historische kern van Geraardsbergen en Nederboelare. Vanaf de
19de eeuw liep ten noorden van het projectgebied wel een weg, gelijklopend met de huidige Felicien
Cauwelstraat.
In het recente verleden werd het terrein in gebruik genomen voor gemeenschapsvoorziening en werd
er eerst een voetbalterrein aangelegd en vervolgens een sporthal gebouwd en een gebouwtje voor
buitenschoolse kinderopvang. Controleboringen, dwarsprofielen en een terreinbezoek op het
onderzoeksgebied toonden aan dat het terrein in het verleden grotendeels sterk opgehoogd is
geweest, vermoedelijk is dit te linken aan de nivellering van het terrein met het oog op de aanleg van
een voetbalveld of met het oog op de bouw van de latere gebouwen die op het terrein te vinden zijn.
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 Geraardsbergen wenst de huidige sporthal De Veldmuis uit te breiden. Een deel van de
huidige sporthal wordt bewaard en ingebouwd in de nieuwe sporthal. Het autonoom gemeentebedrijf
Geraardsbergen (AGB) treedt op als bouwheer voor de inrichting van het projectgebied.
De zone bevindt zich buiten een beschermde archeologische site of archeologische zone, maar de
oppervlakte van het projectgebied bedraagt meer dan 3000 m² en de ingreep in de bodem meer dan
1000 m².
Derhalve diende in uitvoering van art. 5.4.1 3° van het Onroerend Erfgoeddecreet d.d.12 juli 2013, een
archeologienota te worden opgesteld ten behoeve van het indienen van de stedenbouwkundige
vergunningsaanvraag voor de aanleg van de sporthal. Er zijn voor dit dossier geen vrijstellingen van
toepassing op bovenvermeld artikelnummer. 10
Ten behoeve van het bekomen van een bekrachtigde archeologienota is een bureauonderzoek
uitgevoerd.
Het projectgebied ligt ten noordwesten van de archeologische zone ‘de historische stadskern van
Geraardsbergen’, aan de rand van de huidige stad, langs de Felicien Cauwelstraat. Het terrein staat
momenteel gekarteerd als een zone voor gemeenschapsvoorziening en als OB-bodem. Op het terrein
staat vandaag de dag een sporthal en een gebouw voor buitenschoolse kinderopvang, daarnaast
omvat het terrein ook een Finse piste, enkele parkings en een skatepark en is het terrein dus bijna
volledig ingericht. Het terrein is omgeven door bebouwde zone.
Er zijn geen rechtstreekse indicaties voor een vroege menselijke aanwezigheid op het terrein
teruggevonden. Theoretisch gezien is het evenwel niet uit te sluiten dat het gebied enige vorm van
menselijke aanwezigheid heeft gekend. Het terrein ligt op een verhevenheid, tussen twee beken. Dit
is een gunstige landschappelijke positie met het oog op menselijke occupatie.
De historische kaarten tonen dat het projectgebied vanaf het einde van de 18de eeuw tot het einde
van de 19de eeuw geen bebouwing heeft gekend en in gebruik was als weiland of akker. Vanaf de 19de
eeuw liep ten noorden van het projectgebied wel een weg, gelijklopend met de huidige Felicien
Cauwelstraat.
In het recente verleden werd het terrein ingericht voor gemeenschapsvoorziening en werd er eerst
een voetbalterrein aangelegd en vervolgens een sporthal gebouwd en een gebouwtje voor
buitenschoolse kinderopvang.
Controleboringen, dwarsprofielen en een terreinbezoek tonen aan dat het terrein in het verleden
sterk opgehoogd is geweest, te linken aan de ingebruikname van het terrein als sportcomplex. Er zijn
tevens aanwijzingen dat de oorspronkelijke bodemopbouw onder de ophoging niet of slecht
10

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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bewaard is en dat er vóór de ophoging eerst een gedeeltelijke afgraving van het terrein is gebeurd.
Het aftoetsen van de resultaten van de boringen en dieptes enerzijds met de ontwerpplannen
anderzijds wijst uit dat het overgrote deel van de werken binnen deze ophoging zal plaatsvinden.
Gezien de sterke ophoging van het terrein, de onvolledig bewaarde bodemopbouw onder de ophoging
en de reeds aanwezige gebouwen/inrichting/parkings op het terrein die ongetwijfeld ook een impact
hebben gehad op de ondergrond, in het bijzonder dan in het zuidelijke deel van het projectgebied, kan
aangenomen worden dat eventueel aanwezige archeologische sporen op het projectgebied reeds in
zekere mate verstoord zullen zijn.

Figuur 33. Synthesekaart met weergave hoogtemodel, aanduiding nabijgelegen beken en rivieren en vondsten in de
omgeving (Bron: Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen, Agentschap Onroerend Erfgoed, geraadpleegd via
WMS).
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Foto 9: Aanduiding van de resterende, versnipperde niet-ingerichte zones (geel) binnen het projectgebied (rood).
Controleboringen in de twee westelijke gele zones tonen aan dat het terrein genivelleerd en opgehoogd is. Logischerwijze
mogen we dit extrapoleren naar de overige delen van het projectgebied (die bovendien al grotendeels ingericht zijn of
waar geen bodemverstoring plaatsvindt). De geplande werken vinden voor het overgrote deel plaats binnen het gabarit
van de ophoging.
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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 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 geen rechtstreekse indicaties voor een vroege menselijke aanwezigheid op het terrein
teruggevonden. Theoretisch gezien is het evenwel niet uit te sluiten dat het gebied in het verleden
enige vorm van menselijke aanwezigheid heeft gekend. Het terrein ligt op een verhevenheid, tussen
twee beken. Dit is een gunstige landschappelijke positie met het oog op menselijke occupatie.
De historische kaarten tonen dat het projectgebied vanaf het einde van de 18de eeuw tot het einde
van de 19de eeuw geen bebouwing heeft gekend. Het terrein werd gebruikt als weiland of akker. Vanaf
de 19de eeuw liep ten noorden van het projectgebied wel een weg, gelijklopend met de huidige Felicien
Cauwelstraat. In een recent verleden is het terrein in gebruik genomen voor gemeenschapsvoorziening
en werd er eerst een voetbalterrein aangelegd en vervolgens een sporthal gebouwd en een gebouwtje
voor buitenschoolse kinderopvang.
Controleboringen, dwarsprofielen en een terreinbezoek op het onderzoeksgebied toonden aan dat
het terrein sterk genivelleerd en opgehoogd is geweest, voorafgaandelijk aan de inrichting van het
terrein tot sportinfrastructuur in een recent verleden.
Gezien de sterke ophoging van het terrein, de onvolledig bewaarde bodemopbouw onder de ophoging
en de reeds aanwezige gebouwen/inrichting/parkings op het terrein die ongetwijfeld ook een impact
hebben gehad op het bodemarchief, kan aangenomen worden dat eventueel aanwezige
archeologische sporen op het projectgebied reeds in zekere mate verstoord zullen zijn.
-Wat is de landschapshistoriek van het terrein?
Het projectgebied is gelegen op een kleine verhevenheid, tussen twee beekvalleien. De plaatselijke
loessafzettingen zijn gevormd tijdens het pleistoceen. Tijdens het quartair hebben geen holocene of
tardigladiale afzettingen meer plaatsgevonden.
De hoogteprofielen van het terrein en de controleboringen tonen aan dat het terrein in het verleden
in grote mate werd genivelleerd en/of opgehoogd. Deze gebeurtenis is te linken aan de aanleg van de
voetbalterreinen en/of de bestaande sporthal.
-Welke gebruiksevolutie kende het terrein?
Voor de 18de eeuw is geen informatie voorhanden van het onderzoeksgebied. Vanaf het einde van de
18de eeuw werd het terrein gebruikt als akker of weiland. Pas vanaf de 20ste eeuw is het gebied in
gebruik als zone voor gemeenschapsvoorziening en is er op het onderzoeksgebied eerst een
voetbalveld en vervolgens een sporthal en een gebouw voor buitenschoolse kinderopvang gebouwd.
Daarnaast zijn op het terrein ook parkings aangelegd en een looppiste. In het kader van deze
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ingebruikname is het terrein ook sterk opgehoogd (zie controleboringen, dwarsprofielen,
terreinbezoek).
-Wat is de impact van de geplande werken?
De hoogtes in de ontwerpplannen en in de archeologienota zijn weergegeven ten opzichte van het ‘0peil’ (dorpel bestaande sporthal). Aangezien het projectgebied in het verleden grotendeels is ingericht,
gebeurden reeds verschillende wijzigingen aan het ‘oorspronkelijke’ maaiveld. Voornamelijk in de
uiterst westelijke zone ligt het maaiveld plaatselijk een stuk hoger dan het ‘0-peil’. Dit maakt een
integrale beschrijving van de bodemingrepen ten opzichte van het bestaande maaiveld moeilijk en ook
minder relevant aangezien het huidige niveau dus plaatselijk sterk ‘schommelt’. Voor de belangrijkste
bodemingrepen is dit door SOLVA wel ten opzichte van het bestaande maaiveld berekend.
Het terrein is reeds in belangrijke mate ingericht. Voor de start van de bouw van de nieuwe sporthal,
wordt eerst een deel van de bestaande sporthal en het gebouwtje voor BKO afgebroken. Daarnaast
worden enkele bestaande verhardingen uitgebroken en enkele bomen gerooid. Tot slot wordt het
terrein plaatselijk genivelleerd tot hetzelfde niveau als de bestaande sporthal (vooral in enkele
plaatselijke zones van het zuidelijke en westelijke deel van het projectgebied). Deze nivellering brengt
een maximale afgraving met zich mee van max. 0,85 m ten opzichte van het ‘0-peil’.
Na de voorbereidende werken zal de nieuwe sporthal, die een deel van de bestaande sporthal omvat
en met inbegrip van het bestaande gebouw een oppervlakte heeft van 6468,04 m², worden gebouwd.
Deze sporthal wordt gebouwd op een funderingsplaat die tot ca. 0,35 tot 0,42 m ten opzichte van het
‘0-peil’ komt te liggen. Waar het bestaande maaiveld gewijzigd wordt, voornamelijk plaatselijk de
uiterst westelijke zone, gebeurt dit met maximaal 0,85 m ten opzichte van het ‘0-peil’. In sommige
zones wordt zelfs wat opgehoogd. Onder de dragende muren komen funderingsbalken die tot ca. 1,55
m gaan en tot slot op regelmatige afstanden funderingspalen tot op ca. 8,45 m diepte ten opzichte
van het ‘0-peil’.
Rond de nieuwe sporthal wordt een brandweg, een pad, een nieuwe toegangsweg en een nieuwe
parking aangelegd. Deze verhardingen hebben een opbouw van ca. 0,4 m. De afgewerkte niveaus van
deze verschillende eenheden variëren sterk ten opzichte van het ‘fluctuerende’ maaiveld. Plaatselijk
valt het samen met het niveau van het bestaand maaiveld, meestal komen ze iets dieper te liggen tot
maximaal ca. 100 cm onder het bestaande maaiveld (voornamelijk plaatselijk opnieuw in het uiterste
westen van het projectgebied.
Daarnaast wordt er ten westen van de sporthal, onder de brandweg, een regenwaterput voorzien die
tot op ca. 3,6 m ten opzichte van het ‘0-peil’ komt te liggen. Ten zuiden van de sporthal komen acht
bufferwaterputten die de bodem zullen verstoren tot op ca. 3,97 m ten opzichte van het ‘0-peil’. Tot
slot is er ten zuiden van de sporthal een wadi aanwezig, waarvan het diepste punt op ca. 1,03 m ten
opzichte van het ‘0-peil’ komt te liggen (ten aanzien van bestaand maaiveld ca. 40 – 100 cm). Ook
zullen, aansluitend op de bestaande rioleringen, nieuwe rioleringen worden aangelegd (RWA en
DWA). De diepte van deze rioleringen varieert tussen ca. 0,4 en 1,4 m.
Het overige deel van het terrein is voorzien als groenzone. De enige wijzigingen in de ondergrond
vinden plaats in de laag teelaarde tot 25 cm diepte.
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Controleboringen, dwarsprofielen en een terreinbezoek op het projectgebied geven aan dat het
grootste deel van terrein in het verleden sterk opgehoogd is geweest:
Boring 1 vond plaats op een deel van het terrein waarvan werd aangenomen dat het nog onverstoord
was. De ophogingslaag was hier 1,9 m diep. De geplande verstoringen in deze zone, namelijk de bouw
van de nieuwe sporthal, gaan tot max. 1,55 m (onderzijde funderingsbalk) diepte t.o.v. het ‘0-peil’. Het
bestaande maaiveld situeert zich ter plaatse ca. 25-30 cm boven het ‘0-peil’. Dit betekent dat de
ondergrens van de vastgestelde ophoging zich op 1,6-1,65 m onder het ‘0-peil’ bevindt. Ter hoogte van
boring 1 vinden de werken dus met andere woorden grotendeels plaats binnen het gabarit van deze
ophoging. De sporthal is gefundeerd op funderingspalen tot ca. 8,45 m diepte. Deze verstoringen zijn
echter plaatselijk en situeren zich onder de funderingsbalken. Ook de regenwaterput ten westen van
de sporthal en de bufferputten ten zuiden van de sporthal zullen door de ophogingspakketten gaan.
Het gaat echter wederom om ruimtelijk beperkte verstoringen.
Boring 2 vond eveneens plaats op een deel van het terrein waarvan werd aangenomen dat het nog
onverstoord was. De ophogingslaag was hier 0,58 m dik t.o.v. bestaand maaiveld. In deze zone is de
aanleg van een parking en een toegangsweg gepland. Deze verstoringen vangen aan op een diepte van
ca. 0,76 m ten opzichte van het ‘0-peil’ en hebben een dikte van ca. 40 cm, dus tot -1,16 m t.o.v. ‘0’peil. Omgerekend ten aanzien van het bestaande maaiveld betekent dit op deze plaats een gemiddelde
ingreep van ca. 46 cm (gemiddeld genomen bevindt het bestaande peil zich hier immers op -70 cm ten
aanzien van ‘0’-peil). De geplande bodemverstoringen in deze zones overschrijden met andere
woorden het gabarit van de ophoging niet (gemiddeld gezien). Het gaat hier bovendien om een zone
die reeds gedeeltelijk verstoord is door de bestaande toegangsweg, het skatepark, Finse piste e.d. die
zich op deze plaats bevinden. Daarenboven gaat het ruimtelijk om een relatief beperkte zone. De zone
waar de ophoging slechts 58 cm bedraagt, is overigens beperkt. Zoals blijkt uit figuur 26 is het grootste
deel van het projectgebied hoogstwaarschijnlijk aanzienlijk meer opgehoogd.
-Wat is het wetenschappelijk kennispotentieel van een eventueel aanwezige archeologische site op
lokaal, regionaal en op Vlaams niveau?
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 verwachtingspatroon formuleren voor het
projectgebied.
Het projectgebied bevindt ten westen van de historische kern van Nederboelare en de archeologische
zone van Geraardsbergen, zonder een duidelijke link met een van beide. Er zijn geen directe
aanwijzingen voor archeologische sites, niettegenstaande het terrein landschappelijk in se wel gunstig
is gelegen.
De bestaande toestand van het projectgebied moet hier in rekening gebracht worden. Het merendeel
van het projectgebied is reeds bebouwd, ingericht of verhard door de huidige sporthal, het gebouwtje
voor de BKO, de looppiste, skatepark, twee parkings en alle bijhorende nutsleidingen. Dit betekent dat
het onderzoeksgebied sterk versnipperd is en slechts enkele zones resteren waar het bodemarchief
mogelijk intact aanwezig zou kunnen zijn, voornamelijk de zone ten westen van de bestaande sporthal.
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Echter, controleboringen, dwarsprofielen en een terreinbezoek toonden aan dat het terrein in het
verleden sterk opgehoogd is geweest, te linken aan de ingebruikname van het terrein (sporthal,
voetbalveld) in een recent verleden. Er zijn tevens aanwijzingen dat de oorspronkelijke
bodemopbouw onder de ophoging niet of slecht bewaard is en dat er vóór de ophoging een
gedeeltelijke afgraving van het terrein is gebeurd.
Het aftoetsen van de resultaten van de boringen met de ontwerpplannen wijst bovendien uit dat het
grootste deel van de werken binnen deze ophoging zal plaatsvinden. Ten westen van de sporthal en
ter hoogte van de nieuwbouw blijven de funderingen volledig binnen het gabarit van de recente
ophoging en kan er geen archeologisch relevant niveau aangesneden worden. Enkel de
paalfunderingen en de regenput en bufferputten ter hoogte van de nieuwbouw zullen tot onder deze
ophoging uitgegraven worden. Het betreft echter ingrepen met een ruimtelijk beperkte en
versnipperde impact. Ten zuiden van de nieuwe sporthal is de ophoging minder dik en overschrijden
de geplande werkzaamheden mogelijk de diepte van de ophoging plaatselijk. Het gaat hier echter om
een zone die reeds verstoord is door de bestaande toegangsweg, skatepark en Finse piste. De
onverstoorde en toegankelijke zones ten zuiden van de sporthal zijn bovendien erg klein en verspreid.
Een eventueel verder onderzoek is weinig zinvol:
-

-

Om een zinvolle evaluatie mogelijk te maken zou bij een verder onderzoek een grotere
zone tot grotere diepte moeten opgegraven worden dan er daadwerkelijk door de werken
zal verstoord worden. Dit zou niet in verhouding staan tot de effectieve bodemingreep.
In de zones waar de ophoging minder uitgesproken is (ten zuiden van de bestaande
sporthal), kunnen de geplande werken eventuele sporen raken. Echter, deze zone is heden
reeds in belangrijke mate ingericht met een kinderopvang, parking skatepark, Finse piste,
doorgangswegen en nutsleidingen. De zones die niet verhard zijn, zijn dus sterk
versnipperd. Het betreft ontegensprekelijk ‘restzones’, waarvan het wetenschappelijk
potentieel, gelet op de sterke bebouwing rondom (ook de zone rond het projectgebied in
beschouwing genomen) gering is.

Gezien de sterke ophoging van het terrein, de waarschijnlijk slecht bewaarde bodemopbouw onder
de ophoging, het feit dat het grootste deel van de geplande werken niet door de ophoging gaan, het
gegeven dat het terrein reeds grotendeels is ingericht én ook dat de omgeving van het projectgebied
nagenoeg volledig bebouwd is, kan gesteld worden dat het wetenschappelijke kennispotentieel
algemeen beschouwd gering is. De waarde van eventuele archeologische waarnemingen zal sterk
beperkt worden door hun fragmentair karakter.
-Wat is de aard en waardering van het kennispotentieel?
Gelet op het voorgaande kan gesteld worden dat het wetenschappelijk kennispotentieel gering is.
-Is er verder vooronderzoek noodzakelijk en welke vorm dient dit aan te nemen?
Alle bovenstaande onderzoeksvragen konden op basis van het bureauonderzoek voldoende
beantwoord worden. Het wetenschappelijk onderzoekspotentieel is zoals aangetoond zeer gering.
Bijkomend vooronderzoek zal deze evaluatie niet veranderen. Kosten/baten in acht genomen valt
bijkomend onderzoek binnen dit project niet te verantwoorden.
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Om deze redenen wordt in het kader van de stedenbouwkundige vergunning geen verder
archeologisch (voor)onderzoek op het terrein geadviseerd. Dit advies stelt noch de initiatiefnemer,
noch zijn (onder)aannemers vrij van de in artikel 5.1.4 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli
2013 bedoelde meldingsplicht.
-Opgave van de onderzoeksvragen die moeten beantwoord worden om het aanwezige potentieel te
exploiteren
Niet van toepassing
2.8. Beschrijving van de kaders waarbinnen het potentieel op kennisvermeerdering geëxploiteerd moet
worden
Niet van toepassing
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3. Bijlagen
3.1.

Plannen- of figurenlijst

figuur

onderwerp

aanmaakschaal

aanmaakwijze

datum

1

Kadastraal plan

1 op 1

digitaal

12-01-2017

2

Topografische kaart (detail)

1 op 1

digitaal

12-01-2017

3a

Detail funderingsopbouw

onbekend

analoog

14-06-2017

3b

Plan bestaande toestand naast ontworpen toestand

1 op 1

digitaal

14-06-2017

4

Plan bestaande ontworpen toestand

1 op 1

digitaal

14-06-2017

5

Plan met specifieke gegevens voor archeologie

1 op 1

digitaal

14-06-2017

6

Terreindoorsnedes

1 op 1

digitaal

14-06-2017

7

Detail terreindoorsnedes

1 op 1

digitaal

14-06-2017

8

Plan funderingen en riolering

1 op 1

digitaal

9-06-2017

9

Plan bestaande toestand op ontworpen toestand

1 op 1

digitaal

4-05-2017

10

Bodemkaart

1 op 1

digitaal

12-01-2017

11

Topografische kaart

1 op 1

digitaal

12-01-2017

12

Gewestplan

1 op 1

digitaal

12-01-2017

13

Quartair geologische profieltypekaart

1 op 1

digitaal

12-01-2017

14

Tertiair geologische kaart

1 op 1

digitaal

12-01-2017

15

Digitaal Hoogtemodel

1 op 1

digitaal

12-01-2017

16

Hoogteprofiel (detail)

1 op 1

digitaal

12-01-2017

17

Hoogteprofiel

1 op 1

digitaal

17-01-2017

18

Bodemtypekaart

1 op 1

digitaal

12-01-2017

19

Bodembedekkingskaart

1 op 1

digitaal

12-01-2017

20

Bodemassociatiekaart

1 op 1

digitaal

12-01-2017

21

Potentiële bodemerosiekaart per perceel

1 op 1

digitaal

12-01-2017

22

Plan controleboringen

1 op 1

digitaal

9-05-2017

23

Hoogteprofiel perceel naast onderzoeksgebied

1 op 1

digitaal

12-05-2017

24

Hoogteprofiel dwars door onderzoeksgebied (NZ)

1 op 1

digitaal

12-05-207

25

Hoogteprofiel (WO)

1 op 1

digitaal

12-05-2017

26

Hoogteprofiel (NZ) met aanduiding ophoging

1 op 1

digitaal

12-05-2017

27

Ferrariskaart

1 op 1

digitaal

12-01-2017

28

Atlas der Buurtwegen

1 op 1

digitaal

12-01-2017

29

Vandermaelenkaart

1 op 1

digitaal

12-01-2017

30

Poppkaart

1 op 1

digitaal

12-01-2017

31

Ligging t.o.v. archeologische zone van Geraadsbergen 1 op 1

digitaal

12-01-2017

32

CAI-locaties

1 op 1

digitaal

9-05-217

33

Synthesekaart

1 op 1

digitaal

1-06-2017

3.2.

Fotolijst

foto

onderwerp

type foto

vervaardiging

datum

1

Luchtopname van het onderzoeksgebied

Luchtfoto

digitaal

12-01-2017

2

Huidige situatie aan de Felicien Cauwelstraat

Recente toestand

digitaal

25-11-2016

3

Huidige situatie

Recente toestand

digitaal

2-05-2017
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4

Huidige situatie

Recente toestand

digitaal

2-05-2017

5

Boorprofiel boring 1

Boring

digitaal

5-05-2017

6

Boorprofiel boring 2

Boring

digitaal

5-05-2017

7

Terreinbezoek

Recente toestand

digitaal

2-05-2017

8

Voor de bouw van de bestaande sporthal was het Luchtfoto
projectgebied in gebruik als voetbalterrein
Aanduiding van de resterende, versnipperde niet- Luchtfoto
ingerichte zones binnen het projectgebied

digitaal

16-06-2017

digitaal

12-01-2017

9

3.3.

Lijst van de bijlagen

projectcode

2017E16

plannummer
type plan
onderwerp
plan
aanmaakschaal
aanmaakwijze
datum

1
Plan bestaande toestand

plannummer
type plan
onderwerp
plan
aanmaakschaal
aanmaakwijze
datum

2
Plan nieuwe toestand

plannummer
type plan
onderwerp
plan
aanmaakschaal
aanmaakwijze
datum

3
Plan nieuwe toestand
Overzicht te wijzigen en niet te
wijzigen zones
1/500
digitaal
14-06-2017

Inplanting bestaande toestand
1/500
digitaal
14-06-2017

Inplanting nieuwe toestand
1/500
digitaal
14-06-2017

plannummer

4
Plan bestaande toestand op
type plan
ontworpen toestand
onderwerp
Projectie bestaande toestand op
plan
ontworpen toestand
aanmaakschaal 1/1000
aanmaakwijze digitaal
datum
04-05-2017
boorlijst

5
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aanmaakwijze
datum

digitaal
05-05-2017

plannummer
type plan
onderwerp
plan
aanmaakschaal
aanmaakwijze
datum

6
Terreindoorsnedes

plannummer
type plan
onderwerp
plan
aanmaakschaal
aanmaakwijze
datum

7
Plan funderingen en rioleringen

Snedes en gevelaanzichten
1/1000
digitaal
14-06-2017

Plan funderingen en rioleringen
1/150
digitaal
09-06-2017
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