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1 Samenvatting 
 

1.1 Planmatige context 
Stad Oudenaarde wenst twee rugbyvelden aan te leggen op een grasland gelegen tussen de Schelde 
en de GO! Basisschool ‘Abraham Hans’ aan de Aalststraat te Oudenaarde. 

1.2 Wettelijk kader 
De zone bevindt zich gedeeltelijk binnen een beschermde archeologische site of archeologische zone. 
De oppervlakte van het projectgebied bedraagt meer dan 300 m² en de ingreep in de bodem meer dan 
100 m². 

Derhalve diende in uitvoering van art. 5.4.1 2° 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 rugbyvelden. Er zijn voor dit dossier geen vrijstellingen 
van toepassing op bovenvermeld artikelnummer.1 

1.3 Vraagstelling 
Het projectgebied bevindt zich grotendeels buiten een historische kern en wordt dus gekenmerkt 
door een lage densiteit aan historische bebouwing. De vraagstelling in dit geval richt zich vooral op 
de landschappelijke historiek van het terrein, de gebruiksgeschiedenis en de impact van de geplande 
werken. Het meest zuidelijke gedeelte bevindt zich echter binnen een historische kern en maakte deel 
uit van een sinds de late middeleeuwen continu wijzigend versterkingssysteem. Het onderzoek voor 
dit deel van het projectgebied heeft als bijkomend doel de evolutie van de historische versterking te 
kennen. Daarvoor wordt bijzondere aandacht besteed aan het onderzoek van archieven en eventueel 
eerder uitgevoerd onderzoek naar de historische versterking. 

Het doel is 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. Er 
wordt nagegaan of verder archeologisch (voor)onderzoek nodig is op basis van de huidige gegevens. 

1.4 Onderzoeksmethode 
Het uitgevoerde vooronderzoek omvat een bureauonderzoek. 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. 

1.5 Resultaten 
Het bureauonderzoek duidt in de wijdere regio rondom het projectgebied op antropogene 
aanwezigheid in de prehistorie. Minstens vanaf het mesolithicum vormden vooral de zandruggen 
langsheen de fossiele Scheldegeul een interessant aantrekkingspunt in het landschap. Uit deze 
bureaustudie blijkt echter dat een dergelijke zandrug niet binnen het projectgebied aanwezig is. Het 
louter voorkomen van alluviale pakketten en de historische kleiontginning (zie verder), suggereert dat 
de mogelijkheid op het aantreffen van prehistorische resten bijgevolg gering is. 

                                                           
1 Het uit te voeren archeologisch onderzoek valt onder de toepassing van het Onroerend Erfgoeddecreet van 12 
juli 2013, het Besluit van de Vlaamse regering van 16 mei 2014 betreffende de uitvoering van het Onroerend 
Erfgoeddecreet, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse regering van 4 december 2015 en de Code van Goede 
Praktijk voor de uitvoering van en de rapportering over archeologisch vooronderzoek en archeologische 
opgravingen en het gebruik van metaaldetectoren, versie 2.0 van 1 januari 2017. 
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Minstens vanaf de 16de eeuw, maar wellicht reeds vanaf de 12de/13de eeuw, werden de terreinen dan 
weer bepaald door de aanwezigheid van de stadsversterking rondom Oudenaarde. Het projectgebied 
is gesitueerd in het zuidelijk gedeelte ter hoogte van een deel van de stadsgracht en courtine tussen 
twee 17de-eeuwse bastions ten oosten en westen. Het grootste gedeelte was als meersengebied 
onaantrekkelijk voor occupatie (cf. natte alluviale gronden op bodemassociatiekaart). De afwezigheid 
van bewoning binnen het projectgebied werd verder gestimuleerd omwille van strategische redenen 
(zone non-aedificandi, gecontroleerd overstromingsgebied). Hier zijn bijgevolg louter perifere 
activiteiten te verwachten. 

Het archeologisch potentieel van het projectgebied moet verder gerelativeerd worden. Minstens 
vanaf het begin van de 20ste eeuw, gedurende een periode van mininum 48 jaar, werd de alluviale 
kleilaag die aanwezig was binnen het projectgebied ontgonnen en tot stenen verwerkt. Hiertoe was 
een steenbakkerij aanwezig in het zuidelijke gedeelte van het projectgebied, bovenop de stadsgracht 
en courtine. Deze steenbakkerij omvatte verschillende gebouwen en/of loodsen. Mogelijk gaat deze 
recente kleiexploitatie terug op een oudere ontginning. De 18de-eeuwse Ferrariskaart toont de 
aanwezigheid van een Briquetrie op linkeroever van de Schelde, en illustreert het potentieel tot 
kleiexploitatie in de alluviale vlaktes. 

Na de stopzetting van de kleiexploitatie en de afbraak van de steenbakkerij in de tweede helft van de 
20ste eeuw werden de gronden opgehoogd met baggerslib (cf. boringen en opgehoogde gronden op 
bodemtypekaart) en nadien opnieuw vergraven door de aanleg van (overloop)vijvers en grachten in 
het zuidelijke gedeelte van het projectgebied, gerelateerd aan de basisschool ten oosten van het 
projectgebied. De terreinen werden bovendien genivelleerd, onder meer voor de aanleg van een 
voetbalveld en Finse piste. 

De geplande werken zijn overigens van beperkte aard. Over het hele terrein wordt de teelaarde 20 
cm afgegraven. Verdere afgravingen zijn nodig voor het nivelleren en de aanleg van de rugbyvelden, 
de aanleg van rioleringen en een buffervijver. Het grootste deel van de afgravingen vindt plaats in 
functie van de rugbyvelden. Een deel van de aanleg van de velden (en de heuvels) gebeurt in 
ophoging, een deel door afgraving. Dit beperkt zich tot een maximale diepte van de 30-60 cm. De 
afgravingen voor de rioleringen en de buffervijver zijn eerder plaatselijk van aard en gaan nooit dieper 
dan 1,8 m ten opzichte van het huidige maaiveld. Deze buffervijver komt bovendien te liggen op de 
plaats van de voormalige steenbakkerij. De uitbraak van de bestaande toestand en beplanting is tevens 
lokaal van aard. De ontworpen opbouw voor de verhardingen varieert tussen 45 en 60 cm, 
respectievelijk voor de wandelpaden en de toegangsweg. Verschillende inrichtingselementen 
(afsluiting, poort, rugbydoelen en dug-outs) hebben ten slotte een te verwaarlozen bodemingreep 
wegens hun beperkte oppervlakte of geringe diepte. 

Gelet op de relatief beperkte diepte van de geplande werken en het historisch grondgebruik van de 
betrokken percelen, raakt de ontworpen toestand hoogstwaarschijnlijk niet aan relevant 
bodemarchief dat onder deze verstoring mogelijk nog bewaard ligt. Enkel ter hoogte van de aan te 
leggen buffervijver kan eventueel geraakt worden aan de voormalige stadsgracht en courtine. In dat 
geval beperkt de ingreep zich echter tot de bovenkant van deze sporen (cf. proefsleuven op de 
Scheldekop) waardoor slechts een beperkt deel zou geraakt worden en er geen noemenswaardige 
inzichten kunnen bekomen worden. Een volledig profiel op de gracht en courtine zal niet bekomen 
worden. 

Niettegenstaande de op zich potentieel interessante locatie langsheen de Schelde en op de voormalige 
stadsversterkingen, is gelet op de (recentere) gebruiksgeschiedenis van de percelen het 
kennispotentieel binnen de contouren van de geplande werken nagenoeg nihil. Verder 
(voor)onderzoek wordt dan ook niet geadviseerd. 
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2 Verslag van resultaten bureauonderzoek 
2.1 Beschrijvend gedeelte 
Projectcode: 2017G198 
Sitecode: 17-OUD-AAL 
Wettelijk depotnummer: D/2017/12.857/57 
Naam en erkenningsnummer erkende archeoloog: SOLVA OE/ERK/Archeoloog/2015/00038 
Locatie:  
Oost-Vlaanderen, Oudenaarde, Aalststraat (Figuur 2 en Figuur 11, Foto 1-Foto 6) 
Bounding box:  
punt 1: x=96888,57/y=170950,81 
punt 2: x=96989,12/y=170870,50 
punt 3: x=96900,44/y=170645,65 
punt 4: x=96843,18/y=170663,11 
Kadastrale gegevens:  
Oudenaarde 1e Afdeling, Sectie C, 389c² en 389k² (Figuur 1) 
Topografische kaart: zie Figuur 2 
Betrokken actoren en specialisten: 
Maxime Poulain (tekst) 
Marieke Buckens (kaartmateriaal) 
Ewoud Deschepper (kaartmateriaal) 
Ruben Pede (erkend archeoloog) 
Bart Cherretté (redactie) 
Wetenschappelijke advisering: 
Niet van toepassing 
 

 

Figuur 1: Uittreksel van het kadastraal plan met de situering van het onderzoeksgebied (digitaal aangemaakt, aanmaakschaal 
1:1, 18/07/2017, bron: Agentschap Geografische Informatie Vlaanderen, geraadpleegd via WMS). 
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Figuur 2: Detail van de topografische kaart met aanduiding van het onderzoeksgebied (digitaal aangemaakt, aanmaakschaal 
1:1, 18/07/2017, bron: Agentschap Geografische Informatie Vlaanderen, geraadpleegd via WMS). 

2.1.1 Aanleiding voor de opmaak van de archeologienota 
De zone bevindt zich gedeeltelijk binnen een beschermde archeologische site of archeologische zone. 
De oppervlakte van het projectgebied bedraagt meer dan 300 m² en de ingreep in de bodem meer dan 
100 m². 

Derhalve diende in uitvoering van art. 5.4.1 2° 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 rugbyvelden. Er zijn voor dit dossier geen vrijstellingen 
van toepassing op bovenvermeld artikelnummer.2 

2.1.2 Beschrijving van de geplande werken 

2.1.2.1 De bestaande toestand 
Het merendeel van het projectgebied, ten westen van basisschool ‘Abraham Hans’, bestaat uit 
grasland met hoogstambomen langs de perceelsgrenzen (Foto 1 en Foto 2). Het terrein wordt heden 
reeds voor spel- en sportdoeleinden gebruikt. Zo is tegen de basisschool aan een Finse piste aangelegd 
(ca. 950 m², Foto 3) en zijn centraal op het terrein twee voetbaldoelen aanwezig (Foto 4). De 
bodemverstoring door deze elementen is niet gekend. Een betonnen buis (ca. 66 m lengte, 300 mm 
diameter) loopt op een diepte van ca. 1,45 m ten opzichte van het maaiveld parallel aan de school. Een 
PVC-buis (ca. 140 m lengte, 300 mm diameter) is dan weer aanwezig vanaf deze school op een diepte 
van ca. 50 cm richting een vijver en twee overloopvijvers in het zuidelijke gedeelte van het 
projectgebied (Foto 5 en Foto 6). De verbinding tussen deze waterpartijen is uitgevoerd door middel 
van buizen met een diameter van 110 mm. Deze (overloop)vijvers doen dienst als water- en 
infiltratiebuffer voor de verhardingen aan het schoolgebouw. De vijver heeft bovendien ook een 

                                                           
2 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. 

basisschool 

‘Abraham Hans’ 
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educatieve functie en is aangesloten op de Schelde via een overloop met 110 mm diameter. Dit 
zuidelijk deel van het projectgebied kent een geslotener karakter, met de aanwezigheid van 
verschillende bomen en beplanting. Deze zone vervult tevens een functie als educatieve tuin. Een 
gracht en talud scheidt dit gebied van de bebouwing ten zuiden van het projectgebied (Figuur 3). 
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Foto 1: Zicht op het projectgebied vanaf de Trekweg richting oosten (bron: Stad Oudenaarde/Lobelle Studiebureau). 

 

Foto 2: Zicht op het projectgebied vanaf de Trekweg richting noordoosten (bron: Stad Oudenaarde/Lobelle Studiebureau). 
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Foto 3: Zicht richting noorden op de Finse piste binnen het projectgebied (bron: Stad Oudenaarde/Lobelle Studiebureau). 

 

Foto 4: Zicht op het projectgebied vanaf de Aalststraat richting zuiden (bron: Stad Oudenaarde/Lobelle Studiebureau). 
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Foto 5: Zicht richting westen op de (overloop)vijvers binnen het projectgebied (bron: Stad Oudenaarde/Lobelle Studiebureau). 

 

Foto 6: Zicht vanaf de Trekweg richting noordoosten op de (overloop)vijvers binnen het projectgebied (bron: Stad 
Oudenaarde/Lobelle Studiebureau). 
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Figuur 3: Bestaande toestand van het projectgebied, het noorden bevindt zich links. Voor een gedetailleerde versie, zie bijlagen plan 1 (digitaal aangemaakt, 1:500, 28/04/2017, bron: Lobelle Studiebureau/Stad Oudenaarde). 

 

basisschool 

‘Abraham Hans’ 
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2.1.2.2 De ontworpen toestand 
Zie Figuur 4, Figuur 5, Figuur 6, Figuur 7, Figuur 8 en Figuur 9 en bijlage 2-7 voor grondplannen en 
profielen van de ontworpen toestand voor de rugbyvelden. 

Het ontwerp voorziet de aanleg van een hoofdveld (70x100 m) voor rugby dat georiënteerd is op het 
centrale clubgebouw ter hoogte van de Schelde. Net ten noorden is een tweede oefenveld (60x90 m) 
gepland langs het wandelpad dat de verbinding vormt tussen de Aalststraat en de brug over de 
Schelde. De toegang van de velden gebeurt langs twee zijden van het terrein, via de Trekweg en via 
het wandelpad langs het tweede oefenveld. 

Er werd door de stad een overeenkomst afgesproken dat de parking van de school kan gebruikt worden 
bij activiteiten op de site. Hierdoor is er een dubbel gebruik van de bestaande parking en worden geen 
bijkomende parkeerfaciliteiten voorzien met uitzondering van een fietsenstalling ter hoogte van het 
gebouw. 

Deze stedenbouwkundige vergunningsaanvraag heeft enkel betrekking op de omgevingsaanleg en 
de aanleg van de velden. Voor de bouwwerken voor het clubgebouw met bijhorende waterput 
wordt een aparte vergunningsaanvraag opgemaakt. 

Opbraak 

Voor de aanleg van de rugbyvelden en de omgevingsaanleg wordt ca. 3500 m² beplanting en 100 
bomen gerooid. De boomstronken worden hierbij uitgefreesd. De diepte hangt af van de grootte van 
de boom, maar zal minstens 60 cm bedragen. 

De bestaande Finse piste (ca. 950 m²) en de betonstraatstenen die zich ten noorden hiervan 
positioneren, worden uitgebroken, net als de bestaande rioleringen, zoals deze hierboven besproken 
zijn (Figuur 4). 

Grondverzet 

De teelaarde wordt over het volledige projectgebied met 20 cm afgegraven. Bovendien wordt het 
terrein voor de aanleg van de rugbyvelden geherprofileerd, onder meer met de aanleg van twee 
heuvels ten zuiden en westen van het clubgebouw. De bestaande vijver en de infiltratiebuffers voor 
de school worden ten slotte gedempt en vervangen door een grotere infiltratie en buffervijver (ca. 
770 m²) naast de velden. Voor de aanleg van de rugbyvelden en omgeving wordt gerekend op een 
oppervlakkige af- en diepere uitgraving van samen 7057,04 m³ (Figuur 9).  

Op dwarsprofiel A (noord-zuid) komt de ontworpen toestand ter hoogte van het oefenterrein 38 cm 
lager te liggen ten opzichte van het huidige maaiveld. Ter hoogte van het hoofdterrein ligt de 
ontworpen toestand dan weer boven het huidige maaiveld, tot maximaal 2,11 m ter hoogte van de 
bestaande vijver. Voor de aanleg van de nieuwe buffervijver komt er vervolgens opnieuw een 
uitgraving onder talud die maximaal 1,8 m bedraagt. Een laatste weliswaar beperkte afgraving situeert 
zich ten slotte in het talud die de zuidelijke grens van het projectgebied kenmerkt (Figuur 7). 

Op dwarsprofiel B (noord-zuid) komt de ontworpen toestand ter hoogte van het oefenterrein 
maximaal 39 cm lager te liggen ten opzichte van het huidige maaiveld. Ter hoogte van het clubgebouw 
komt de ontworpen toestand vervolgens in ophoging boven het bestaande maaiveld met ca. 65 cm, 
die zich verderzet in de ontworpen heuvel (ca. 1,25 m boven bestaand maaiveld). De aan te leggen 
toegangsweg komt ten slotte ca. 5 cm onder het bestaande maaiveld te liggen (Figuur 7). 

Op dwarsprofiel C (west-oost) komt het ontworpen maaiveld consequent onder het huidige maaiveld 
te liggen. De waarden variëren tussen 36 en 60 cm (Figuur 7). 

Op dwarsprofiel D (west-oost) komt de ontworpen toestand steeds boven het bestaande maaiveld te 
liggen. Deze ophoging varieert van ca. 80 cm ter hoogte van het ontworpen clubgebouw tot ca. 22 cm 
ter hoogte van het hoofdterrein. Enkel ter hoogte van de bestaande Finse piste komt de ontworpen 
toestand 4 cm onder het bestaande maaiveld te liggen (Figuur 7). 
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Rioleringen 

Voor de aanleg van speelvelden is een drainagesysteem onder de velden vereist omwille van een 
goede bespeelbaarheid. De beide velden worden tonrond aangelegd en voorzien van een 
drainagesysteem (buizen met diameter 60 mm) om de 4 m met aansluiting op de buffervijver. Ten 
zuiden van het oefenveld vloeien de drainagebuizen in een verzamelriool (95 m, 125 mm diameter). 
Ter hoogte van inspectieput R06 bevindt deze zich op een diepte van 50 cm onder het niveau van de 
ontworpen toestand. Vanaf deze inspectieput loopt een PVC-buis (200 mm diameter) gedurende 148 
m zuidwaarts richting inspectieput R04 waar deze op een diepte van 1,15 m ligt ten opzichte van het 
ontworpen maaiveld. Ten oosten van het oefen- en hoofdterrein situeert zich een betonnen buis (164 
m, 400 mm diameter) op dieptes tussen de 1,19 m (R03) en 1,16 m (R02) ten opzichte van het 
ontworpen maaiveld. Ten zuiden van het hoofdterrein lopen een verzamelriool (65 m, 125 mm 
diameter), een betonnen buis (29 m, 400 mm diameter) en PVC-buis (44 m, 200 mm diameter) richting 
R01 tot op een diepte van 1,19 m ten opzichte van het ontworpen maaiveld, waarna deze uitmonden 
in de ontworpen buffervijver. Via een overstort is deze buffervijver verbonden met een overloopbuis. 
Dit overstort is 1,85 m lang en 1,4 m breed (Figuur 7). Vanaf dit overstort wordt via een 200 mm buis 
van 28 m aansluiting gemaakt op de bestaande overloopbuis richting Schelde (Figuur 6). 

Het clubgebouw wordt voorzien van een afvoer van vuilwater (DWA) naar de bestaande collector in 
eigendom van Aquafin ter hoogte van de Trekweg. Ten zuiden van het clubgebouw sluit de DWA aan 
op 1,54 m onder het ontworpen maaiveld (D02). Via een 48 lopende m buis (250 mm diameter) loopt 
deze naar inspectieput D01 op een diepte van 1,58 m ten opzichte van het ontworpen maaiveld. Een 
buis van 63 m (250 mm diameter) maakt ten slotte aansluiting met de vermelde collector op 9,5 m 
TAW (Figuur 6). 

Ten slotte is ook bekabeling gepland voor toekomstige lichtpalen in LED. Voor het tracé verwijzen we 
naar het technisch grondplan (Figuur 6). De verlichtingspalen op de hoeken van de velden zitten niet 
in deze opdracht maar zullen in de toekomst door de stad worden geplaatst. De sleuf voor de 
verlichting is 60 cm diep. De nutsleiding voor het aanleveren van water verloopt via de toegangsweg 
op een diepte van 110 cm. 

Verharding 

Alle verhardingen (1545 m²) zijn in ter plaatse gestort beton, dit biedt een uitstekende toegankelijkheid 
en duurzaamheid in functie van onderhoud en onkruidgroei. De paden vormen een parkstructuur en 
noodzakelijke verbindingen naar de bestaande wegenis. 

De wandelpaden kennen volgende opbouw (typedwarsprofielen 1 en 2, Figuur 8): betonverharding 
(20 cm) en steenslagfundering (25 cm) op geotextiel. De totale opbouw bedraagt aldus 45 cm. Ter 
hoogte van de steenslagfundering zijn de wandelpaden 1,5 m (typedwarsprofiel 2) of 2 m 
(typedwarsprofiel 1) breed. 

De toegangsweg vanaf de Trekweg kent volgende opbouw (typedwarsprofielen 3 en 4, Figuur 8): 
betonverharding (20 cm), steenslagfundering (25 cm) en een onderfundering (15 cm) op geotextiel. De 
totale opbouw bedraagt aldus 60 cm. Ter hoogte van de onderfundering is de weg 4,44 m breed. 

Inrichting 

Het terrein wordt voorzien van volgende inrichtingselementen: 

- Volledig omheining van het terrein met een 2 m hoge afsluiting, toegangspoorten en een leuning 
rondom de velden van 1 m hoogte. Per paal moet gerekend worden op een funderingsdiepte van 50 
cm. 

- 4 rugbydoelen, ter hoogte van de palen ca. 100 cm diep gefundeerd. 

- Twee dug-outs ten noorden van het hoofdterrein (samen ca. 12 m²). Deze hebben een fundering in 
beton, ongeveer 60 cm diep. 
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Samenvatting 

Voor de aanleg van twee rugbyvelden en de omgeving errond wordt de bestaande beplanting (ca. 3500 
m²) en ca. 100 bomen gerooid. Verder worden bestaande verhardingen en rioleringen uitgebroken.  

Over hele terrein wordt de teelaarde vervolgens 20 cm afgegraven.  

Verdere afgravingen zijn (gedeeltelijk) nodig voor het nivelleren en de aanleg van de rugbyvelden, de 
aanleg van rioleringen en een buffervijver. Het grootste deel van de afgravingen vindt plaats in functie 
van de rugbyvelden.  

Een deel van de aanleg van de velden (en de heuvels) gebeurt in ophoging, een deel door afgraving. 
Dit beperkt zich tot een maximale diepte van de 30-60 cm. De afgravingen voor de rioleringen en de 
buffervijver zijn eerder plaatselijk van aard en gaan nooit dieper dan 1,8 m ten opzichte van het huidige 
maaiveld. 

De ontworpen opbouw voor de verhardingen (1545 m²) varieert tussen 45 en 60 cm, respectievelijk 
voor de wandelpaden en de toegangsweg. Verschillende inrichtingselementen (afsluiting, poort, 
rugbydoelen en dug-outs) hebben ten slotte een te verwaarlozen bodemingreep wegens hun beperkte 
oppervlakte of geringe diepte. 
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Figuur 4: Inplantingsplan van het projectgebied, het noorden bevindt zich links. Voor een gedetailleerde versie, zie bijlagen plan 2 (digitaal aangemaakt, 1:500, 28/04/2017, bron: Lobelle Studiebureau/Stad Oudenaarde). 
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Figuur 5: Ontworpen toestand van het projectgebied, het noorden bevindt zich links. Voor een gedetailleerde versie, zie bijlagen plan 3 (digitaal aangemaakt, 1:500, 23/05/2017, bron: Lobelle Studiebureau/Stad Oudenaarde). 
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Figuur 6: Technisch ontwerp van het projectgebied, het noorden bevindt zich links. Voor een gedetailleerde versie, zie bijlagen plan 4 (digitaal aangemaakt, 1:500, 28/05/2017, Lobelle Studiebureau/Stad Oudenaarde). 
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Figuur 7: Dwarsprofielen en details. Voor een gedetailleerde versie, zie bijlagen plan 5 (digitaal aangemaakt, 1:500, 28/04/2017, bron: Lobelle Studiebureau/Stad Oudenaarde). 

 

Figuur 8: Typedwarsprofielen (typedwarsprofiel 4 wordt niet meegegeven aangezien deze identiek is aan typedwarsprofiel 3). Voor een gedetailleerde versie, zie bijlagen plan 6 (digitaal aangemaakt, 1:50, 28/4/2017, bron: Lobelle Studiebureau/Stad Oudenaarde). 
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Figuur 9: Grondverzet binnen het projectgebied (rood: afgraven, groen: ophogen), het noorden bevindt zich links. Voor een gedetailleerde versie, zie bijlagen plan 7 (digitaal aangemaakt, 1:500, 28/04/2017, bron: Lobelle Studiebureau/Stad Oudenaarde).  
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2.1.3 De onderzoeksopdracht 

2.1.3.1 Vraagstelling 
Het bureauonderzoek ten behoeve van de vergunningsaanvraag voor de aanleg van de rugbyvelden 
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?  

2.1.3.2 De randvoorwaarden 
Niet van toepassing. 

2.1.4 Werkwijze en strategie van het vooronderzoek 

2.1.4.1 Motivering van de onderzoeksstrategie, -methoden en –technieken 
Strategie 
Het projectgebied bevindt zich grotendeels buiten een historische kern en wordt dus gekenmerkt 
door een lage densiteit aan historische bebouwing. De vraagstelling in dit geval richt zich vooral op 
de landschappelijke historiek van het terrein, de gebruiksgeschiedenis en de impact van de geplande 
werken. Het meest zuidelijke gedeelte bevindt zich echter binnen een historische kern en maakte deel 
uit van een sinds de late middeleeuwen continu wijzigend versterkingssysteem. Het onderzoek voor 
dit deel van het projectgebied heeft als bijkomend doel de evolutie van de historische versterking te 
kennen. Daarvoor wordt bijzondere aandacht besteed aan het onderzoek van archieven en eventueel 
eerder uitgevoerd onderzoek naar de historische versterking. 

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. 

2.1.4.2 Organisatie van het bureauonderzoek 
Alle hieronder vernoemde bronnen zijn geconsulteerd door Maxime Poulain. Opmaak van de figuren 
en de georeferentie geschiedde door Marieke Buckens en Ewoud Deschepper. Inhoudelijke 
afwegingen en keuzes zijn in overleg geschied tussen Maxime Poulain, Ruben Pede en Bart Cherretté. 

2.1.4.3 Aspecten waarvoor het advies van specialisten werd ingeroepen 
Niet van toepassing. 

2.1.4.4 Aspecten waarvoor algemene wetenschappelijke advisering werd ingeroepen 
Niet van toepassing. 
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2.1.4.5 Motivering van de geselecteerde bronnen 
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 is 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 is de Centrale Archeologische Inventaris (CAI) geraadpleegd, alsook de 
beschikbare literaire bronnen.  

De ontwerpplannen zijn door Lobelle Studiebureau en 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 de opdrachtgever ons de huidige toestand van het 
terrein kon mededelen. 

Alle gegevens werden hierna samengebundeld in voorliggende archeologienota. 
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2.2 Assessmentrapport 

2.2.1 Methoden, technieken en criteria  
Het assessmentrapport omvat alle informatie afkomstig uit het bureauonderzoek: dit zijn alle 
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. 

2.2.2 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. 

2.2.3 De landschappelijke ligging van het onderzochte gebied en zijn omgeving 

2.2.3.1 Algemene landschappelijke en geografische 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 10). 

 

Figuur 10: Situering van het projectgebied op de bodemkaart (aangegeven met ster). Geel: zandleemstreek, rood: leemstreek 
(digitaal aangemaakt, aanmaakschaal 1:1, 18/07/2017, bron: Databank Ondergrond Vlaanderen, geraadpleegd via WMS). 

Het projectgebied situeert zich op een grasland gelegen tussen de Schelde (ten westen), Scheldearm 
ten zuidwesten) en de GO! Basisschool ‘Abraham Hans’ (ten oosten) aan de Aalststraat te Oudenaarde. 
In het noorden grenst het terrein aan de deelgemeente Edelare (Figuur 11). Het zuidelijk gedeelte van 
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het projectgebied maakt deel uit van de archeologische zone van de historische kern Oudenaarde 
(Figuur 12). 

 

Figuur 11: Situering van het onderzoeksgebied op de topografische kaart (digitaal aangemaakt, aanmaakschaal 1:1, 
18/07/2017, bron: Agentschap Geografische Informatie Vlaanderen, geraadpleegd via WMS). 

 

Figuur 12: De positie van het projectgebied binnen de vastgestelde archeologische zone van Oudenaarde (digitaal 
aangemaakt, aanmaakschaal 1:1, 18/07/2017, bron: Agentschap Onroerend Erfgoed, eigen bewerking). 

Het projectgebied valt volgens het Gewestplan Oudenaarde (Figuur 13) binnen ‘gebieden voor 
gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut’ (blauw). 
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Figuur 13: Het gewestplan met de positie van het desbetreffende terrein (digitaal aangemaakt, aanmaakschaal 1:1, 
18/07/2017, bron: Departement Ruimte Vlaanderen, geraadpleegd via WMS). 

2.2.3.2 Aardkundige en hydrografische situering 
-Algemene geologische en geomorfologische schets van de regio3 

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 en lage beekdepressies. Zowat overal komt een permanente 
grondwatertafel voor. Een fijn vertakte hydrografie is aanwezig, 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 

                                                           
3 We baseren ons voor deze beschrijving op de definitie en karakterisering van de ecodistricten in Vlaanderen. In 
het concept ‘ecodistrict’ worden diverse geologische, geomorfologische, bodemkundige, hydrografische en 
historisch-geografische aspecten, die ook een determinerende invloed hebben gehad op het menselijk handelen 
in het verleden, in relatie tot elkaar besproken: Sevenant et al. 2002.  
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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 lagergelegen 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. 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. 

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. 

-Het projectgebied 

 

Figuur 14: Quartair geologische profieltypekaart met aanduiding van het projectgebied (digitaal aangemaakt, aanmaakschaal 
1:1, 18/07/2017, bron: Databank Ondergrond Vlaanderen, geraadpleegd via WMS). 

De Quartair geologische profieltypekaart (Figuur 14) karakteriseert het projectgebied als type 3a, 
zijnde Holocene en/of Tardiglaciale afzettingen bovenop de Pleistocene sequentie.4 

                                                           
4 www.dov.vlaanderen.be  

http://www.dov.vlaanderen.be/
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Figuur 15: Tertiair geologische kaart met aanduiding van het onderzoeksgebied (digitaal aangemaakt, aanmaakschaal 1:1, 
18/07/2017, bron: Databank Ondergrond Vlaanderen, geraadpleegd via WMS). 

Op de Tertiair geologische profieltypekaart (Figuur 15) 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).5 

Voor het gebied is geen geomorfologische kaart beschikbaar. 

2.2.3.3 Fysisch-geografische gegevens 
De site is gelegen op ca. 11,5 m TAW, op de rechteroever van huidige Schelde. Zoals onderstaand 
hoogtemodel aangeeft, ligt het projectgebied binnen de vallei die uitgeschuurd is door de Schelde 
(Figuur 16). De topografie loopt op richting de getuigenheuvels van de Vlaamse Ardennen in het 
zuidoosten (Figuur 18).  

Een detail van het hoogtemodel (Figuur 17) geeft weer hoe deze natuurlijke topografie van het 
projectgebied sterk antropogeen beïnvloed is, met onder meer een nivellering ter hoogte van het 
huidige voetbalveld en Finse piste en uitgravingen en ophogingen voor de aanleg van (overloop)vijvers, 
een gracht en een talud in het zuidelijke gedeelte. 

                                                           
5 www.dov.vlaanderen.be  

http://www.dov.vlaanderen.be/
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Figuur 16: Hoogtemodel van de regio (digitaal aangemaakt, aanmaakschaal 1:1, 18/07/2017, bron: Agentschap voor 
Geografische Informatie Vlaanderen, Digitaal Hoogtemodel II, geraadpleegd via WMS). 

 

Figuur 17: Detail van het hoogtemodel (digitaal aangemaakt, aanmaakschaal 1:1, 19/07/2017, bron: Agentschap voor 
Geografische Informatie Vlaanderen, Digitaal Hoogtemodel II, geraadpleegd via WMS). 
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Figuur 18: Hoogtemodel van het terrein; dwarsdoorsnede op het terrein van noordwest naar zuidoost (digitaal aangemaakt, 
aanmaakschaal 1:1, 19/07/2017, bron: Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen, Digitaal Hoogtemodel II, 
geraadpleegd via WMS). 

Het projectgebied positioneert zich volgens de bodemtypekaart (Figuur 19) op opgehoogde gronden 
(ON) en bebouwde gronden (OB).6 Zoals onderstaand beargumenteerd zal worden, zijn deze 
opgehoogde gronden wellicht te relateren aan een 20ste-eeuwse steenbakkerij, gerelateerde 
kleiexploitatie en ophoging met baggerslib nadien (zie infra). 

                                                           
6 www.dov.vlaanderen.be 

http://www.dov.vlaanderen.be/
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Figuur 19: De bodemtypekaart met de positie van het desbetreffende projectgebied (digitaal aangemaakt, aanmaakschaal 
1:1, 18/07/2017, bron: Databank Ondergrond Vlaanderen, geraadpleegd via WMS). 

De bodemassociatiekaart (Figuur 20) toont duidelijk dat het projectgebied in een niet-gekarteerde 
zone ligt, maar sluit ten westen aan natte alluviale gronden (blauw). 

 

Figuur 20: Bodemassociatiekaart van het projectgebied (digitaal aangemaakt, aanmaakschaal 1:1, 18/07/2017, bron: 
Databank Ondergrond Vlaanderen, geraadpleegd via WMS). 

Op de bodemerosiekaart (Figuur 21) is geen data beschikbaar voor het projectgebied. Gronden in de 
onmiddellijke omgeving kennen echter slechts een verwaarloosbare potentiële erosie. 
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Figuur 21: Bodemerosiekaart van het projectgebied (digitaal aangemaakt, aanmaakschaal 1:1, 18/07/2017, bron: Databank 
Ondergrond Vlaanderen, geraadpleegd via WMS). 

2.2.3.4 Specifieke terreininformatie 
Er werd in het kader van de aankoop van het terrein door de Stad Oudenaarde een oriënterend 
bodemonderzoek uitgevoerd (voor gedetailleerde informatie zie bijlage 8, 9 en 10). Daarvoor werden 
een reeks boringen verspreid over het terrein tot een diepte van 2 m onder het maaiveld gerealiseerd. 

Hieruit is gebleken dat het terrein een voorgeschiedenis kent als een zone van een voormalig 
baggerstort van de Schelde. Uit het onderzoek blijkt dat de ondergrond bestaat uit de resten 
baggermateriaal van vroeger en dat dit werd afgedekt met een pakket grond. Dit resulteert dat de 
bodem in de huidige toestand weinig tot zeer slecht infiltreerbaar is waardoor ook de zone ingekleurd 
staat als mogelijk overstromingsgevoelig. Uit de boorstaten blijkt onder meer een eerder verstoorde 
en heterogene profielopbouw en de aanwezigheid van baggerslib in twee boringen vanaf een diepte 
tussen de 60 en 80 cm (Figuur 22). De dikte van dit pakket kon niet vastgesteld worden, maar 
overschrijdt de diepte van de uitgevoerde boring (2 m). Dit baggerslib wordt gekenmerkt door een 
hoog gehalte aan klei, organisch materiaal en CaCO3.  In dezelfde bodemlaag werd verontreiniging met 
chroom, cadmium, lood en zink vastgesteld. 
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Figuur 22: Ligging van de staalnamelocaties waarin verontreinigingen en baggerslib werd vastgesteld (Provincie Oost-
Vlaanderen, Directie Leefmilieu, Provinciaal Centrum voor Milieuverontreiniging. Voor een gedetailleerde versie, zie bijlage 9, 
figuur 3). 

2.2.3.5 Grondgebruik 
De bodembedekkingskaart (Figuur 23) en de recentste orthofoto (Foto 7) geven aan dat het 
projectgebied gekenmerkt wordt door grasland en omzoomd wordt door een bomenrij. In het 
zuidelijke gedeelte zijn verschillende (overloop)vijvers aanwezig. Ten westen bevindt zich de Schelde, 
ten zuidwesten een Scheldearm, ten oosten de basisschool ‘Abraham Hans’ en ten noorden de 
brouwerij Liefmans (zie infra). Ten zuiden scheidt de Trekweg het projectgebied af van dichtere 
bebouwing langs de Aalststraat. 
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Figuur 23: De bodembedekkingskaart (digitaal aangemaakt, aanmaakschaal 1:1, 19/07/2017, bron: Agentschap Geografische 
Informatie Vlaanderen, geraadpleegd via WMS). 

 

Foto 7: Luchtopname van het onderzoeksgebied (digitaal aangemaakt, aanmaakschaal 1:1, 18/07/2017, bron: Agentschap 
Geografische Informatie Vlaanderen, geraadpleegd via WMS). 

2.2.4 Het onderzochte gebied en zijn omgeving in zijn historisch kader 

2.2.4.1 Historisch kader 
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 
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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 
die deze West- en Oost-Frankische situatie weerspiegelt. 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.7 In 1034 echter volgt de inname van de Enaamse burcht door de toenmalige 
graaf van Vlaanderen, Boudewijn IV.8 

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 aldenardensis9 (letterlijk: een Oudenaardse versterkingstoren) en de Sint-
Walburgakerk op in de bronnen. Beide zijn in eigendom van een lokale heer, Arnulf van Oudenaarde.10 
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.11 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 omwalling12 
een feit. Deze omsluit zowel de bewoningskern van Oudenaarde op de linkeroever als deze van Pamele 
op de rechteroever.13 De oppervlakte binnen de omwalling bedraagt nu 42 hectare. In 1290 vervangt 
een stenen muur de aarden wal.14 Vijf poorten vormen de enige toegangen tot de stad. In deze fase is 
ook de huidige Grote Markt aangelegd15 en vervangt een trapeziumvormig kasteel16 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 voor 
de steden. De gunstige ligging van Oudenaarde speelt hierbij ongetwijfeld een rol.17 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.18 Om de macht 
over hun territorium uit te breiden, dienden ze eerst de macht van de steden te beperken. Hierin 

                                                           
7 Callebaut, De Groote & Ameels 2012, 18-19. 
8 idem, 22. 
9 Een oprichtingsdatum is niet gekend. 
10 Callebaut, De Groote & Ameels 2012, 25. 
11 idem, 26. 
12 Deze omwalling omvat aanvankelijk een aarden wal en een gracht van ca. 2500 meter. 
13 Callebaut, De Groote & Ameels 2012, 28-29. 
14 Van Cauwenberghe 2004, 25. 
15 Callebaut, De Groote & Ameels 2012, 28. 
16 idem, 30. 
17 Haemers & Van Assche 2012, 56. 
18 De Groote et al. 2013, 54-55. 
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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 1485.19 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.20 

Eind 16de eeuw zijn de eerste bastions gebouwd onder leiding van François de la Noüe.21 Volgens 
archiefdocumenten zouden de vestingen al in 1620 in vervallen staat zijn en zich in een 
deerniswekkende toestand bevinden.22 In 1646 zijn documenten opgesteld waarin men het versterken 
van de stad organiseerde. Hierbij zouden verstevigingen worden voorzien in de vorm van zogenaamde 
‘halve manen’.23 De herstellingen zouden nadien nog verder gezet worden.24 De belangrijkste 
ondergane wijziging vond plaats in 1670, wanneer maarschalk Vauban de opdracht kreeg van Lodewijk 
XIV om de versterkingen onder handen te nemen. Oudenaarde werd omgebouwd tot een stevig 
gefortificeerde stad. Vauban liet vier bastions bouwen in het zuidoosten van de stad. Dit deel was 
namelijk kwetsbaar ten opzichte van de Kerselareberg op de hoogte van Edelare.25 De gebouwde 
bastions zijn deze van de zwarte zusters, van Sion, van Brussel en Doornik, waarbij de laatste twee de 
middeleeuwse poort vervingen. Ook werd een sluizensysteem opgezet om, wanneer dat noodzakelijk 
was, de stad en omgeving onder water te zetten en het water in de wallen te regelen. In 1674 slaagde 
hij erin Oudenaarde klaar te stomen voor de komende belegering in de Hollandse oorlog. Daarbij 
werden de noordoostelijk gesitueerde poorten en de Scheldesluizen versterkt.26 

Een tweede grote wijziging die de fortificaties ondergingen, gebeurde in de 18de eeuw. Net buiten de 
stad werden twee forten met lunetten opgericht: fort Triolet en Fort aux Choux. In 1749 wordt het 
beheer van deze verdedigingswerken, vesten genaamd, door de centrale overheid aan het 
stadsbestuur overgedragen en uiteindelijk ontmanteld in 1782 onder Jozef II van Oostenrijk.27 Na de 
nederlaag van Napoleon worden verschillende vestingen in het huidige België hersteld, verstevigd en 
uitgebreid, waaronder ook Oudenaarde.28 

2.2.4.2 Inventaris Onroerend Erfgoed 
De Aalststraat maakt deel uit van de oude steenweg Aalst-Oudenaarde en gaat vermoedelijk terug op 
de pre-Romeinse weg Gent-Doornik, die parallel aan de Schelde liep. In het 17de-eeuwse Landboek van 
Oudenaarde wordt de straat benoemd als de ‘eenamestraette’, in het landboek van 1783 van 
Leupegem is dan weer sprake van de Steenweg naar Eenaeme. De straat wordt hoofdzakelijk 
gekenmerkt door bebouwing uit de eind 19de en begin 20ste eeuw.29 

Onmiddellijk ten noorden van het projectgebied bevindt zich de ‘Brouwerij Liefmans’. Deze wordt 
reeds vermeld in 1679 maar was toen nog binnen de stad Oudenaarde gelegen. In 1927 werd de 
vergunning verleend voor het bouwen van de huidige brouwerij.30 

  

                                                           
19 Haemers & Van Assche 2012, 56. 
20 Van Cauwenberghe 2004, 25. 
21 Lachaert 2008, 127. 
22 S.A.O., Dossier Liedts, nr.71, stuk 1344/6c, 1344/6d, 1344/6g. 
23 S.A.O., Dossier Liedts, nr.71, stuk 1344/6h, 1344/6i, 1344/6j/852, 1344/6o. 
24 S.A.O., Dossier Liedts, nr.71, stuk 1344/6q, 1344/7a, 1344/7b, 1344/7c, 1344/7g/361, 1344/7h, 1344/7i/364, 
1344/7j/377, 1344/7k. 
25 Warmoes 2006, 37-38. 
26 Lachaert 2008, 127. 
27 Lachaert 2007, 7. 
28 idem, 8. 
29 https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/104676; Carton 2010, 93-94. 
30 https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/27402  

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/104676
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/27402
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2.2.4.3 Historisch-cartografische documentatie 
a) Jacob van Deventer – Atlas des villes des Pays-Bas: 73 places levées entre 1550 et 1565 sur les ordres 
de Charles Quint et de Philippe II: Oedenaerde, Ename, Beveren, Lubeghem (1564) 

De oudste kaart die beschikbaar is voor het projectgebied is deze van Jacob van Deventer uit 1564. Het 
projectgebied positioneert zich ten noordoosten van het kruispunt tussen de 13de-eeuwse 
stadsomwalling en de Grachtschelde, die gegraven werd ca. 1117 (Figuur 24). De Aalststraat loopt 
zuidwaarts langs de buitenste stadsgracht. Het georefereren van deze kaart was niet mogelijk, gezien 
het gebrek aan refentiepunten in dit meersengebied. Een detail van de Deventerkaart doet reeds 
vermoeden dat het projectgebied in zijn meest zuidelijke deel stadsgrachten zal aansnijden. Opvallend 
is dat de buitenste stadsgracht een bolvormige uitstulping kent. Het merendeel van het projectgebied 
valt echter binnen het reeds vernoemde meersengebied. Er tekent zich één structuur of ten noorden 
(galg?). 

 

Figuur 24: Interpretatie van de Deventerkaart, met relatieve positie van het projectgebied (bron: KBR, eigen bewerking 
SOLVA).
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Figuur 25: Detail van de kaart van Jacob van Deventer (bron: KBR).
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b) Antonius Sanderus – Flandria Illustrata: Aldenarde / Audenaerde (1641-1644) 

Ook de kaart van Sanderus is omwille van zijn perspectief en gebrek aan referentiepunten niet te 
georefereren. Ze is daarom niet minder waardevol. Het projectgebied kunnen we opnieuw grotendeels 
situeren in meersengebied. Het zuidelijke gedeelte snijdt nog steeds twee stadsgrachten aan. Het 
belangrijkste verschil met bovenstaande Deventerkaart is dat nu ten oosten van het projectgebied een 
bastion te zien is. Sanderus geeft inderdaad het versterkingssysteem weer zoals dat werd opgetrokken 
in opdracht van de Gentse calvinisten vanaf 1582.31 

 

Figuur 26: Het stadsplan van Oudenaarde door Antonius Sanderus (1641-1644) met relatieve positionering van het 
projectgebied (bron: Gentse Universiteitsbibliotheek). 

c) Het Plan d’Oudenarde (1746) 

Dit militair opmetingsplan (Figuur 27) geeft een nauwkeurige weergave van de Vaubanversterking, 
zoals die werd opgericht tussen 1667 en 1678. Het projectgebied snijdt inderdaad de twee 
stadsgrachten aan en de courtine, de verbindingswal tussen de twee bastions die zich ten oosten en 
westen bevinden. Het grootste deel van het projectgebied wordt echter benoemd als prairie en 
benadrukt het onbebouwde karakter van dit gebied. Het onbebouwd blijven van het meersengebied 
had tevens een strategisch doeleinde. Als zone non-aedificandi was er steeds vrij zicht op eventuele 
belagers. Het verloop van de Aalststraat is ten slotte aangepast en maakt een haakse bocht rond de 
Vaubanversterking heen. 

Wanneer de geplande werken op deze kaart geprojecteerd worden (Figuur 28) is te zien dat het 
ontworpen bufferbekken op de courtine en binnenste stadswal komt te liggen. 

                                                           
31 Buckens 2015, 14-15.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
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Figuur 27: Projectie van het projectgebied op het Plan d'Oudenarde (digitaal aangemaakt, aanmaakschaal 1:1, 27/07/2017, 
bron: SHAT, Archives du Génie, canton Oudenarde, art. 14, section 1, pièce n°27). 

 

Figuur 28: Projectie van het projectgebied en de geplande werken op het Plan d'Oudenarde (digitaal aangemaakt, 
aanmaakschaal 1:1, 25/07/2017, bron: SHAT, Archives du Génie, canton Oudenarde, art. 14, section 1, pièce n°27). 
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d) Villaretkaart (1745-1748) 

 
Figuur 29: Uitsnede uit de Villaretkaart van Oudenaarde (1745-1748) met positionering van het projectgebied (met dank aan 
Georges Vande Winkel). 

De Villaretkaart vertoont een situatie die sterk overeenkomt met bovenstaande kaart. Het 
projectgebied omvat nog steeds meersengebied, stadsgrachten en courtine. De toegang tot de stad 
ten oosten van het projectgebied wordt hier benoemd als Porte du Gouvernement. 

  



 
40 

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

 
Figuur 30: Detail van de Ferrariskaart (1771-1778) met aanduiding van het projectgebied (digitaal aangemaakt, 
aanmaakschaal 1:1, 18/07/2017, bron: Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen, geraadpleegd via WMS). 

Op de Ferrariskaart valt het centraal-noordelijke deel van het projectgebied nog steeds in 
meersengebied, dat doorsneden wordt door een wandelpad. Er zijn enkele wijzigingen op te merken 
aan het versterkingssysteem. Het projectgebied raakt volgens de georeferentie aan slechts één van 
de stadsgrachten. De bastions die het projectgebied flankeren, lijken bovendien in grootte gekrompen. 
Mogelijk is dit het resultaat van onnauwkeurigheid tijdens de kartering of van het feit dat, na de 
overdracht van de vesten door de centrale overheid aan het stadsbestuur deze niet langer werden 
onderhouden. De uiteindelijke ontmanteling dateert enkele jaren na de Ferrariskaart (1782). De 
aanwezigheid van een Briquetrie op linkeroever van de Schelde, toont reeds potentieel tot 
kleiexploitatie in de alluviale vlaktes. 
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f) Atlas der Buurtwegen (ca. 1841) 

 

Figuur 31: Afbakening van het onderzoeksgebied op de Atlas der Buurtwegen (digitaal aangemaakt, aanmaakschaal 1:1, 
18/07/2017, bron: Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen, geraadpleegd via WMS). 

Op de Atlas der Buurtwegen (Figuur 31) is het verloop van de ontmantelde bastionering nog steeds af 
te lezen in de percelering. Het projectgebied snijdt dit landschapsrelict aan, alsook het tracé van de 
stadsgracht, die hier als fossé wordt benoemd. Er is nog steeds geen bebouwing te bespeuren. De 
Schelde, als westelijke grens, sluit nog niet tegen het projectgebied aan. Ten noorden wordt het 
projectgebied wel reeds begrensd door een voetweg, die als voorloper geldt van de huidige weg tussen 
de geplande rugbyvelden en de brouwerij Liefmans. Ten oosten is ten slotte de Aalststraat duidelijk 
herkenbaar, die als Route d’Audenaerde à Alost benoemd wordt.  
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g) Philippe Vandermaelen – Cartes topographiques de la Belgique (1846-1854) 

 

Figuur 32: Afbakening van het onderzoeksgebied op de kaart van Vandermaelen (digitaal aangemaakt, aanmaakschaal 1:1, 
18/07/2017, bron: Agentschap Geografische Informatie Vlaanderen, geraadpleegd via WMS). 

De georeferentie van de oorspronkelijke Vandermaelenkaart (Figuur 32) vertoont ter hoogte van het 
projectgebied een duidelijke afwijking. De kaart is niettemin waardevol omdat ze, in tegenstelling tot 
de bovenstaande Atlas der Buurtwegen, duidt dat het merendeel van het projectgebied dienstdoet als 
meersengebied. 
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h) Topografische kaart, temporele dekking 1860-1873 

 

Figuur 33: Topografische kaart met relatieve situering van het projectgebied, temporele dekking 1860-1873 (bron: NGI, 
cartesius.be). 

Deze topografische kaart (Figuur 33) toont aan dat het merendeel van het projectgebied gedurende 
de jaren ’60 en ’70 van de 19de eeuw in gebruik bleef als meersengebied. Verder valt op dat ten 
noorden van het projectgebied werk gemaakt is van de rechttrekking van de Schelde. De stadsgracht 
is duidelijk herkenbaar, dit in tegenstelling tot de bastions die het projectgebied ten westen en oosten 
flankeerden. Van het westelijke bastion is geen spoor meer te bekennen, het oostelijke tekent zich 
slechts nog af als een fijne rode lijn. 
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i) Philippe Chrétien Popp - Atlas cadastral parcellaire de la Belgique (1842-1879) 

 

Figuur 34: Detail van het kadasterplan van Popp (1842-1879) met afbakening van het onderzoeksgebied (digitaal 
aangemaakt, aanmaakschaal 1:1, 18/07/2017, bron: Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen, geraadpleegd 
via WMS). 

Het kadasterplan van Popp toont dat de voormalige bastionering zijn betekenis volledig verloren had 
vóór 1879. De stadsgracht is namelijk doorgestoken. De noord-zuid verbinding met de Schelde sluit 
nu nauwer aan ten westen van het projectgebied. Het terrein is echter nog steeds niet bouwrijp. De 
benaming ’t Sioen Meersch ten noorden van het projectgebied doet vermoeden dat de terreinen nog 
steeds als meersengebied in gebruik zijn. 
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j) Topografische kaart 1939, temporele dekking 1881-1904 

 

Figuur 35:Topografische kaart uit 1939 (temporele dekking 1881-1904) met relatieve positie van het projectgebied (bron: NGI, 
cartesius.be). 

Het potentieel voor kleiexploitatie van het alluviale gebied langs de Schelde werd reeds gesuggereerd 
op basis van de Ferrariskaart (Figuur 30) en wordt op deze topografische kaart met temporele dekking 
tussen 1881 en 1904 (Figuur 35) bevestigd door de aanduiding van het onderzoeksgebied met in de 
Steenbakker cab.t. De kaart suggereert bovendien dat het projectgebied ten noorden van de 
voormalige stadsgracht volledig is afgegraven (reliëfaanduiding). 
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k) Bijzonder Plan n°4 Gerechtshof (ca. 1950) 

 

Figuur 36:  Projectie van het projectgebied op het Bijzonder Plan n°4 Gerechtshof (digitaal aangemaakt, aanmaakschaal 1:1, 
27/07/2017, bron: Stadsarchief Oudenaarde, met dank aan Stijn Lybeert). 

 

Figuur 37: Projectie van het projectgebied en de geplande werken op het Bijzonder Plan n°4 Gerechtshof (digitaal aangemaakt, 
aanmaakschaal 1:1, 24/07/2017, bron: Stadsarchief Oudenaarde, met dank aan Stijn Lybeert). 
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Het Bijzonder Plan n°4 Gerechtshof (Figuur 36) toont dat ca. 1950 verschillende (bij)gebouwen 
aanwezig waren in het zuidelijke gedeelte van het projectgebied. De legende van deze kaart duidt deze 
gebouwen als een nijverheid-werkplaats met één bouwlaag. Dit gebouw staat op een grotere zone die 
ingericht is als hovingen en koeren. Het gebouw staat wellicht in verband met de reeds vernoemde 
steenbakkerij. De Schelde kent bovendien een smaller verloop dan heden het geval is. 

Wanneer de geplande werken worden geprojecteerd op dit plan, zien we dat het ontworpen 
bufferbekken op de locatie van deze steenbakkerij en de omringende verharding komt te liggen 
(Figuur 37). 

l) Topografische kaart, temporele dekking 1952-1969 

 

Figuur 38: Topografische kaart (temporele dekking 1952-1969) met relatieve positie van het projectgebied (bron: NGI, 
cartesius.be). 

Deze topografische kaart met temporele dekking 1952-1969 (Figuur 38) bevestigt dat de gebouwen in 
het zuidelijke gedeelte van het projectgebied tot de steenbakkerij behoren, daar waar de terreinen ten 
noorden dienst deden voor kleiexploitatie. Kleiexploitatie en steenbakkerij hebben dus gedurende 
lange tijd (ca. 48 jaar) het karakter van het projectgebied bepaald. Dergelijke activiteiten hebben een 
aanzienlijke invloed op eventueel aanwezig erfgoed in de bodem, zo getuigt een foto van Steenbakkerij 
Vande Moortele in het nabije Nederename, ca. 1,5 km stroomafwaarts op de linkeroever van de 
Schelde (Foto 8). 
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Foto 8: Werken aan de kleiputten te Nederename in de steenbakkerij Vande Moortele, 1960-1980 (bron: Museum Oudenaarde 
en de Vlaamse Ardennen, erfgoedinzicht.be). 

m) Orthofoto 1971 

 

Foto 9: Orthofoto uit 1971 (digitaal aangemaakt, aanmaakschaal 1:1, 18/07/2017, bron: Agentschap voor Geografische 
Informatie Vlaanderen, geraadpleegd via WMS). 
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De steenbakkerij is nog steeds aanwezig op een orthofoto uit 1971 (Foto 9). Er zijn echter geen 
aanwijzingen meer voor kleiexploitatie op de gronden ten noorden van deze gebouwen. Mogelijk zijn 
deze opgehoogd met de grond afkomstig uit de aanleg van de Scheldekop en de verbreding van de 
Schelde die nu nauw aansluit ten westen van het projectgebied. 

n) Orthofoto 1979-1990 

 

Foto 10: Orthofoto uit de periode 1979-1990 (digitaal aangemaakt, aanmaakschaal 1:1, 18/07/2017, bron: Agentschap voor 
Geografische Informatie Vlaanderen, geraadpleegd via WMS). 

Een orthofoto uit 1979-1990 (Foto 10) toont dat de steenbakkerij in deze periode afgebroken werd. 
Anderzijds werden de basisschool ‘Abraham Hans’ en de bijhorende Finse piste gebouwd. 
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o) Orthofoto 2000-2003 

 

Foto 11: Orthofoto uit de periode 2002-2003 (digitaal aangemaakt, aanmaakschaal 1:1, 18/07/2017, bron: Agentschap voor 
Geografische Informatie Vlaanderen, geraadpleegd via WMS). 

Een orthofoto uit 2002-2003 (Foto 11) toont ten slotte dat het zuidelijke gedeelte van het 
projectgebied relatief recent werd vergraven voor de aanleg van enkele (overloop)vijvers en grachten. 
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2.2.5 Het onderzochte gebied en zijn omgeving in zijn archeologisch kader 

 

Figuur 39: Projectie van het projectgebied binnen de Centrale Archeologische Inventaris (digitaal aangemaakt, 
aanmaakschaal 1:1, 18/07/2017, bron: Agentschap Onroerend Erfgoed, eigen bewerking). 

Het terrein bevindt zich deels binnen de archeologische zone van Oudenaarde (ID: 140026). De 
afbakening van deze archeologische zone gebeurde op basis van de stadsversterkingen. Binnen het 
projectgebied zelf werden nog geen sites/vindplaatsen teruggevonden. In de nabije omgeving van 
het onderzoeksgebied zijn wel enkele vondsten gedaan.  

Enkele archeologische onderzoeken worden in het kader van deze archeologienota verder toegelicht. 
Het betreft enerzijds het onderzoek naar de versterkingen te Oudenaarde en anderzijds het 
steentijdonderzoek in de alluviale vlaktes langs de Schelde. 

Bij een noodonderzoek aan de muziekschool en cultureel centrum ’De Woeker’, ca. 450 m ten westen 
van het onderzoeksgebied, werden naast een landbouwniveau uit de ijzertijd, zowel de grondvesten 
van een poort van de middeleeuwse stadsomwalling als restanten van de Vaubanversterking 
aangetroffen (CAI-locatie 155465). Naar aanleiding van de herwaardering van een ravelijn in het nabije 
Liedtspark werd dan weer een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd, gevolgd door een archeologische 
begeleiding van de werken (CAI-locatie 501378). Tijdens het vooronderzoek werd het profiel van de 
gracht van deze stadsversterking geregistreerd (Figuur 40). De gracht bleek gedempt met een dik 
pakket recent afval, waardoor het grootste deel van de oorspronkelijke vulling verdwenen bleek. De 
onderkant van de gracht lag op ca. 2,5-2,6 m ten opzichte van de gedempte gracht (8 m TAW). De wal 
bleek verstevigd door hout en bakstenen. Het ravelijn zelf liet zich archeologisch echter niet 
herkennen. Ter hoogte van dit ravelijn werd enkel een middeleeuwse ploeglaag vastgesteld.32  

                                                           
32 Taelman, Vanholme & Cherretté 2013. 
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Figuur 40: Profiel van de gracht rondom het ravelijn (bron: Taelman, Vanholme & Cherretté 2013, 18, fig. 15). 

Net ten westen van het projectgebied, op de Scheldekop, werd de versterking rond Oudenaarde 
eveneens archeologisch onderzocht (CAI-locatie 164769).33 In totaal werden drie proefsleuven 
aangelegd. Hierbij zijn direct op de moederbodem ophogingspakketten aangetroffen, die wellicht 
dienden ter voorbereiding van het graven van de vestinggracht. In een eerste fase was deze minstens 
26 m breed. De diepte van deze gracht kon niet bepaald worden, maar een handboring gaf een diepte 
aan tot minimaal 7,9 m TAW. Tussen 1785 en 1824 wordt de gracht gedeeltelijk opgegeven en 
intentioneel gedicht in het kader van de verkaveling van deze gronden, waardoor een smallere gracht 
(13 m breed) restte (Figuur 41). Deze grachten werden op hun beurt afgedekt door enkele recente 
ophogingslagen, die dateren tussen 1884 en ca. 1950. Het onderzoek leverde zeer weinig 
vondstmateriaal aan. Omwille van het feit dat de geplande werken op de Scheldekop enkel 
laatmiddeleeuwse en vroegmoderne grachtvulling aansneden, werd geen vervolgonderzoek 
geadviseerd. 

 

Figuur 41: Verschillende fases van de vestinggracht, zoals vastgesteld tijdens het proefsleuvenonderzoek op de Scheldekop 
(bron: Janssens 2012, 38, bijlage 9.5, profiel B). 

Ten slotte wensen we verschillende studies te vermelden die uitgevoerd zijn in het kader van de 
prospectie en waardering van alluviale gebieden.34 Circa 500 m ten noorden van het projectgebied 
werden bij de aanleg van een nieuwe stuw te Ename (CAI-locatie 580373) in de geulopvulling twee 
gepolijste bijlen, drie hertshoornen hakken, ceramiek, aangepunte houten palen en dierlijk bot 
aangetroffen. 

Te Oudenaarde-Donk, op ca. 1500 m ten westen van het projectgebied, werden naar aanleiding van 
zandontginning enkele mesolithische en neolithische sites ontdekt. Silexvondsten werden er 
aangetroffen in een sterk humeuze, kleiige zandlaag die zich onder recente ophoging en een 40 cm 
dikke laag alluviale klei bevond. Beide onderzoeken duiden op menselijke aanwezigheid in het 
mesolithicum, midden-/laat-neolithicum en vroege bronstijd langs de oevers van de Schelde en op 
het groot archeologisch potentieel van de zandrug langsheen de fossiele Scheldegeul.35 Uit dit 
assessment blijkt echter niet dat een dergelijke zandrug binnen het projectgebied aanwezig is. 

                                                           
33 Janssens 2012. 
34 Ameels et al. 2003. 
35 Ameels et al. 2003, 65. 
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2.2.6 Een datering en interpretatie van het onderzochte gebied 

2.2.6.1 Het landschappelijk kader 
Op het terrein zijn voornamelijk Holocene en/of Tardiglaciale fluviatiele afzettingen bovenop de 
Pleistocene sequentie te verwachten, als gevolg van de ligging van het projectgebied in de 
Scheldevallei. Het natuurlijk landschap werd sterk antropogeen verstoord, aanvankelijk door de 
stadsversterking (uiterste zuiden), later door de rechttrekking van de Schelde, en ten slotte door het 
afgraven en ophogen van de terreinen voor de exploitatie van de alluviale klei. 

2.2.6.2 De antropogene aanwezigheid 
Verschillende sites in de wijdere regio rondom het projectgebied duiden op antropogene aanwezigheid 
in de prehistorie. Minstens vanaf het mesolithicum vormden vooral de zandruggen langsheen de 
fossiele Scheldegeul een interessant aantrekkingspunt in het landschap. Uit dit assessment blijkt 
echter dat een dergelijke zandrug niet binnen het projectgebied aanwezig is. 

Vanaf het midden van de 16de eeuw, maar wellicht reeds vanaf de 12de/13de eeuw bepaalt de 
aanwezigheid van de stadsversterking rondom Oudenaarde het karakter van het uiterst zuidelijke deel 
van het projectgebied. Dit gedeelte kent een complexe geschiedenis van een steeds wijzigend 
versterkingssysteem. Het omvat een deel van de stadsgracht en de courtine, die tot ver in de 19de eeuw 
herkenbaar bleven in het landschap. Het doorsteken van deze stadsgracht in de tweede helft van de 
negentiende eeuw duidt erop dat de bastionering toen volledig zijn betekenis verloren had.  

Het grootste deel van het projectgebied kent een andere geschiedenis, maar werd niettemin bepaald 
door zijn locatie grenzend aan de stadsversterkingen en zijn positie langsheen de Schelde. Het drassige 
meersengebied vormde namelijk een onaantrekkelijk gebied voor menselijke bewoning. De 
afwezigheid van dergelijke menselijke occupatie binnen het projectgebied werd verder gestimuleerd 
omwille van strategische redenen. Als zone non-aedificandi bleef een vrij zicht op eventuele vijanden 
vanaf de versterkingen gewaarborgd en konden de terreinen eventueel onder water worden gezet. 
Het cartografisch onderzoek duidt inderdaad op een geheel gebrek aan bebouwing in de 
vroegmoderne periode. 

Minstens vanaf het begin van de 20ste eeuw, gedurende een periode van minstens 50 jaar, werd de 
alluviale kleilaag die aanwezig was binnen het projectgebied ontgonnen en tot stenen verwerkt. 
Hiertoe was een steenbakkerij aanwezig in het zuidelijke gedeelte van het projectgebied. Deze 
omvatte verschillende gebouwen en/of loodsen. Na de stopzetting van de kleiexploitatie en de afbraak 
van de steenbakkerij werden de gronden opgehoogd en nadien opnieuw vergraven door de aanleg van 
(overloop)vijvers en grachten in het zuidelijke gedeelte van het projectgebied. 

2.2.7 De verwachting ten aanzien van archeologisch erfgoed 

2.2.7.1 Een gemotiveerde tekstuele verwachting ten aanzien van de aanwezigheid en aard van het 
archeologisch erfgoed op het onderzochte terrein 

- Aanwijzingen voor het archeologisch potentieel, landschapshistoriek en gebruiksevolutie 
Het bureauonderzoek duidt in de wijdere regio rondom het projectgebied op antropogene 
aanwezigheid in de prehistorie. Minstens vanaf het mesolithicum vormden vooral de zandruggen 
langsheen de fossiele Scheldegeul een interessant aantrekkingspunt in het landschap. Uit dit 
assessment blijkt echter dat een dergelijke zandrug niet binnen het projectgebied aanwezig is. Het 
louter voorkomen van alluviale pakketten, suggereert dat de mogelijkheid op het aantreffen van 
prehistorische resten bijgevolg gering is. 

Het bureauonderzoek toont verder aan dat minstens vanaf de 16de eeuw, maar wellicht reeds vanaf 
de 12de/13de eeuw, de terreinen bepaald werden door de aanwezigheid van de stadsversterking 
rondom Oudenaarde. Het projectgebied omvat in het uiterst zuidelijk gedeelte een deel van de 
stadsgracht en courtine tussen twee 17de-eeuwse bastions ten oosten en westen. Het grootste deel 
van het projectgebied was als meersengebied onaantrekkelijk voor menselijke occupatie. De 
afwezigheid van bewoning binnen het projectgebied werd verder gestimuleerd omwille van 
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strategische redenen. Als zone non-aedificandi bleef een vrij zicht op eventuele vijanden vanaf de 
versterkingen gewaarborgd en konden de terreinen eventueel onder water worden gezet. Hier zijn 
bijgevolg louter perifere activiteiten te verwachten, een gegeven dat bevestigd wordt door het 
cartografisch onderzoek. 

Het archeologisch potentieel van het projectgebied moet echter gerelativeerd worden. Het landschap 
werd namelijk reeds sterk verstoord door (1) de rechttrekking van de Schelde, (2) het doorsteken van 
de stadsgracht en de aanwezigheid van een steenbakkerij (beide specifiek in de zone van de geplande 
buffervijver)(3) en de bij de steenbakkerij horende kleiexploitatie in het gehele projectgebied, waarbij 
de terreinen werden afgegraven. Na de kleiexploitatie werden de terreinen opgehoogd met baggerslib 
(zie bodemtypekaart en bijlages 8-10). 

- Wat is de impact van de geplande werken? 
Voor de aanleg van twee rugbyvelden en de omgeving errond wordt de bestaande beplanting (ca. 3500 
m²) en ca. 100 bomen gerooid. Verder worden bestaande verhardingen en rioleringen uitgebroken.  

Over hele terrein wordt de teelaarde vervolgens 20 cm afgegraven. Verdere afgravingen zijn nodig 
voor het nivelleren en de aanleg van de rugbyvelden, de aanleg van rioleringen en een buffervijver.  

Het grootste deel van de afgravingen vindt plaats in functie van de rugbyvelden. Een deel van de 
aanleg van de velden (en de heuvels) gebeurt in ophoging, een deel door afgraving. Dit laatste 
beperkt zich tot een maximale diepte van de 30-60 cm.  

De afgravingen voor de rioleringen en de buffervijver (ca. 700m²) zijn eerder plaatselijk van aard en 
gaan nooit dieper dan 1,8 m ten opzichte van het huidige maaiveld. De buffervijver situeert zich 
bovendien ter hoogte van de voormalige steenbakkerij. 

De ontworpen opbouw voor de verhardingen (1545 m²) varieert tussen 45 en 60 cm, respectievelijk 
voor de wandelpaden en de toegangsweg. Verschillende inrichtingselementen (afsluiting, poort, 
rugbydoelen en dug-outs) hebben ten slotte een te verwaarlozen bodemingreep wegens hun beperkte 
oppervlakte of geringe diepte. 

- Wat is het wetenschappelijk kennispotentieel van een eventueel aanwezige archeologische site 
op lokaal, regionaal en op Vlaams niveau? 

Het bureauonderzoek duidt in de wijdere regio rondom het projectgebied op antropogene 
aanwezigheid in de prehistorie. Minstens vanaf het mesolithicum vormden vooral de zandruggen 
langsheen de fossiele Scheldegeul een interessant aantrekkingspunt in het landschap. Uit deze 
bureaustudie blijkt echter dat een dergelijke zandrug niet binnen het projectgebied aanwezig is. Het 
louter voorkomen van alluviale pakketten en de historische kleiontginning (zie verder), suggereert dat 
de mogelijkheid op het aantreffen van prehistorische resten bijgevolg gering is. 

Minstens vanaf de 16de eeuw, maar wellicht reeds vanaf de 12de/13de eeuw, werden de terreinen dan 
weer bepaald door de aanwezigheid van de stadsversterking rondom Oudenaarde. Het projectgebied 
is gesitueerd in het zuidelijk gedeelte ter hoogte van een deel van de stadsgracht en courtine tussen 
twee 17de-eeuwse bastions ten oosten en westen. Het grootste gedeelte was als meersengebied 
onaantrekkelijk voor occupatie (cf. natte alluviale gronden op bodemassociatiekaart). De afwezigheid 
van bewoning binnen het projectgebied werd verder gestimuleerd omwille van strategische redenen 
(zone non-aedificandi, gecontroleerd overstromingsgebied). Hier zijn bijgevolg louter perifere 
activiteiten te verwachten. 

Het archeologisch potentieel van het projectgebied moet verder gerelativeerd worden. Minstens 
vanaf het begin van de 20ste eeuw, gedurende een periode van mininum 48 jaar, werd de alluviale 
kleilaag die aanwezig was binnen het projectgebied ontgonnen en tot stenen verwerkt. Hiertoe was 
een steenbakkerij aanwezig in het zuidelijke gedeelte van het projectgebied, bovenop de stadsgracht 
en courtine. Deze steenbakkerij omvatte verschillende gebouwen en/of loodsen. Mogelijk gaat deze 
recente kleiexploitatie terug op een oudere ontginning. De 18de-eeuwse Ferrariskaart toont de 
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aanwezigheid van een Briquetrie op linkeroever van de Schelde, en illustreert het potentieel tot 
kleiexploitatie in de alluviale vlaktes. 

Na de stopzetting van de kleiexploitatie en de afbraak van de steenbakkerij in de tweede helft van de 
20ste eeuw werden de gronden opgehoogd met baggerslib (cf. boringen en opgehoogde gronden op 
bodemtypekaart) en nadien opnieuw vergraven door de aanleg van (overloop)vijvers en grachten in 
het zuidelijke gedeelte van het projectgebied, gerelateerd aan de basisschool ten oosten van het 
projectgebied. De terreinen werden bovendien genivelleerd, onder meer voor de aanleg van een 
voetbalveld en Finse piste. 

De geplande werken zijn overigens van beperkte aard. Over het hele terrein wordt de teelaarde 20 
cm afgegraven. Verdere afgravingen zijn nodig voor het nivelleren en de aanleg van de rugbyvelden, 
de aanleg van rioleringen en een buffervijver. Het grootste deel van de afgravingen vindt plaats in 
functie van de rugbyvelden. Een deel van de aanleg van de velden (en de heuvels) gebeurt in 
ophoging, een deel door afgraving. Dit beperkt zich tot een maximale diepte van de 30-60 cm. De 
afgravingen voor de rioleringen en de buffervijver zijn eerder plaatselijk van aard en gaan nooit dieper 
dan 1,8 m ten opzichte van het huidige maaiveld. Deze buffervijver komt bovendien te liggen op de 
plaats van de voormalige steenbakkerij. De uitbraak van de bestaande toestand en beplanting is tevens 
lokaal van aard. De ontworpen opbouw voor de verhardingen varieert tussen 45 en 60 cm, 
respectievelijk voor de wandelpaden en de toegangsweg. Verschillende inrichtingselementen 
(afsluiting, poort, rugbydoelen en dug-outs) hebben ten slotte een te verwaarlozen bodemingreep 
wegens hun beperkte oppervlakte of geringe diepte. 

Gelet op de relatief beperkte diepte van de geplande werken en het historisch grondgebruik van de 
betrokken percelen, raakt de ontworpen toestand hoogstwaarschijnlijk niet aan relevant 
bodemarchief dat onder deze verstoring mogelijk nog bewaard ligt. Enkel ter hoogte van de aan te 
leggen buffervijver kan eventueel geraakt worden aan de voormalige stadsgracht en courtine. In dat 
geval beperkt de ingreep zich echter tot de bovenkant van deze sporen (cf. proefsleuven op de 
Scheldekop) waardoor slechts een beperkt deel zou geraakt worden en er geen noemenswaardige 
inzichten kunnen bekomen worden. Een volledig profiel op de gracht en courtine zal niet bekomen 
worden. 

Niettegenstaande de potentieel interessante locatie langsheen de Schelde en op de voormalige 
stadsversterkingen, is het kennispotentieel binnen de contouren van de geplande werken nagenoeg 
nihil. Verder (voor)onderzoek wordt dan ook niet geadviseerd. 

- Is er verder vooronderzoek noodzakelijk en welke vorm dient dit aan te nemen?  
Aangezien het projectgebied reeds grootschalig verstoord is door de doorsnijding van de stadsgracht, 
de kleiexploitatie en ophoging met baggerslib en latere werkzaamheden enerzijds, en de geplande 
werken een beperkte bodemingreep inhouden anderzijds, 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. 

2.2.7.2 Afbakening van zones waar al dan niet archeologisch erfgoed aanwezig is of verwacht wordt 
Op basis van bovenstaande wordt beargumenteerd dat er binnen het projectgebied geen 
archeologisch erfgoed te verwachten valt.  
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Lobelle/Stad 
Oudenaarde 

2 Inrichtingsplan 1/500 28/04/2017 Studiebureau 
Lobelle/Stad 
Oudenaarde 

3 Ontworpen 
toestand 

1/500 23/05/2017 Studiebureau 
Lobelle/Stad 
Oudenaarde 

4 Technisch 
grondplan 

1/500 23/05/2017 Studiebureau 
Lobelle/Stad 
Oudenaarde 
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5 Dwarsprofielen en 
details 

1/500 en 1/25 28/04/2017 Studiebureau 
Lobelle/Stad 
Oudenaarde 

6 Typedwarsprofielen 1/50 28/04/2017 Studiebureau 
Lobelle/Stad 
Oudenaarde 

7 Grondverzet 1/500 28/04/2017 Studiebureau 
Lobelle/Stad 
Oudenaarde 

8 Oriënterend 
bodemonderzoek 1 

nvt 04/07/2017 Provinciaal 
Centrum voor 
Milieuonderzoek 

9 Oriënterend 
bodemonderzoek 2 

nvt 04/07/2017 Provinciaal 
Centrum voor 
Milieuonderzoek 

10 Niet-technische 
samenvatting 
bodemonderzoek 

nvt 04/07/2017 Provinciaal 
Centrum voor 
Milieuonderzoek 
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