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1 SAMENVATTING 

1.1 PLANMATIGE CONTEXT 

De stad Aalst wenst wegenis- en rioleringswerken uit te voeren ter hoogte van Tragel en de Doorsteeklaan. 

1.2 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 omgevingsvergunning voor 
stedenbouwkundige handelingen voor wegenis- en rioleringswerken Er zijn voor dit dossier geen 
vrijstellingen van toepassing op bovenvermeld artikelnummer.1 

 
1.3 VRAAGSTELLING 

Het projectgebied bevindt zich 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. Dit 
bureauonderzoek gaat na of verder archeologisch (voor)onderzoek nodig is op basis van de huidige 
gegevens. 

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 omvatte 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 

De stad Aalst wenst wegenis- en rioleringswerken uit te voeren ter hoogte van Tragel en de Doorsteeklaan. 

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 omgevingsvergunning voor 
stedenbouwkundige handelingen voor wegenis- en rioleringswerken Er zijn voor dit dossier geen 
vrijstellingen van toepassing op bovenvermeld artikelnummer. 

 

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 3.0 van 1 oktober 2018. 
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Ter hoogte van Tragel, Bergweg en Doorsteeklaan zal de openbare weg volledig heringericht worden, 
waarbij de weg heraangelegd wordt, een voetpad aan de zijde van de Dender, fietspaden, parkeerplaatsen 
en groenzones voorzien worden. De voetpaden zullen een verdieping van 39 tot 46cm diep vereisen, de 
fietspaden 45cm diep en de rijweg 56cm diep. Verder worden ook over het hele traject een DWA en RWA 
leiding met inspectieputten aangelegd, met uitzondering van de Doorsteeklaan waar enkel een DWA leiding 
komt. De leidingen komen tot 1,5 tot 2m onder het maaiveld, met een diameter van 400mm. Het volledige 
projectgebied omvat 19500m². Bij deze wegeniswerken zal het maaiveld over het algemeen gelijk blijven 
of in lichte mate hoger te komen liggen. Lokaal zal het maaiveld in kleine mate zakken, op enkele plaatsen 
tot maximaal 40cm. Aangezien het projectgebied reeds volledig is ingericht en verstoord door riolering, 
nutsleidingen en kaaimuren langs de Dender, zullen de geplande werken slechts een beperkte impact 
hebben op onaangeroerde bodem.  

Het projectgebied ligt buiten de historische kern van Aalst langs de Dender. Er is geen directe link tussen 
het projectgebied en de historische stad. Vóór het einde van de 19de eeuw is er weinig informatie 
voorhanden die meer inzicht geeft in het gebruik van het terrein. Het volledige wegtracé kent zijn oorsprong 
ook pas in deze periode. Het projectgebied is tot dan gebruikt geweest als akkerland en meersengebied, 
en is pas later deel beginnen uitmaken van de verstedelijkte kern van Aalst. De Centraal Archeologische 
Inventaris geeft geen records weer voor het projectgebied zelf. In de omgeving worden voornamelijk 
middeleeuwse of steentijdsites of vondsten vermeld door de CAI, en in mindere mate Nieuwe Tijd en 
Romeins. Door de voortschrijdende verstedelijking zijn de terreinen volledig opgenomen binnen het 
stadsweefsel. Het terrein is verschillende malen ingericht en heringericht. Alles in beschouwing genomen 
is het archeologisch potentieel binnen het projectgebied zeer gering tot onbestaande. 

Hieruit volgend kan besloten worden dat, indien er al archeologisch erfgoed aanwezig was op het 
projectgebied, de kans zeer reëel is dat  dit bij de voorgaande inrichting van het terrein vernietigd is. 
Bovendien zijn de werken van die aard dat indien er zich archeologische sites in de ondergrond zouden 
bevinden, ze geen ruimtelijk inzicht kunnen bieden en dus weinig tot geen onderzoekspotentieel bieden. 
De kans op een waardevolle archeologische kennisvermeerdering is bijgevolg nihil. Verder onderzoek is 
dus niet aangewezen. 

Dit advies stelt noch de initiatiefnemer, noch zijn (onder)aannemers vrij van de in artikel 5.1.4 van het 
Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 bedoelde meldingsplicht. 
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2 VERSLAG VAN RESULTATEN BUREAUONDERZOEK 

2.1 BESCHRIJVEND GEDEELTE 

Projectcode: 2019B120 
Sitecode: 19-AAL-TDSL 
Wettelijk depotnummer: D/2019/12.857/5 
Naam en erkenningsnummer erkende archeoloog: SOLVA OE/ERK/Archeoloog/2015/00038 
Locatie:  
Oost-Vlaanderen, Aalst, Tragel-Bergweg-Doorsteeklaan (Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.) 
Bounding box: 
punt 1: x= 447999.40156/ y= 6612264.5033 
punt 2: x= 450784.510433/y= 6614132.32094 
Kadastrale gegevens:  
Aalst afdeling 2, sectie C, openbare weg (Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.) 
Aalst afdeling 5, sectie B, openbare weg 
Aalst afdeling 5, sectie D, openbare weg 
Topografische kaart: zie Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. en Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. 
Betrokken actoren en specialisten: 
- Erkend archeoloog: Wouter De Maeyer 
- Tekst: Silke De Smet 
- Kaartmateriaal: Smet De Smet 
- Redactie: Bart Cherretté 
Wetenschappelijke advisering: 
Niet van toepassing 
 
 

 

  

Figuur 2 : Topografische kaart met aanduiding van het projectgebied (bron: NGI; digitaal aangemaakt op 10/4/2019) 
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Figuur 4: Kadasterkaart met aanduiding van het projectgebied (bron: AGIV; digitaal aangemaakt op 10/4/2019) 

  

Figuur 3: Topografische kaart (detail) met aanduiding van het projectgebied (bron: NGI; digitaal aangemaakt op 10/4/2019) 
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2.1.1 AANLEIDING VOOR DE OPMAAK VAN DE ARCHEOLOGIENOTA 

De stad Aalst wenst wegenis- en rioleringswerken uit te voeren ter hoogte van Tragel en de Doorsteeklaan. 

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 omgevingsvergunning voor 
stedenbouwkundige handelingen voor wegenis- en rioleringswerken 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 projectgebied (ca. 19500m²) is heden ten dage volledig ingericht met wegenis en een groene zone met 
bomen aan de zijde van de Dender. Het hele traject is voorzien van riolering en andere nutsleidingen. De 
percelen gelegen rond het projectgebied worden ingenomen door industrie en bewoning (foto 1-3). 

 

 

 

 

 

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. 

Foto 1: Zicht op Tragel vanuit het noorden (bron: Google Streetview 2019). 
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Foto 2: Zicht op de Bergweg vanuit het noorden (Google Streetview 2019). 

Foto 3: Zicht op de Doorsteeklaan vanuit het westen (Google Streetview 2019).  
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2.1.2.2 DE ONTWORPEN TOESTAND 

Zie bijlage(s) 2-3  en figuur 4-5 voor grondplannen en profielen van de ontworpen toestand voor de wegenis 
en riolering. 

Ter hoogte van Tragel zal de openbare weg volledig heringericht worden, waarbij de weg heraangelegd 
wordt, een fietspad aan de zijde van de Dender en parkeerplaatsen en groenzones voorzien worden. Van 
de gevels naar de Dender komt er een voetpad in grijze betonstraatstenen van ca. 2,11m breed (tot 46 cm 
diep), een rijweg in cementbetonverharding van ca. 6,40m breed (tot 56cm diep), een strook groenzone 
van ca. 1,5m breed, een fietspad in een bitumineuze verharding (tot 45 cm diep) van ca. 3,5m breed en een 
tweede strook groenzone van ca. 3,85m breed met struiken. Op een aantal plaatsen zal de rijweg breder 
zijn, waardoor de groene zone tussen de rijweg en het fietspad hier ook door een cementbetonverharding 
ingenomen wordt.  

Ook ter hoogte van de Bergweg wordt de wegenis heraangelegd. Hier wordt aan beide kanten van de 
rijweg (6,40m breed in cementbetonverharding en tot 56cm diep) een fietspad voorzien (elk 1,75m breed 
en tot 45cm diep), met ertussen kantboorden van elk in totaal 80cm breed. De fietspaden worden 
aangelegd met een bitumineuze verharding, waarboven een rode strook komt. Aan de gevelkant komt een 
voetpad van 1,6 tot 1,8m breed en ca. 39cm diep. De aansluiting met kruisende wegen wordt uitgevoerd in 
datzelfde materiaal. Tot aan de kruising met de Konijnenberg wordt aan de gevelkant een voetpad in 
cementbetonstraatstenen aangelegd. De heraanleg van de aansluiting met kruisende wegen heeft een 
verdieping van ca. 51cm nodig. 

De Doorsteeklaan wordt heraangelegd in een bitumineuze verharding, zoals de fietspaden en aansluitingen 
met kruisende wegen o de Tragel en Bergweg. 

Bij deze wegeniswerken zal het maaiveld over het algemeen gelijk blijven of in lichte mate hoger te komen 
liggen. Lokaal zal het maaiveld in kleine mate zakken, tot maximaal 40cm. 

Verder worden ook over het hele traject een DWA en RWA leiding met inspectieputten aangelegd, met 
uitzondering van de Doorsteeklaan waar enkel een DWA leiding komt. De leidingen komen tot 1,5 tot 2m 
onder het maaiveld, met een diameter van 400mm. 
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Figuur 5: Modeldwarsprofiel Tragel (bron: Stad Aalst). 
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Figuur 6: Modeldwarsprofiel Bergweg (bron: Stad Aalst). 
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2.1.3 DE ONDERZOEKSOPDRACHT 

2.1.3.1 VRAAGSTELLING 

Het bureauonderzoek ten behoeve van de vergunningsaanvraag voor de wegenis- en rioleringswerken 
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 ONDERZOEKSSTRATGIE, -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 

Met het oog op een gemotiveerd advies 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 de assistent archeoloog Silke De Smet. 
Opmaak van de figuren en de georeferentie geschiedde door Silke De Smet. Inhoudelijke afwegingen en 
keuzes zijn in overleg geschied tussen Silke De Smet, Silke De Smet 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. 

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 
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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 Stad Aalst ter beschikking gesteld. 

Alle gegevens werden hierna samengebundeld in voorliggende archeologienota.  
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2.2 ASSESMENTRAPPORT 

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 ONDERZOEKSGEBIED EN ZIJN OMGEVING 

2.2.3.1 ALGEMENE LANDSCHAPPELIJKE EN GEOGRAFISCHE SITUERING3 

De Dendervallei waarbinnen het projectgebied is gesitueerd, is gelegen in het zogenaamde Midden-Vlaams glooiend 
zandleemdistrict. Het district bestaat uit een weinig tot matig geaccidenteerd tertiair glooiend landschap waarop 
voornamelijk zandlemige eolische gronden werden afgezet. Het district bevindt zich in Midden-Vlaanderen. 
 
Het district vormt in feite een overgangszone tussen het ‘Pleistoceen riviervalleiendistrict’ (Vlaamse vallei) in het 
noorden en het ‘Zuid-Vlaams lemig heuveldistrict’ in het zuiden. In principe zijn dergelijke gebieden soort- en 
gradiëntrijk, waarbij naast de typische ecosystemen van zandige en lemige gebieden ook allerlei soorten voorkomen 
die aan gradiënten gebonden zijn. Het is een bijna open kouterlandschap met nat bos en weiden in de depressies. In 
principe zou het ecodistrict nog verder in 3 subgebieden onderverdeeld kunnen worden: een vlak nat zandleemgebied 
vooral in het noordelijke deel van het district, een droog zandleemgebied voornamelijk in het centrale gedeelte en 
een golvend zandleemgebied met sterke invloed van de Tertiaire ondergrond vooral in het zuidelijk deel. Deze 
subgebieden duiden nog maar eens op het feit dat het district eerder als een overgangsgebied te beschouwen is. 
 
Tertiair 
Tijdens het tertiair werden mariene zand- en kleilagen afgezet, achtereenvolgens de Formatie van Kortrijk, Formatie 
van Tielt, Formatie van Gent, Formatie van Lede en Formatie van Maldegem. 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 (Louis, 1975). 
Het resultaat is een vrij sterk golvend en versneden tertiair oppervlak met een lichte daling naar het noorden toe. 
 
Het tertiaire substraat bestaat in het oostelijke deel overwegend uit klei (leden uit de Formatie van Maldegem), terwijl 
het westelijke deel meer zandig is, met plaatselijk (kleiige) heuveltoppen. Dit weerspiegelt zich sterk in het huidige 
landschap (reliëf, waterhuishouding). Tijdens het Weichselglaciaal werd het tertiaire landschap grotendeels afgedekt 

 

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. Specifiek 
voor het pleistoceen rivierendistrict vermelden we hier de meest relevante passages die een invloed zouden kunnen hebben op het 
projectgebied, uit : Sevenant M. et al.., 2002, pp. 143-147. 
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met een quartaire voornamelijk niveo-eolische dekmantel. Dit pakket bezit een dikte van 0 tot 10m. De variatie in 
dikte wordt verklaard door topografie en de overheersende westenwind-richting tijdens de afzettingen. Het eolisch 
materiaal is het dikst in de depressies en op zwakke, naar het oosten gerichte hellingen (5 tot 10m). Op de ruggen 
bedraagt het nog 1 à 2m, terwijl het op de heuveltoppen dikwijls ontbreekt.  
 
Quartair 
De quartaire afzettingen werden in verschillende perioden tijdens het Weichselglaciaal afgezet. Het materiaal, dat 
tijdens de eerste twee fasen sedimenteerde, werd in de nabijheid van de Tertiaire verhevenheden vaak 
weggeërodeerd. In het begin van de derde fase werd ten gevolge van afspoeling en afglijding vaak tertiair, vooral 
zandig materiaal, verplaatst en vermengd met de niveo-eolische sedimenten. Dit verspoelde materiaal komt voor in 
de ondergrond van de meeste zandleemprofielen en is van groot belang voor de bodemgesteldheid, inclusief de 
waterhuishouding van de gronden. Op het einde van het Tardiglaciaal werden langs de Dender (Wieze-Denderbelle) 
duinruggen afgezet door verwaaiing van lokale voornamelijk licht zandleem sedimenten. Tijdens het Holoceen werd 
alluvium in de valleien afgezet en in recente tijden traden nieuwe verstuivingen en afzettingen op ten gevolge van 
ontbossingen. 
 
Geomorfologie 
Hoewel de quartaire afzettingen een verzachting van het tertiaire landschap teweegbrachten, is het reliëf in 
hoofdzaak als een erosiereliëf te beschouwen. Het reliëf wordt in dit zandlemig gebied nog beïnvloed door het 
onderliggende tertiaire substraat. Vooral in het zuidelijke deel (aansluitend op het ‘Zuid-Vlaams lemig heuveldistrict’) 
is deze invloed nog vrij duidelijk aanwezig. Het tertiair geaccidenteerd landschap in het noordelijk gedeelte is vrijwel 
geheel genivelleerd door de quartaire niveo-eolische dekmantel die tijdens het Weichselglaciaal werd afgezet. 
 
Bodem 
De Pleistocene sedimenten zijn de voornaamste bodemvormende bestanddelen in het district. Het zandige lössleem, 
dat in dit gebied afgezet werd tijdens de laatste ijstijd, wordt op een lager reliëfs niveau aangetroffen dan de zuivere 
lössafzettingen (afgezet in de zuidelijk gelegen districten). Het bezit soms een sterk variërende textuur indien het 
tijdens zijn afzetting vermengd werd met verspoeld tertiair zand. Niet tot zwak gleyige bodems met een textuur B-
horizont (grijsbruine podsolachtige bodems) bevinden zich eerder in het zuiden van het district. Deze bodems werden 
gevormd onder een gemengd loofbos en zijn typisch voor zandleem- en leemgebieden. Doorgaans vertonen deze 
gronden een normale waterhuishouding. Elders overwegen gronden met een sterk gevlekte of verbrokkelde textuur 
B-horizont. Het betreft gedegradeerde grijsbruine podsolachtige bodems, die onder andere ontstaan zijn door het in 
cultuur brengen van gronden (en dus het rooien van de natuurlijke bosvegetatie). De zandleemgronden zijn niet tot 
matig gleyige gronden. Op de tertiaire opduikingen komen niet tot sterk gleyige gronden voor met een niet bepaalde 
profielontwikkeling. De beekvalleien worden gevormd door hydromorfe alluviale gronden. 
 
De textuur van de meeste zandleemgronden wordt lichter (zandiger) naarmate ze dieper liggen of gaan over tot 
verspoeld, kleiig, tertiair materiaal. In het zandleemgebied, waar het quartaire dek vaak op matige diepte op een 
zandig-lemig complex rust, hebben vele gronden een gebrekkige waterhuishouding, te wijten aan de langzame 
oppervlakkige drainering en aan een tijdelijk opgehouden watertafel. Deze watertafel wordt plaatselijk gevormd op 
een weinig doorlatende (tertiaire) laag (indien deze op minder dan 2-3m diepte voorkomt). Op andere heuvels 
(bijvoorbeeld de heuvel ter hoogte van Lede), waar een sterk doorlatende tertiaire ondergrond voorkomt (tertiair 
zand), liggen goed ontwaterde gronden. 
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2.2.3.2 AARDKUNDIGE EN HYDROGRAFISCHE SITUERING 

ALGEMENE GEOLOGISCHE EN GEOMORFOLOGISCHE SCHETS VAN DE REGIO4 

De Stad Aalst is gelegen in het oosten van de provincie Oost-Vlaanderen en bevindt zich in de Dendervallei. 
De historische binnenstad is grotendeels te situeren op de linkeroever van de Dender. Dit gebied behoort 
tot de ecoregio van de Midden-Vlaamse overgangsgebieden, meer bepaald het Midden-Vlaams glooiend 
zandleemdistrict . Ten zuidwesten hiervan situeert zich het Zuid-Vlaams lemig heuveldistrict. Hierbij lopen 
verschillende heuvelruggen van het zuidwesten naar het noordoosten. Aalst bevindt zich op de overgang 
van het zandleemdistrict naar het lemig heuveldistrict (figuur 6). 

 

Figuur 7: Bodemkaart (algemeen) met aanduiding van de stad Aalst (bron: AGIV; digitaal aangemaakt op 11/04/2019) 

 

Het projectgebied situeert zich in het noorden van Aalst, ten oosten langs de Dender. Het projectgebied 
valt volgens het gewestplan in woongebied in het noorden, terwijl het zuiden van het projectgebied in 
industrieel gebied ligt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 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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HET PROJECTGEBIED 

De Quartairgeologische profieltypekaart karakteriseert het projectgebied als type 3a, Holocene en/of 
Tardiglaciale fluviatiele afzettingen (a) bovenop de Pleistocene sequentie (3) (figuur 7). 

Op de Tertiairgeologische profieltypekaart (figuur 8) is te zien dat de noordelijke helft van het projectgebied 
gelegen is op de Formatie van Tielt, meer bepaald het Lid van Kortemark, en de zuidelijke helft op de Formatie 
van Kortrijk, meer bepaald het Lid van Aalbeke.  

Figuur 8: Quartairgeologische profieltypekaart met aanduiding van het projectgebied (bron: AGIV; digitaal aangemaakt op 

10/4/2019) 

Figuur 9: Tertiairgeologische profieltypekaart met aanduiding van het projectgebied (bron: AGIV; digitaal aangemaakt op 

10/4/2049) 
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Voor het gebied is geen geomorfologische kaart beschikbaar. 

2.2.3.3 FYSISICH-GEOGRAFISCHE SITUERING 

De stad Aalst is gelegen op de flank van de Dendervallei. Op het hoogtemodel (figuur 9) is te zien hoe het 
projectgebied volledig binnen het laaggelegen valleigebied valt  

Het projectgebied zelf is vrij effen met hoogtes schommelend tussen +7 m en +13 m TAW (figuur 10-12). 

Figuur 10: DTM met aanduiding van het projectgebied (bron: AGIV; digitaal aangemaakt op 10/4/2049) 

Figuur 11: DTM (detail) met aanduiding van het projectgebied (bron: AGIV; digitaal aangemaakt op 11/4/2019) 



 

 

SOLVA  | BUREAUONDERZOEK – AALST TRAGEL DOORSTEEKLAAN – 2019B120 

 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 12: Hoogteprofiel 1 van het projectgebied. 

Figuur 12: Hoogteprofiel 2 van het projectgebied.  
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De potentiële bodemerosiekaart (figuur 13) toont voor het projectgebied geen concrete informatie. De 
dichtstbij gelegen percelen hebben een lage kans op erosie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 13: Potentiële bodemerosiekaart met aanduiding van het projectgebied (bron: AGIV; digitaal aangemaakt op 

10/4/2019) 
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De bodemkaart (figuur 14) geeft aan dat de gronden van het projectgebied grotendeels ingenomen worden 
door bebouwde zone, wat ons geen verdere informatie verschaft over het onderliggend bodemtype. Het 
noordelijke deel van het projectgebied wordt grotendeels ingenomen door droge zandleembodem met 
textuur B horizont (Lba) en opgehoogde gronden. Ter hoogte van de Doorsteeklaan bestaat de bodem uit 
natte zandleembodem zonder profiel (Lep). En heel klein deel van het projectgebied is ten slotte gelegen 
op matig droge zandleembodem zonder profiel (Lcp). 

 

 

Figuur 14: Bodemkaart met aanduiding van het projectgebied (bron: AGIV; digitaal aangemaakt op 10/4/2019) 
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De bodemassociatiekaart (figuur 15) toont aan dat het noordelijke deel van het projectgebied tot associatie 
28 behoort, droge zandleemgronden met textuur B horizont of met verbrokkelde textuur B horizont, en het 
grotere zuidelijke deel in associatie 0, namelijk een niet gekarteerde zone.  

2.2.3.4 GRONDGEBRUIK 

Volgens de bodemgebruikskaart (figuur 16) wordt het grootste deel van het projectgebied ingenomen door 
industrie- en handelsinfrastructuur. In het noorden kruist het projectgebied een gewestweg en wordt een 
ingenomen door andere bebouwing.  

Figuur 15: Bodemassociatiekaart met aanduiding van het projectgebied (bron: AGIV; digitaal aangemaakt op 10/4/2019) 

Figuur 16: Bodemgebruikskaart met aanduiding van het projectgebied (bron: AGIV; digitaal aangemaakt op 10/4/2019) 
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Ook de bodembedekkingskaart (figuur 17) toont dat het volledige projectgebied reeds verhard is en 
ingenomen wordt door openbare weg.  

 

Een recente luchtfoto uit 2015 geeft een gelijkaardig beeld weer (figuur 18).  

Een gedetailleerde beschrijving van de bestaande toestand van het projectgebied wordt beschreven onder 
2.1.2.1.  

Figuur 17: Bodembedekkingskaart met aanduiding van het projectgebied (bron: AGIV; digitaal aangemaakt op 10/4/2019) 

Figuur 18: Luchtfoto uit 2015 met aanduiding van het projectgebied (bron: AGIV; digitaal aangemaakt op 10/4/2019) 
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2.2.4 HET ONDERZOCHTE GEBIED EN ZIJN OMGEVING IN ZIJN HISTORISCH KADER 

2.2.4.1 HISTORISCH KADER 

2.2.4.1.1 GESCHIEDENIS VAN HET PROJECTGEBIED 

De historische kaarten wijzen erop dat het projectgebied grotendeels in de alluviale vakte van de Dender 
gelegen is, en verder als akkerland werd gebruikt in een onbebouwde zone ten noorden van de historische 
stad. Het volledig huidige wegtracé is pas te herkennen op de recente luchtfoto uit 1971. Op dat moment 
behoort het projectgebied tot het verstedelijkte Aalst. De ontwikkeling van het gebied heeft rechtstreeks 
te maken met de industrialisatie en de gekanaliseerde Dender. 

2.2.4.2 INVENTARIS ONROEREND ERFGOED 

Voor het projectgebied zelf geeft de inventaris onroerend erfgoed geen records weer.  

2.2.4.3 HISTORISCH-CARTOGRAFISCHE DOCUMENTEN 

2.2.4.3.1 VILLARETKAART (1745 – 1748) 

Het projectgebied wordt op de Villaretkaart (figuur 19) in en in de nabijheid van de alluviale vlakte van de 
Dender gesitueerd. In het noorden raakt het net aan de rand van de historische dorpskern van Hofstade. 
Wellicht dient het projectgebied meer in het zuidoosten geprojecteerd te worden, vanwege een 
foutenmarge op de georeferentie. 

  

Figuur 19: Uitsnede uit de Villaretkaart met aanduiding van het projectgebied (bron: AGIV; digitaal aangemaakt op 10/4/2019) 
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2.2.4.3.2 JOZEF JOHAN FRANS FERRARIS – KABINETSKAART DER OOSTENRIJKSE NEDERLANDEN EN HET 

PRINSBISDOM LUIK (1771-1778) 

Op de Ferrariskaart (figuur 20) wordt het projectgebied ten noorden van historisch Aalst langs de Dender 
gesitueerd, die inmiddels is rechtgetrokken. Het noordelijke deel van het projectgebied, ter hoogte van de 
huidige Bergweg en Doorsteeklaan, komt in akkerland te liggen, en doorkruist de oude kromming van de 
Dender een tweetal keer. 

 

  

Figuur 20: Uitsnede uit de Ferrariskaart met aanduiding van het projectgebied (bron: AGIV; digitaal aangemaakt op 

10/4/2049) 
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2.2.4.3.3 ATLAS DER BUURTWEGEN (CA. 1841) 

Op de Atlas der Buurtwegen (figuur 21) lijkt er weinig gewijzigd ten opzichte van de Ferrariskaart. Op deze 
kaart is voor het eerst de percelering te zien. De huidige Konijnenberg en Kammerstraat zijn op deze kaart 
te herkennen. 

 

  

Figuur 21: Uitsnede uit de Atlas der Buurtwegen met aanduiding van het projectgebied (bron: AGIV; digitaal aangemaakt 

op 10/4/2019) 
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2.2.4.3.4 PHILIPPE VANDERMAELEN – CARTES TOPOGRAPHIQUES DE LA BELGIQUE (1846-1854) 

De kaart van Vandermaelen (figuur 22) geeft weinig nieuwe informatie ten opzichte van de voorgaande 
historische kaarten. 

 

  

Figuur 22: Uitsnede uit de kaart Vandermaelen met aanduiding van het projectgebied (bron: AGIV; digitaal aangemaakt op 

10/4/2019) 
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2.2.4.3.5 PHILIPPE CHRÉTIEN POPP - ATLAS CADASTRAL PARCELLAIRE DE LA BELGIQUE (1842-1879) 

De Popp-kaart (figuur 23) geeft weinig nieuwe informatie ten opzichte van de voorgaande historische 

kaarten. 

 

  

Figuur 23: Uitsnede uit de Poppkaart met aanduiding van het projectgebied (bron: AGIV; digitaal aangemaakt op 10/4/2019) 
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2.2.4.3.6 RECENTE LUCHTFOTO’S 

Recente luchtfoto’s (figuur 24-25) tonen dat de omliggende percelen rond het projectgebied, die op de 
Popp-kaart nog onbebouwd waren, nu volledig worden ingenomen door industrie, bewoning en wegenis. 

 

  

Figuur 24: Recente luchtfoto uit 1971 met aanduiding van het projectgebied (bron: AGIV; digitaal aangemaakt op 10/4/2019) 

Figuur 25: Recente luchtfoto uit 1990 met aanduiding van het projectgebied (bron: AGIV; digitaal aangemaakt op 10/4/2019) 
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2.2.5 HET ONDERZOCHTE GEBIED EN ZIJN OMGEVING IN ZIJN ARCHEOLOGISCH KADER 

Voor het projectgebied zelf zijn geen archeologische sites gekend.  

In de ruimere omgeving van het projectgebied toont de centrale archeologische inventaris (CAI) 
verschillende archeologische vondsten en sites (figuur 26). 

De steentijden zijn vertegenwoordigd door vondsten ten gevolge van veldprospecties in de omgeving. Het 
betreft veelal al dan niet gepolijste afslagen waarvan geen nauwkeurigere datering bestaat (CAI 158195, 
158178, 158194). Uit het Midden-Neolithicum valt een concentratie van een aantal schrabbers en afslagen, 
een fragment van een gepolijste bijl, en een afslagschrabber op te merken (CAI 32953). Uit deze periode 
werd ook een gepolijste bijl in grijsbeige vuursteen met spitsovale doorsnede aangetroffen op CAI-locatie 
30721. 

Daarnaast wijst de CAI ook op enkele Romeinse resten in de omgeving, waaronder nederzettingsresten 
met paalsporen, kuilen en greppels die mogelijk ooit een villa gevormd hebben (CAI 30624). Tijdens de 
bouw van een woning zijn verder overblijfselen van Romeinse muren, dakpannen en imbrices, en scherven 
van inheems aardewerk gevonden op CAI-locatie 30632. 

Bij de parochiekerk O.-L.-Vrouw-Hemelvaart te Hofstade  (CAI 31966) werden 12 vroeg-middeleeuwse 
graven aangetroffen waarvan er drie door de  absis doorsneden worden van de latere Romaanse kerk. Dit 
betekent dat deze 3 graven ouder zijn en dat andere 9 recenter zijn. De laatste zijn mogelijk verbonden 
met een kerk of kapel die ten vroegste uit de 9e eeuw dateert. Tijdens opgravingen in het koor van de 
Gotische kerk zijn de sporen van de Romaanse voorganger gevonden. De Gotische kerk zelf kende 18de-
19de eeuwse aanpassingen. Ook het kerkhof werd opgegraven. 

Voor de Late Middeleeuwen werd in de Blektestraat (CAI 159914) een cluster van kleine kuilen, grote 
grachten en kleine grachten gevonden. In sommige hiervan werden laat- en postmiddeleeuwse vondsten 
gedaan. Te Hof ter Beken (CAI 155481) werd een site met walgracht aangetroffen, waarvan de oudste 
vermeldingen dateren uit 1455 en 1463. Op CAI-locatie 155485 ligt ten slotte een min of meer D-vormig 
areaal omgeven door gracht, dewelke ook te zien is op de Ferrariskaart. 

Figuur 26: CAI op GRB met aanduiding van het projectgebied (bron: AGIV, digitaal aangemaakt op 10/4/2019) 



 

 

SOLVA  | BUREAUONDERZOEK – AALST TRAGEL DOORSTEEKLAAN – 2019B120 

 

34 

2.2.6 EEN DATERING EN INTERPRETATIE VAN HET ONDERZOCHTE GEBIED 

2.2.6.1 HET LANDSCHAPPELIJK KADER 

Het projectgebied bevindt zich in de Dendervallei, op de linkeroever van de Dender. Het situeert zich ten 
noorden van de stadskern van Aalst. De bodemkaart toont aan dat er voornamelijk droge tot natte 
zandleembodems ter hoogte van het werkgebied en in de omgeving gekarteerd zijn, maar voor een groot 
deel van het werkgebied zelf is geen informatie beschikbaar aangezien het in een volledig bebouwde en 
verharde zone ligt. Het projectgebied is vrij effen, met hoogtes schommelend tussen 7 en 13m TAW. Het 
betreft een sterk antropogeen beïnvloedde omgeving met industrie, wegenis en bewoning. 

2.2.6.2 DE MENSELIJKE AANWEZIGHEID 

Voor het projectgebied zelf zijn geen acheologische gegevens beschikbaar. In de omgeving worden 
voornamelijk middeleeuwse of steentijdsites of vondsten vermeld door de CAI, en in mindere mate Nieuwe 
Tijd en Romeinse sites. De historische kaarten wijzen erop dat het noorden van projectgebied sinds de 
post-middeleeuwse als akkerland werd gebruikt, het merendeel betrof meersengebied. Het volledig 
huidige wegtracé is pas te herkennen op de recente luchtfoto uit 1971. Op dat moment behoort het 
projectgebied tot het verstedelijkte Aalst. De ontwikkeling van het gebied heeft rechtstreeks te maken met 
de industrialisatie en de gekanaliseerde Dender. 

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 projectgebied ligt buiten de historische kern van Aalst langs de Dender. Er is geen directe link tussen 
het projectgebied en de historische stad. Vóór het einde van de 19de eeuw is er weinig informatie 
voorhanden die meer inzicht geeft in het gebruik van het terrein. Het volledige wegtracé kent zijn oorsprong 
ook pas in deze periode. Het projectgebied is tot dan gebruikt geweest als akkerland en meersengebied, 
en is pas later deel beginnen uitmaken van de verstedelijkte kern van Aalst. De Centraal Archeologische 
Inventaris geeft geen records weer voor het projectgebied zelf. In de omgeving worden voornamelijk 
middeleeuwse of steentijdsites of vondsten vermeld door de CAI, en in mindere mate Nieuwe Tijd en 
Romeins. 

Samenvattend kan gesteld worden dat de Centrale Archeologische Inventaris en het historisch 
kaartmateriaal aantonen dat de kans op archeologische aanwezigheid zeer gering is. Bovendien is het 
terrein verschillende malen ingericht en heringericht. Alles in beschouwing genomen is het archeologisch 
potentieel binnen het projectgebied zeer gering tot onbestaande. 

➢ Wat is de impact van de geplande werken? 
Ter hoogte van Tragel, Bergweg en Doorsteeklaan zal de openbare weg volledig heringericht worden, 
waarbij de weg heraangelegd wordt, een voetpad aan de zijde van de Dender, fietspaden, parkeerplaatsen 
en groenzones voorzien worden. De voetpaden zullen een verdieping van 39 tot 46cm diep vereisen, de 
fietspaden 45cm diep en de rijweg 56cm diep. Verder worden ook over het hele traject een DWA en RWA 
leiding met inspectieputten aangelegd, met uitzondering van de Doorsteeklaan waar enkel een DWA leiding 
komt. De leidingen komen tot 1,5 tot 2m onder het maaiveld, met een diameter van 400mm. Het volledige 
projectgebied omvat 19500m². Bij deze wegeniswerken zal het maaiveld over het algemeen gelijk blijven 
of in lichte mate hoger te komen liggen. Lokaal zal het maaiveld in kleine mate zakken, op enkele plaatsen 
tot maximaal 40cm. 

Aangezien het projectgebied reeds volledig is ingericht en verstoord door riolering, nutsleidingen en 
kaaimuren langs de Dender, zullen de geplande werken slechts een beperkte impact hebben op 
onaangeroerde bodem.  

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

Binnen het volledige projectgebied wordt geen relevante archeologische kenniswinst meer verwacht 
gezien de hoge graad van inrichting. 
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➢ Is er verder vooronderzoek noodzakelijk en welke vorm dient dit aan te nemen? 
Hieruit volgend kan besloten worden dat, indien er al archeologisch erfgoed aanwezig was op het 
projectgebied, dit hoogstwaarschijnlijk bij de voorgaande inrichting van het terrein vernietigd is. Bovendien 
zijn de werken van die aard dat indien er zich archeologische sites in de ondergrond zouden bevinden, ze 
geen ruimtelijk inzicht kunnen bieden en dus weinig tot geen onderzoek potentieel bieden. De kans op 
een waardevolle archeologische kennisvermeerdering is bijgevolg nihil. Verder onderzoek is dus niet 
aangewezen. 

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 GEEN ARCHEOLOGISCH ERFGOED AANWEZIG IS OF VERWACHT WORDT 

Binnen het volledige projectgebied wordt geen archeologisch erfgoed verwacht. 

2.2.7.3 AFBAKENING VAN ZONES WAAR ARCHEOLOGISCH ERFGOED VASTGESTELD IS OF VERWACHT WORDT 

Niet van toepassing. 

  



 

 

SOLVA  | BUREAUONDERZOEK – AALST TRAGEL DOORSTEEKLAAN – 2019B120 

 

36 

3 BIBLIOGRAFIE 

3.1 LITERATUUR 

SEVENANT M., MENSCHAERT J., COUVREUR M., RONSE A., ANTROP M., GEYPENS M., HERMY M. EN DE BLUST 

G. (2002) Ecodistricten: Ruimtelijke eenheden voor gebiedsgericht milieubeleid in Vlaanderen. Deelrapport II: 

Afbakening van ecodistricten en ecoregio’s: Verklarende teksten. Onuitgegeven rapport. 

3.2 WEBSITES 

Laatste raadpleging op / /  
 

https://www.dov.vlaanderen.be 

https://www.geopunt.be 

https://inventaris.onroerenderfgoed.be 

https://geo.onroerenderfgoed.be 

https://maps.google.be 

http://www.cartesius.be 

http://cai.onroerenderfgoed.be/ 

 


	kaft.pdf
	Archeologienota_2019B120_verslag van resultaten

