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1 SAMENVATTING 

1.1 PLANMATIGE CONTEXT 

De stad Oudenaarde wenst een bufferbekken aan te leggen ter hoogte van de Zwadderkotmolen, waarbij 
de Oossebeek 3m verplaatst zal worden richting het oosten.  

1.2 WETTELIJK KADER 

De zone bevindt zich buiten een beschermde archeologische site of archeologische zone, maar grenst wel 
aan een zone van beschermde stads- of dorpsgezichten, en 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 de aanleg van het bufferbekken. 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 Oudenaarde wenst een bufferbekken aan te leggen ter hoogte van de Zwadderkotmolen, waarbij 
de Oossebeek 3m verplaatst zal worden richting het oosten. De zone bevindt zich buiten een beschermde 
archeologische site of archeologische zone, maar grenst wel aan een zone van beschermde stads- of 
dorpsgezichten, en 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 

 

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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stedenbouwkundige handelingen voor de aanleg van het bufferbekken. Er zijn voor dit dossier geen 
vrijstellingen van toepassing op bovenvermeld artikelnummer.2 

Het projectgebied ligt in het landelijke Mater ten noorden van de dorpskern, beneden in de vallei van de 
Oossebeek. De bodemkaart toont aan dat het projectgebied op de grens van natte leembodems en matig 
natte zandleembodems valt. Er zijn geen archeologische sites bekend in of nabij het projectgebied. In de 
ruimere omgeving werden zijn wel sporen van vroegere menselijke activiteit aangetroffen uit diverse 
periodes, maar vooral de Romeinse periode, met sporen die wijzen op de aanwezigheid van villa’s.  Ten 
noorden van het projectgebied is de Zwadderkotmolen gelegen, die al minstens sinds de 15e eeuw in 
gebruik is. Verder valt er slechts matig historische bebouwing op te merken in de omgeving van het 
projectgebied. Het projectgebied bevindt zich buiten de historische kern en wordt dus gekenmerkt door 
een lage densiteit aan historische bebouwing. Historische kaarten tonen aan dat het gebied als minstens 
sinds het midden van de 18e eeuw grotendeels ingenomen werd door akkerland en weiland, een situatie 
die wellicht terug gaat tot minstens de middeleeuwse periode. Verder getuigen de kaarten van een sterke 
continuïteit op vlak van stratenpatroon en bebouwing sinds de 18e eeuw. In recente periodes werd het 
verloop van de Oossebeek echter reeds gewijzigd. 

Bij de werken aan de Oossebeek ter hoogte van de Zwadderkotstraat en Gaverstraat zal de Oossebeek 
onder meer 3m richting het oosten verplaatst worden, waarbij de huidige beek (die reeds een herlegde 
beek is) lokaal gedempt zal worden en voor het nieuwe verloop van de beek een gracht voorzien wordt  
van maximaal 1,17 tot 2,47m diep over een breedte tussen 5 en 7m. Deze bodemingreep zal een oppervlakte 
beslaan van ongeveer 995m² (inclusief de woelkom). Daarnaast zal een dijk aangelegd worden langs de 
beek waarop een weg wordt voorzien, en ter hoogte van de kruising van de Oossebeek met deze dijk zal 
een brug met kunstwerk geïnstalleerd worden. Voor de aanleg van de dijk zal de bodemingreep beperkt 
zijn tot het afgraven van de teelaarde tot 30cm diep over een oppervlakte van ongeveer 2522m³. Een deel 
van deze werken vindt plaats in de zone waar de beek in recente periodes reeds werd herlegd en 
aangevuld (zie verder). 

Voor de installatie van de brug zullen plaatselijk diepere bodemingrepen noodzakelijk zijn, waarbij onder 
de gracht waarin de Oossebeek zal lopen (1,67m onder het maaiveld) een betonplaat (45cm breed, 55,37m²) 
en daaronder een rij houten damplanken geplaatst worden (2m lang) en twee rijen van elk vier grond 
verdringende schroefpalen (diameter 460mm). Ten noorden van deze installatie zal ook een woelkom 
aangelegd worden, aansluiten aan de Oossebeek. 

Een groot deel van het oppervlak waar de teelaarde 30cm wordt afgegraven ten dienste van de dijk, 
namelijk het oostelijk deel van het projectgebied, is gelegen op het oude verloop van de Oossebeek, zoals 
het historisch kaartmateriaal aantoont. Het is dus erg waarschijnlijk dat enkel opvullingspakketten 
aangesneden kunnen worden bij een dergelijke beperkte afgraving. Doordat de andere bodemingrepen, 
de verplaatsing van de Oossebeek en de fundering voor de brug en woelkom, als ingrepen verspreid over 
het terrein liggen, is ruimtelijk inzicht beperkt. 

Strikt genomen kan een afwezigheid van een archeologische site niet aangetoond worden, maar gelet op 
de versnippering van de bodemingrepen, gelet op de historiek van eerdere bodemingrepen binnen het 
plangebied (verlegging en demping van de oorspronkelijke beek), de beperkte diepte van de 
bodemingreep voor het dijklichaam, gelet het feit dat het dijklichaal bovendien voor een belangrijk deel 
wordt aangelegd bovenop de eerder recent gedempte beek (oosten) of deels boven de heden te dempen 
beek (westen), en tot slot de algemeen natte context van deze terreinen, kunnen we stellen dat de 
verwachting om tot een zinvolle archeologische kennisvergaring te komen, toch zeer beperkt is.  

 

 

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 3.0 van 1 oktober 2018. 
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Dit alles in acht genomen, lijkt een verder archeologisch vooronderzoek of opvolging kosten-baten 
beschouwd, niet verantwoordbaar. 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: 2019B119 
Sitecode: 19-MAT-ZK 
Wettelijk depotnummer: D/2019/12.857/6 
Naam en erkenningsnummer erkende archeoloog: SOLVA OE/ERK/Archeoloog/2015/00038 
Locatie:  
Oost-Vlaanderen, Oudenaarde, Zwadderkotstraat - Gaverstraat (Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.) 
Bounding box: 
punt 1: x= 408404.537041, y= 6595570.48408, 
punt 2: x= 408790.999951, y= 6595827.01024 
Kadastrale gegevens:  
Oudenaarde afdeling 11, sectie B, perceel 152A en 153A (Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.) 
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: Silke De Smet 
- Redactie: Bart Cherretté 
Wetenschappelijke advisering: 
Niet van toepassing 
 

 
 

  

Figuur 1 : Topografische kaart met aanduiding van het projectgebied (bron: NGI; digitaal aangemaakt op 18/04/2019) 
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Figuur 3: Kadasterkaart met aanduiding van het projectgebied (bron: AGIV; digitaal aangemaakt op 18/04/2018) 

  

Figuur 2: Topografische kaart (detail) met aanduiding van het projectgebied (bron: NGI; digitaal aangemaakt op 18/04/2018) 
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2.1.1 AANLEIDING VOOR DE OPMAAK VAN DE ARCHEOLOGIENOTA 

De zone bevindt zich buiten een beschermde archeologische site of archeologische zone, maar grenst wel 
aan een zone van beschermde stads- of dorpsgezichten, en 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 de aanleg van het bufferbekken. Er zijn voor dit dossier geen 
vrijstellingen van toepassing op bovenvermeld artikelnummer.3 

2.1.2 BESCHRIJVING VAN DE GEPLANDE WERKEN 

2.1.2.1 DE BESTAANDE TOESTAND 

Het projectgebied wordt heden ten dage ingenomen door de Ossebeek in het westen, waarlangs akkerland 
gelegen is. Het oostelijk deel is in ook in akkerland gelegen, en ligt langsheen de perceelsgrens met perceel 
146A dat omheind is met paaltjes, en de Gaverstraat. In het westen en het oosten sluit het projectgebied 
aan bij respectievelijk de Zwadderkotstraat en de Gaverstraat (foto 1-2).  

 

3 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. 

Foto 2: Uitzicht vanuit het westen op de percelen waarin het projectgebied gelegen is (Google Streetview 2019).  

 

Foto 1: Uitzicht vanuit het oosten op de percelen waarin het projectgebied gelegen is (Google Streetview 2019).  
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2.1.2.2 DE ONTWORPEN TOESTAND 

Zie figuur 4-9 en bijlage 1 voor grondplannen en profielen van de ontworpen toestand van de dijk. 

Bij de werken aan de Oossebeek ter hoogte van de Zwadderkotstraat en Gaverstraat zal de Oossebeek 
3m richting het oosten verplaatst worden, er zal een dijk aangelegd worden langs de beek waarop een weg 
wordt voorzien, en ter hoogte van de kruising van de Oossebeek met deze dijk zal een brug met kunstwerk 
geïnstalleerd worden (figuur 4). De oppervlakte van het volledige projectgebied bedraagt ca. 3520m². 

De Oossebeek zal over 3m richting het oosten verplaatst worden, waarbij de huidige beek (een reeds 
verlegde beek, zie verder)  lokaal gedempt zal worden voor het nieuwe verloop van de beek waarbij een 
verdieping van 1,17 tot 2,47m diep over een breedte van 1,5m op het diepste punt. De volledige breedte van 
de nieuwe beek zal tussen 5 en 7m liggen, als men rekening houdt met de aflopende zijden van de gracht 
(figuur 6). De nieuwe beek overlapt aan de westelijke rand een beetje met de bestaande beek. De 
bodemingreep zal zich uitstrekken over een lengte van ca. 130m (figuur 4). De volledige oppervlakte die 
deze bodemingreep zal innemen, bedraagt ongeveer 995m² (inclusief de woelkom, zie onder). 

Daarnaast zal ook een dijk aangelegd worden waarop een weg komt te liggen (figuur 5). Deze dijk zal de 
nieuwe Oossebeek in het westen volgen, hem in het noordelijke punt van het projectgebied kruisen, en 
nadien verder lopen langsheen de perceelsgrens tot aan de Gaverstraat, waar de dijk terug richting het 
zuiden keert (figuur 4). Voor deze dijk worden de meeste werken (inclusief de weg) uitgevoerd in ophoging. 
De enige verdieping in de bodem zal bestaan uit het afgraven van de teelaarde tot 30cm diep. De volledige 
oppervlakte waarbinnen deze afgraving zal gebeuren bedraagt ongeveer 2522 m³. 

Op het punt waar de weg over de dijk de Oossebeek kruist, zal een brug aangelegd worden. Hier zullen de 
bodemingrepen lokaal dieper zijn. De gracht waarin de Oossebeek zal lopen, zal op dit punt een verdieping 
van 1,67m onder het maaiveld (27,70m TAW) vereisen. De gracht zal verstevigd worden door schanskorven 
(30cm breed), maar deze zijn op het diepste punt van de gracht ingelegd in een betonplaat van 45cm breed. 
Deze plaat wordt onder het geheel van dit kruispunt geplaatst, en neemt een oppervlakte van 55,37m² 
(4,9x11,3m) in. Onder deze betonplaat zal een rij houten damplanken geplaatst worden (2m lang) en twee 
rijen van elk vier grond verdringende schroefpalen (diameter 460mm) (figuur 8-9). Ten noorden van deze 
installatie zal ook een woelkom aangelegd worden, aansluiten aan de Oossebeek. Deze zal in breedte 7,6m 
bedragen, en zal op het diepste punt 1,67m on het huidige maaiveld komen te liggen, met daaronder 
schanskorven van 30cm (figuur 7).  
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Figuur 4: Inplantingsplan (Stad Oudenaarde, Antea Group) 
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Figuur 5: Typeprofiel 1 van de geplande dijk met weg (Stad Oudenaarde,  Antea Group)  
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Figuur 6: Typeprofiel 2 van de geplande dijk met weg, aanduiding van het huidige en ontworpen maaiveld en verplaatsing van de Oossebeek (Stad Oudenaarde, Antea Group). 
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Figuur 7: Dwarsprofiel 1 met aanduiding van de geplande dijk en woelkom (Stad Oudenaarde, Antea Group). 
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Figuur 8: Doorsnede 1 (oost-west) van de geplande brug (Stad Oudenaarde, Antea Group).  
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Figuur 9: Doorsnede 2 (noord-zuid) twee van de geplande brug (Stad Oudenaarde, Antea Group). 
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2.1.3 DE ONDERZOEKSOPDRACHT 

2.1.3.1 VRAAGSTELLING 

Het bureauonderzoek ten behoeve van de vergunningsaanvraag voor het bufferbekken 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, Wouter De Maeyer 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 Antea Group en Stad Oudenaarde 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 ZJN OMGEVING 

2.2.3.1 ALGEMENE LANDSCHAPPELIJKE EN GEOGRAFISCHE SITUERING 

Mater is gesitueerd in het zuidwesten van de provincie Oost-Vlaanderen, op zo’n 3 km ten oosten van 
Oudenaarde, in de Scheldevallei. De deelgemeente is gelegen in de leemstreek, maar het stadscentrum 
zelf is gekarteerd als antropogene zone (figuur 10). 

Figuur 10:  Algemene bodemkaart met aanduiding van Mater (bron: AGIV, digitaal aangemaakt op 23/04/2019) 
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Het projectgebied situeert zich ten noorden van de dorpskern, langsheen de weg Kerkgate en ter hoogte 
van het toponiem Bruul. Het projectgebied valt volgens het gewestplan binnen agrarisch gebied met 
ecologisch belang. 

2.2.3.2 AARDKUNDIGE EN HYDROGRAFISCHE SITUERING 

ALGEMENE GEOLOGISCHE EN GEOMORFOLOGISCHE SCHETS VAN DE REGIO4 

 

HET PROJECTGEBIED 

De Quartairgeologische profieltypekaart (figuur 11) karakteriseert het projectgebied als Holocene en/of 
Tardiglaciale fluviatiele afzettingen bovenop de Pleistocene sequentie (type 3a) in het westen, en Geen 
Holocene en/of Tardiglaciale afzettingen bovenop de Pleistocene sequentie (type 2) in het oosten.  

 

 

 

 

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. 

Figuur 11: Quartairgeologische kaart met aanduiding van het projectgebied (bron: AGIV; digitaal aangemaakt op 23/04/2019).  
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Op de Tertiairgeologische profieltypekaart (figuur 12) is te zien dat het projectgebied gelegen is op de 
Formatie van Kortrijk, meer bepaald het Lid van Moen. 

 

Voor het gebied is geen geomorfologische kaart beschikbaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 12: Tertiairgeologische kaart met aanduiding van het projectgebied (bron: AGIV; digitaal aangemaakt op 23/04/2019). 
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2.2.3.3 FYSISICH-GEOGRAFISCHE SITUERING 

De deelgemeente Mater is gelegen aan de rand van de Scheldevallei. Het reliëf wordt sterk beïnvloed door 
de vallei van de Oossebeek en haar zijtakken (waaronder de Sint-Amelbergabeek), die afwateren richting 
noorden naar de Schelde. Op het hoogtemodel is te zien hoe Mater zich bevindt op de uitloper van een 
noordwest-zuidoost georiënteerde rug (figuur 13). 

 

Het projectgebied zelf is vrij effen met hoogtes schommelend tussen +27 m en +32 m TAW (figuur 14) en 
15. 

Figuur 13: Digitaal terreinmodel met aanduiding van het projectgebied (bron: AGIV; digitaal aangemaakt op 23/04/2019). 

Figuur 14: Digitaal terreinmodel (detail) met aanduiding van het projectgebied en de hoogteprofielen (bron: AGIV; digitaal 

aangemaakt op 23/04/2019). 
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Figuur 15: Hoogteprofiel 1 tot 3. 
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De potentiële bodemerosiekaart (figuur 16) toont voor het projectgebied een zeer lage kans op 
bodemerosie, hoewel omliggende percelen een hoog tot zeer hoog erosiepotentieel hebben.  

 

 

Figuur 16: Potentiële bodemerosiekaart met aanduiding van het projectgebied (bron: AGIV; digitaal aangemaakt op 

18/04/2019). 
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De bodemkaart (figuur 17) geeft aan dat de gronden van het projectgebied wordt ingenomen door natte 
leembodems zonder profiel (Ahp/Aep) in het westelijk deel, dewelke ongeschikt zijn als bouwland maar wel 
goed als weiland kunnen dienen. Het oostelijk deel van het projectgebied ligt ter hoogte van matig natte 
zandleembodem zonder profiel, die geschikt is als landbouwgrond. 

 
De bodemassociatiekaart (figuur 18) toont aan dat het projectgebied op leemgronden met textuur B 
horizont: matig natte associatie (33) gelegen is.  

Figuur 17: Bodemkaart met aanduiding van het projectgebied ( bron: AGIV; digitaal aangemaakt op 18/04/2019) 

Figuur 18: Bodemassociatiekaart met aanduiding van het projectgebied (bron: AGIV; digitaal aangemaakt op 18/04/2019). 
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2.2.3.4 GRONDGEBRUIK 

Volgens de bodemgebruikskaart (figuur 19) wordt het projectgebied grotendeels gebruikt als akkerland, 
en in heel kleine mate door ‘akkerbouw’. 

 

Ook de bodembedekkingskaart (figuur 20) toont dat het projectgebied wordt ingenomen door een 
waterloop en akkerland. 

Figuur 19: Bodemgebruikskaart met aanduiding van het projectgebied (bron: AGIV; digitaal aangemaakt op 18/04/2019). 

Figuur 20: Bodembedekkingskaart met aanduiding van het projectgebied (bron: AGIV; digitaal aangemaakt op 18/04/2019). 
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Een recente luchtfoto uit 2015 (figuur 21)  geeft een gelijkaardig beeld weer. 

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

Figuur 21: Luchtfoto uit 2015 met aanduiding van het projectgebied (bron: AGIV; digitaal aangemaakt op 18/04/2019). 
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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  

Het projectgebied is gelegen buiten een historische kern en is minstens sinds de post-middeleeuwen in 
gebruik als akker-of weiland, zoals het historisch kaartmateriaal aantoont (zie 2.2.4.3). Op basis van de 
historische kaarten kunnen we stellen dat de huidige indeling (straattracés) van het projectgebied en de 
omgeving deels teruggaat tot minstens de 18de eeuw (en wellicht vroeger). Het verloop van de Oossebeek 
is in het recente verleden echter gewijzigd. Het archeologisch bestand in de wijde omgeving van het 
projectgebied getuigt van een menselijke aanwezigheid vanaf de steentijden. Verder vallen vooral 
geregistreerde vondsten uit de Romeinse periode op. Tijdens de Romeinse periode liep de verkeersas 
Kortrijk – Velzeke – Hofstade mogelijk via Mater. Dat verklaart wellicht de relatief grote concentratie van 
Romeinse vondsten in en rond de dorpskern van Mater. Ook tijdens de middeleeuwen kan menselijke 
aanwezigheid geregistreerd worden in de omgeving. Ten noorden van het projectgebied is de 
Zwadderkotmolen gelegen, die al minstens sinds de 15e eeuw in gebruik is als oliemolen en 
korenwatermolen. 

2.2.4.2 INVENTARIS ONROEREND ERFGOED 

Binnen het projectgebied zelf is geen onroerend erfgoed geregistreerd. In de directe omgeving vallen 
echter wel enkele records op. Een honderdtal meter ten noorden van het projectgebied, aan de Oossebeek, 
is de Zwadderkotmolen gelegen, ook Waterkotmolen genoemd op de kaart van Vandermaelen (figuur 25). 
Deze molen is in oorsprong erg oud, een eerste vermelding is terug te vinden in een inventaris van 1456 
van de baronie van Schorisse. Hij wordt beschreven als oliemolen in 1571 en als korenwatermolen in de 19e 
eeuw. De molen was voorzien van een cirkelvormige spaarvijver, die uiteindelijk werd opgevuld. In 1965 
raakte de molen uit gebruik, waarna er een café werd geopend in in 1988 een restaurant met galerij 
‘Zwadderkotmolen’. Verder moet hierbij ook een alleenstaand molengebouw opgemerk worden, waarbij 
een zeer compacte monumentale maalinstallatie uit 1868 hoort. De Zwadderkotmolen en de omgeving is 
beschermd als dorpsgezicht.5 

Daarnaast staan ook twee woningen geregistreerd, enerzijds een groot gesloten hoevecomplex uit circa 
1860, maar voorafgegaan door een oudere grote hoeve die aangeduid wordt op de Ferrariskaart van 1771-
776, en anderzijds een dubbelhuis gebouwd in 1928.7 

 

 

5  Agentschap Onroerend Erfgoed 2017: Watermolen Zwadderkotmolen [online], 
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/27675 (geraadpleegd op 25 april 2019). 
6  Agentschap Onroerend Erfgoed 2017: Groot hoevecomplex [online], 
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/27674 (geraadpleegd op 25 april 2019). 
7 Agentschap Onroerend Erfgoed 2017: Burgerhuis [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/27600 
(geraadpleegd op 25 april 2019). 
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2.2.4.3 HISTORISCH-CARTOGRAFISCHE DOCUMENTEN 

2.2.4.3.1 VILLARETKAART (1745 – 1748) 

De Villaretkaart (figuur 22) toont aan dat het huidige stratentracé (Zwadderkotstraat, Gaverstraat, Bruul, 
Kerkgate, Bronstraat) reeds in het midden van de 18e eeuw aanwezig was. De Oossebeek kruist het 
projectgebied (oostzijde, niet westzijde, dus tracé was oorspronkelijk anders!), en ten noorden is een molen 
aangeduid die op de latere historische kaarten wordt benoemd als de Zwadderkotmolen. Het projectgebied 
lijkt verder een waterpartij in het noorden te doorsnijden. Latere historische kaarten tonen echter aan dat 
het projectgebied net ten zuiden van deze structuur gelegen is en niet kruist, en dus de georeferentie op 

deze kaart een foutenmarge vertoont. 

 

  

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

23/04/2019). 
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2.2.4.3.2 JOZEF JOHAN FRANS FERRARIS – KABINETSKAART DER OOSTENRIJKSE NEDERLANDEN EN HET 

PRINSBISDOM LUIK (1771-1778) 

Ook op de Ferrariskaart (figuur 23) is het huidige stratentracé al te herkennen, hoewel de weergave van de 
huidige Gaverstraat niet volledig overeenkomt met de huidige situatie. Op deze kaart doorsnijdt het 
projectgebied de 18e eeuwse straat tweemaal, terwijl dit op de Villaretkaart en bij de latere historische 
kaarten niet het geval is. Verder wordt het projectgebied ingenomen door akker- en weiland, en 
perceelsgrenzen afgebakend door bomen. Verder valt aan de rand van het oostelijk deel van het 
werkgebied een gebouw op te merken, maar aangezien de locatie van de oude ‘Gaverstraat’ op de 
Ferrariskaart lijkt af te wijken, valt dit gebouw wellicht niet binnen of aan de rand van het projectgebied. Ten 
noorden van het projectgebied wordt de Zwadderkotmolen aangeduid (Moulin Swaddercot) , maar de 
vijvers die weergegeven worden op de Villaretkaart lijken hier te ontbreken. Op de Ferrariskaart is duidelijk 
te zien hoe de Oossebeek de Zwadderkotmolen doorkruist en richting het zuiden doorloopt naar het 
kruispunt van de huidige Gaverstraat, Kergate en Zwadderkotstraat, waar de beek enerzijds een scherpe 
bocht maakt richting het westen, en anderzijds aftakt richting het zuiden.   

 

  

Figuur 23: Uitsnede uit de Ferrariskaart met aanduiding van het projectgebied (bron: AGIV; digitaal aangemaakt op 

18/04/2019). 
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2.2.4.3.3 ATLAS DER BUURTWEGEN (CA. 1841) 

Op de Atlas der Buurtwegen (figuur 24) lijkt de projectie van het werkgebied correcter dan op de 
Ferrariskaart, die nu mooi aansluit bij het weggennet. Op deze kaart is voor het eerst de percelering 
weergegeven. Verder staat ook een voetweg weergegeven tussen de huidige Zwadderkotstraat en 
Gaverstraat, die het projectgebied doorkruist. Tussen de Zwadderkotmolen en de noordelijke grens van 
het projectgebied zijn vijvers ingericht langsheen de Oossebeek. Het verloop van de Oossebeek lijkt 
nagenoeg ongewijzigd. Op de Atlas der Buurtwegen is nu wel duidelijk te zien dat het oostelijk deel van 
het projectgebied ingenomen wordt door de beek.  

 

  

Figuur 24: Atlas der Buurtwegen met aanduiding van het projectgebied (bron: AGIV; digitaal aangemaakt op 18/04/2019). 
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2.2.4.3.4 PHILIPPE VANDERMAELEN – CARTES TOPOGRAPHIQUES DE LA BELGIQUE (1846-1854) 

De meer schematische Vandermaelen kaart biedt weinig bijkomende informatie ten opzichte van de Atlas 
der Buurtwegen. Het wegtracé, de bassins, verloop van de Oossebeek en voetweg zijn ook hier te 
herkennen. Opvallend is wel dat de Zwadderkotmolen hier wordt benoemd als ‘Waterkotmolen’.  

 

  

Figuur 25: Kaart Vandermaelen met aanduiding van het projectgebied (bron: AGIV; digitaal aangemaakt op 23/04/2019). 
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2.2.4.3.5 PHILIPPE CHRÉTIEN POPP - ATLAS CADASTRAL PARCELLAIRE DE LA BELGIQUE (1842-1879) 

De Popp-kaart biedt weinig nieuwe informatie ten opzichte van de voorgaande historische kaarten.  

 

  

Figuur 26: Poppkaart met aanduiding van het projectgebied (bron: AGIV; digitaal aangemaakt op 18/04/2019). 
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2.2.4.3.6 RECENTE LUCHTFOTO’S 

De recente luchtfoto uit 1971 toont weinig verandering op vlak van bebouwingsintensiteit, stratennet en 
gebruik van de omgeving. 

 
Hetzelfde geldt voor de luchtfoto uit 1990, maar hier valt wel voor het eerst duidelijk op te merken dat de 
Oossebeek niet meer door het oostelijk deel van het projectgebied stroomt, maar dat het verloop van de 
beek is verplaatst naar het westelijk deel.   

Figuur 27: Recente luchtfoto uit 1971 met aanduiding van het projectgebied (bron: AGIV; digitaal aangemaakt op 

18/04/2019).  

Figuur 28: Recente luchtfoto uit 1990 met aanduiding van het projectgebied (bron: AGIV; digitaal aangemaakt op 

18/04/2019). 
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2.2.5 HET ONDERZOCHTE GEBIED EN ZIJN OMGEVING IN ZIJN ARCHEOLOGISCH KADER 

Voor het projectgebied zijn geen archeologische sites gekend.  

 

In de ruimere omgeving van het projectgebied toont de centrale archeologische inventaris (CAI) een 
Romeinse aanwezigheid, en een menselijke aanwezigheid tijdens de steentijden ten westen van het 
projectgebied. De middeleeuwen zijn in mindere mate vertegenwoordigd.  

Op CAI-locatie 500223 is tijdens een veldprospectie een concentratie bouwpuin zoals dakpanfragmenten, 
fragmenten van hypocausttegels en glauconiethoudende kiezelzandsteen. Vermoedelijk betreft het een 
Romeinse villa. Ook op CAI-locatie 500224 is vermoedelijk een Romeinse villa gevonden. Het betreft een 
kleine duidelijke concentratie dakpanfragmenten en een muntstuk van Titus Flavius Vespasianus. Deze 
vondsten zijn bij een veldprospectie aangetroffen. Een gelijkaardige situatie is terug te vinden op CAI-
locatie 500219, waar naast enkele wandscherven van mortaria, dolia en twee wandscherfjes Eifelwaar, ook 
een belangrijke concentratie bouwpuin (dakpanfragmenten en glauconiethoudende kiezelzandsteen) bij 
een veldprospectie aangetroffen zijn, wat vermoedelijk op een Romeinse villa wijst. De aanwezigheid van 
sporen uit de Romeinse periode hoeft niet te verbazen, aangezien de Romeinse weg Hofstade-Velzeke-
Kortrijk over Mater liep.8    

Ten slotte werd in de omgeving ook een middeleeuwse vondst gedaan via metaaldetectie (CAI 161377), 
namelijk een zilveren muntje van type "short cross penny" van Engelse koning Henry III uit 13de eeuw. 

 

 

8 Rogge 1971, 132-134. 

Figuur 29: CAI op GRB met aanduiding van het projectgebied (bron: AGIV; digitaal aangemaakt op 18/04/2019). 
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2.2.6 EEN DATERING EN INTERPRETATIE VAN HET ONDERZOCHTE GEBIED 

2.2.6.1 HET LANDSCHAPPELIJK KADER 

Het landelijke Mater ligt aan de rand van de Scheldevallei. Geografisch behoort het tot zandlemig 
Vlaanderen en de Vlaamse Ardennen. Het reliëf is sterk golvend met meerdere beekvalleien 
(Stamelbergabeek, Sint-Amelbergabeek, Oossebeek), die afwateren naar het noorden richting Schelde. Het 
projectgebied ligt ten noorden van de dorpskern, beneden in de vallei. De bodemkaart toont aan dat het 
projectgebied op de grens van natte leembodems en matig natte zandleembodems valt. 

2.2.6.2 DE MENSELIJKE AANWEZIGHEID 

De Centraal Archeologische Inventaris geeft reeds blijk van een menselijke aanwezigheid vanaf de 
steentijden in de wijde omgeving van het projectgebied. Dichterbij de Zwadderkotmolen, en meer bepaald 
de dorpskern van Mater, vallen vooral geregistreerde vondsten uit de Romeinse periode. Tijdens de 
Romeinse periode liep de verkeersas Kortrijk – Velzeke – Hofstade mogelijk via Mater. Dat verklaart wellicht 
de relatief grote concentratie van Romeinse vondsten in en rond de dorpskern van Mater. Ook tijdens de 
middeleeuwen kan menselijke aanwezigheid geregistreerd worden in de omgeving.  

Het historisch kaartmateriaal toont aan dat het wegtracé sinds de 18e eeuw zo goed als ongewijzigd is 
gebleven, maar het verloop van de Oossebeek is daarentegen gewijzigd. De omliggende percelen lijken 
ten minste sinds de 18e eeuw in gebruik geweest te zijn als akker- en weiland. Daarnaast is er in de directe 
omgeving van het projectgebied sprake van nijverheid minstens sinds het midden van de 15e eeuw, wat 
duidelijk wordt door de aanwezigheid van de Zwadderkotmolen die doorheen zijn gebruiksgeschiedenis 
gediend heeft als oliemolen en korenwatermolen. 

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 heeft op basis van de gekende archeologische gegevens, de historische bronnen 
en het cartografisch materiaal aangetoond dat er nog geen archeologische sites gekend zijn op het 
projectgebied zelf. Het projectgebied is gelegen buiten een historische kern, in een rurale omgeving. De 
wegtracés lijken grotendeels ongewijzigd sinds de 18 eeuw, maar het verloop van de Oossebeek is wel 
gewijzigd in het recente verleden. De omliggende percelen lijken vooral gebruikt geweest als akker- en 
weiland, met een matige bebouwing in de omgeving.  

Het bureauonderzoek toonde aan dat de wijde omgeving van het projectgebied minstens sinds de 
steentijden menselijke aanwezigheid kende. In de Romeinse periode zou de weg die Kortrijk met Velzeke 
en Hofstade verbond door het grondgebied van het huidige Mater gelopen hebben. De harde 
archeologische bewijzen om deze stelling te staven ontbreken echter. In de omgeving van het 
projectgebied werden ook aanwijzingen van Romeinse occupatie gevonden. Zo zijn er bouwmaterialen aan 
het licht gekomen ten oosten, westen en noorden van het projectgebied, die kunnen wijzen op de 
aanwezigheid van Romeinse villa’s.   

De cartografische bronnen tonen aan dat het stratenpatroon in het projectgebied reeds grotendeels moet 
hebben vastgelegen in de late middeleeuwen. De omliggende percelen lijken ten minste sinds de 18e eeuw 
in gebruik geweest te zijn als akker- en weiland. De omliggende percelen lijken ten minste sinds de 18e 
eeuw in gebruik geweest te zijn als akker- en weiland. Daarnaast is er in de directe omgeving van het 
projectgebied sprake van nijverheid minstens sinds het midden van de 15e eeuw, wat duidelijk wordt door 
de aanwezigheid van de Zwadderkotmolen die doorheen zijn gebruiksgeschiedenis gediend heeft als 
oliemolen en korenwatermolen. 

➢ Wat is de impact van de geplande werken? 
Bij de werken aan de Oossebeek ter hoogte van de Zwadderkotstraat en Gaverstraat zal de Oossebeek 
onder meer 3m richting het oosten verplaatst worden, waarbij de huidige beek lokaal gedempt zal worden 
en voor het nieuwe verloop van de beek een gracht voorzien wordt  van maximaal 1,17 tot 2,47m diep over 
een breedte tussen 5 en 7m. Deze bodemingreep zal zich uitstrekken over een oppervlakte van ongeveer 
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995m² (inclusief de woelkom). Daarnaast zal een dijk aangelegd worden langs de beek waarop een weg 
wordt voorzien, en ter hoogte van de kruising van de Oossebeek met deze dijk zal een brug met kunstwerk 
geïnstalleerd worden. Voor de aanlag van de dijk zal de enige verdieping in de bodem bestaan uit het 
afgraven van de teelaarde tot 30cm diep over een oppervlakte van ongeveer 2522 m³. 

Voor de installatie van de brug zullen de bodemingrepen lokaal dieper zijn. De gracht waarin de Oossebeek 
zal lopen, zal op dit punt een verdieping van 1,67m onder het maaiveld (27,70m TAW) vereisen. Onder het 
geheel van dit kruispunt wordt een betonplaat (45cm breed) geplaatst, en neemt een oppervlakte van 
55,37m² in. Onder deze betonplaat zal een rij houten damplanken geplaatst worden (2m lang) en twee rijen 
van elk vier grond verdringende schroefpalen (diameter 460mm). Ten noorden van deze installatie zal ook 
een woelkom aangelegd worden, aansluiten aan de Oossebeek. Deze zal in breedte 7,6m bedragen, en 
zal op het diepste punt 1,67m on het huidige maaiveld komen te liggen, met daaronder schanskorven van 
30cm. 

Een groot deel van het oppervlak waar de teelaarde 30cm wordt afgegraven ten dienste van de dijk, 
namelijk het oostelijk deel van het projectgebied, is gelegen op het oude verloop van de Oossebeek, zoals 
het historisch kaartmateriaal aantoont.  

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

Er zijn een aantal gegevens die het mogelijk maken om de verwachting ten aanzien van archeologisch 
erfgoed in te schatten. Ons baserend op landschappelijke gegevens, cartografisch materiaal en historische 
bronnen kunnen we in deze fase een hypothetisch verwachtingspatroon formuleren voor het 
projectgebied. 

▪ Het projectgebied ligt buiten de historische kernen van Mater, en omvat een deel van het huidige 
en oude verloop van de Oossebeek. De omliggende percelen lijken vooral gebruikt te zijn als 
akker- en weiland.  

▪ Op basis van de historische kaarten kunnen we stellen dat de huidige indeling (straattracés) van 
het projectgebied en de omgeving deels teruggaat tot minstens de 18de eeuw (en wellicht 
vroeger). Het verloop van de Oossebeek is in het recente verleden echter reeds gewijzigd. 

▪ Ten noorden van het projectgebied is de Zwadderkotmolen gelegen, die al minstens sinds de 15e 
eeuw in gebruik is. Verder valt er slechts matig historische bebouwing op te merken in de 
omgeving van het projectgebied. 

▪ Er bevinden zich geen archeologische sites op het projectgebied. In de ruimere omgeving werden 
zijn wel sporen van vroegere menselijke activiteit aangetroffen uit diverse periodes, maar vooral 
de Romeinse periode, met sporen die wijzen op de aanwezigheid van villa’s. 

 

Het volledige projectgebied in beschouwing genomen, zijn de relevante bodemingrepen versnipperd over 
het plangebied, en blijven in relatieve zin beperkt. Het afgraven van de teelaarde voor de aanleg van een 
dijk in vindt voor een groot deel plaats in een zone waarin voornamelijk opvullingspaketten van de oude 
Oossebeek verwacht worden. Doordat de andere bodemingrepen, de verplaatsing van de Oossebeek en 
de fundering voor de brug en woelkom, als ingrepen verspreid over het terrein liggen, is ruimtelijk inzicht 
beperkt. 

Strikt genomen kan een afwezigheid van een archeologische site niet aangetoond worden, maar gelet op 
(1) de versnippering van de bodemingrepen, (2) gelet op de historiek van eerdere bodemingrepen binnen 
het plangebied (verlegging en demping van de oorspronkelijke beek), (3) de beperkte diepte van de 
bodemingreep voor het dijklichaam, (4) gelet het feit dat het dijklichaam bovendien voor een belangrijk deel 
wordt aangelegd bovenop de eerder recent gedempte beek (oosten) of deels boven de heden te dempen 
beek (westen), en (5) tot slot de algemeen natte context van deze terreinen, kunnen we stellen dat de 
verwachting om tot een zinvolle archeologische kennisvergaring te komen, toch zeer beperkt is. 
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▪ Is er verder vooronderzoek noodzakelijk en welke vorm dient dit aan te nemen? 
 Dit alles in acht genomen, lijkt een verder archeologisch vooronderzoek of opvolging kosten-baten 
beschouwd, niet verantwoordbaar. 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. 

Afbakening van zones waar geen archeologisch erfgoed aanwezig is of verwacht wordt 

Niet van toepassing.  

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

Niet van toepassing.  
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