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1 SAMENVATTING 

1.1 PLANMATIGE CONTEXT 

De stad Oudenaarde wenst een parking aan te leggen ter hoogte van de Bourgondiëstraat. Het 
projectgebied sluit aan bij dat van het archeologisch project Bergen-op-Zoom plein. 

1.2 WETTELIJK KADER 

De zone bevindt zich binnen een beschermde archeologische site of archeologische zone. Bovendien 
bedraagt de oppervlakte van het projectgebied meer dan 300 m² en de ingreep in de bodem meer dan 100 
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 een parking. Er zijn voor dit dossier geen 
vrijstellingen van toepassing op bovenvermeld artikelnummer.1 

 
1.3 VRAAGSTELLING 

Het projectgebied bevindt zich binnen een historische kern en wordt dus gekenmerkt door een hoge 
densiteit aan historische bebouwing. De vraagstelling in dit geval richt zich vooral op de stedelijke 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 omliggende stadsweefsel, 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 parking aan te leggen ter hoogte van de Bourgondiëstraat. Het 
projectgebied sluit aan bij dat van het archeologisch project Bergen-op-Zoom plein. De zone bevindt zich 
binnen een beschermde archeologische site of archeologische zone. Bovendien bedraagt de oppervlakte 
van het projectgebied meer dan 300 m² en de ingreep in de bodem meer dan 100 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 4.0 van 1 april 2019. 
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stedenbouwkundige handelingen voor de aanleg van een parking. Er zijn voor dit dossier geen vrijstellingen 
van toepassing op bovenvermeld artikelnummer.  

De oppervlakte van het projectgebied bedraagt ca. 3455m². De zone van de tijdelijke parking zal een 
opbouw van ca. 25cm hebben. De effectieve impact hiervan zal echter beperkt blijven tot kleine lokale 
uitgravingen aangezien een significant deel van het terrein opgehoogd wordt. De voornaamste uitgravingen 
zullen ter hoogte van de te vernieuwen rijweg gebeuren, die een opbouw van 56cm zal hebben en de 
noordoostelijke hoek van het projectgebied die zal uitgegraven moeten worden vanwege de helling op het 
terrein. Verder komt een groene grachtvormige strook in het zuiden van het terrein waarvoor 30cm 
teelaarde afgegraven wordt. Voor de groenzones in het noorden en westen van het terrein wordt eveneens 
30cm teelaarde afgegraven. Verder worden hier ook een 13-tal bomen voorzien, waarvoor de uitgraafdiepte 
tot 80cm onder het bestaande maaiveldniveau wordt beperkt. 

Op basis van het historisch kaartmateriaal en het voorgaande archeologisch onderzoek door Ruben Willaert 
en SOLVA, kunnen we ter hoogte van het projectgebied de middeleeuwse stadsmuur, die aansluit op het 
Bourgondische kasteel, en de gracht die het kasteel omwalde of de gracht die deel uitmaakte van de 
stadsomwalling verwachten. Een proefput uitgezet door SOLVA in 2017 in de directe omgeving van het 
projectgebied bevestigen deze vermoedens. Bij het afgraven van proefput 1 werden opvullingslagen van 
de middeleeuwse stadsgracht, gedateerd van de 12de eeuw tot het begin van de 17de eeuw, aangesneden. 
Verder werd ook een fragment van (een vermoedelijke latere aanpassing van) de stadsmuur van 
Oudenaarde aangesneden.  

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

▪ Het projectgebied bevindt zich binnen de historische kern (en archeologische zone) van 
Oudenaarde.  

▪ De Centraal Archeologische Inventaris getuigt voornamelijk van laat- en post-middeleeuwse sites 
en vondsten in de omgeving. Vooral de locatie van het projectgebied naast het reeds opgegraven 
kasteel van Bourgondië en ter hoogte van de middeleeuwse stadsmuur en de stadsgracht en 
walgracht rond het kasteel is van belang. Er kan verwacht worden dat van deze structuren nog 
sporen bewaard zijn, zoals een proefput uitgevoerd door SOLVA in de directe omgeving van het 
projectgebied heeft aangetoond. Verder er zijn nog geen archeologische sites gekend binnen het 
projectgebied zelf.  

▪ Het projectgebied is momenteel niet ingericht, met uitzondering van de rijweg. De geplande 
werken omvatten de aanleg van een tijdelijke parking met heraanleg van de rijweg, waarbij het 
terrein grotendeels wordt opgehoogd zodat de afgraving beperkt blijft tot de zone van de rijweg 
en de noordoostelijke hoek van het terrein. 
 

Samenvattend kan dus gesteld worden dat het projectgebied gelegen is in een zone met archeologisch 
potentieel, maar dat de werken een dusdanig beperkte impact zullen hebben op de bodem dat de 
mogelijkheid op het registreren van archeologische sporen (walomgrachting of stadsmuur) zeer laag wordt 
geacht. Binnen het kader van de geplande werken is het potentieel op waardevolle kennisvermeerdering 
quasi nihil. Verder archeologisch onderzoek is dan ook niet aangewezen. 
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2 VERSLAG VAN RESULTATEN BUREAUONDERZOEK 

2.1 BESCHRIJVEND GEDEELTE 

Projectcode: 2019F248 
Sitecode: 19-OUD-PSK 
Wettelijk depotnummer: D/2019/12.857/8 
Naam en erkenningsnummer erkende archeoloog: SOLVA OE/ERK/Archeoloog/2015/00038 
Locatie:  
Oost-Vlaanderen, Oudenaarde, Bourgondiëstraat (Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.) 
Bounding box: 
punt 1: x= 401720.0835732714, y= 6593472.439514039 
punt 2: x= 402346.50977528084, y= 6593941.536143614 
Kadastrale gegevens:  
Oudenaarde afdeling 1, sectie C, perceel 368/2P48/2Z55/2C63/2Y55/10, perceel 321C, openbare weg 
(figuur 3) 
Topografische kaart: zie Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. en 2 
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 19/09/2019) 
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Figuur 3: Kadasterkaart met aanduiding van het projectgebied (bron: AGIV; digitaal aangemaakt op 19/09/2019) 

  

Figuur 2: Topografische kaart (detail) met aanduiding van het projectgebied (bron: NGI; digitaal aangemaakt op 19/09/2019) 
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De zone bevindt zich binnen een beschermde archeologische site of archeologische zone. Bovendien 
bedraagt de oppervlakte van het projectgebied meer dan 300 m² en de ingreep in de bodem meer dan 100 
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 een parking. Er zijn voor dit dossier geen 
vrijstellingen van toepassing op bovenvermeld artikelnummer.2 

 

 

Onderstaande foto’s tonen de toestand van het projectgebied in juli 2018. Bijna de helft van het terrein 
wordt momenteel ingenomen door een parking (zie ook luchtfoto 2015). De bestaande opbouw van deze 
parking bedraagt ongeveer een halve meter, zoals duidelijk werd bij het uitvoeren van een proefput door 
SOLVA in 2017 op het aangrenzende perceel.3 Verder bevindt er zich in het zuiden een rijweg. De rest van 
het terrein is momenteel niet ingericht. 

 

 

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. 
3 Deschepper E., et al 2017, fig. 52. 

Foto 2: Zicht op het projectgebied vanop de Bourgondiëstraat (Google Streetview 2018) 

Foto 1: Zicht op het projectgebied, meer bepaald de te vernieuwen rijweg, vanuit het westen (Google Streetview 2018) 
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Zie bijlage(s) 1-2  voor grondplannen en profielen van de ontworpen toestand voor de parking. 

De stad Oudenaarde wenst een parking aan te leggen ter hoogte van de Bourgondiëstraat.  Hierbij wordt het 
maaiveldniveau grotendeels opgehoogd. Lokaal zijn er kleine uitgravingen nodig ter hoogte van de weg en 
ook de noordoostelijke hoek van het projectgebied zal uitgegraven moeten worden vanwege de helling op 
het terrein (zie dwarsprofiel 3). De oppervlakte van het projectgebied bedraagt ca. 3455m². 

De zone van de tijdelijke parking zal een opbouw van ca. 25cm hebben. De effectieve impact hiervan zal 
echter beperkt blijven tot kleine lokale uitgravingen aangezien een significant deel van het terrein opgehoogd 
wordt. De voornaamste uitgravingen zullen ter hoogte van de te vernieuwen rijweg gebeuren, die een 
opbouw van 56cm zal hebben, en de groene grachtvormige strook in het zuiden van het terrein waarvoor 
30cm teelaarde afgegraven wordt. Voor de groenzones in het noorden en westen van het terrein wordt 
eveneens 30cm teelaarde afgegraven. Verder worden hier ook een 13-tal bomen voorzien, waarvoor de 
uitgraafdiepte tot 80cm onder het bestaande maaiveldniveau wordt beperkt.  

 

Figuur 4: Grondplan van de ontworpen toestand van het projectgebied (Stad Oudenaarde) 
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Figuur 5: Lengteprofielen van de ontworpen toestand van het projectgebied (Stad Oudenaarde) 
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Figuur 6: Typedwarsprofiel van de ontworpen toestand van het projectgebied (Stad Oudenaarde) 
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Het bureauonderzoek ten behoeve van de vergunningsaanvraag voor de parking 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?  

 

 

Niet van toepassing.  

 

 

STRATEGIE 

In deze nota wordt een bureauonderzoek uitgevoerd voor een zone die gekenmerkt wordt door een hoge 
densiteit aan bebouwing in het verleden. Dit type onderzoek heeft als bijkomend doel de 
gebruiksgeschiedenis en de relatie tot het omliggende stadsweefsel te kennen. Daarvoor wordt bijzondere 
aandacht besteed aan het onderzoek van archieven en eventueel eerder uitgevoerd onderzoek naar de 
historische evolutie van deze stadszone. 

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. 

 

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, Arne Ge Graeve en Bart Cherretté. 

 

Niet van toepassing. 

 

Niet van toepassing. 
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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 Stad Oudenaarde ter beschikking gesteld. 

Alle gegevens werden hierna samengebundeld in voorliggende archeologienota. 
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2.2 ASSESMENTRAPPORT 

 

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. 

 

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. 
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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. 

 

Het projectgebied situeert zich aan de Bourgondiëstraat, langsheen de Schelde en binnen de 
archeologische zone van Oudenaarde. De Schelde en een oude aftakking vormen hier een soort van 
schiereiland, dat de Scheldekop genoemd wordt. 

Het projectgebied valt volgens het gewestplan in een gebied voor stedelijke ontwikkeling. Dergelijke 
gebieden zijn bestemd voor industriële, ambachtelijke en agrarische activiteiten, kantoren, kleinhandel, 
dienstverlening, recreatie, wonen, verkeer en vervoer, openbaar nut en gemeenschapsvoorzieningen, en 
dit voor zover deze functies verenigbaar zijn met hun onmiddellijke multifunctionele stedelijke omgeving.4 

 

 

 

 

 

 

4 Anoniem, s.d. Digitale geactualiseerde gewestplannen voor Vlaanderen, vector. Handleiding, Toestand 1 januari 
2002. Bijlage 3: teksten aanvullende stedenbouwkundige voorschriften (per gewestplan), 58-59. 

Figuur 7: Algemene bodemkaart met aanduiding van Oudenaarde (bron: AGIV; digitaal aangemaakt op 19/09/2019). 
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ALGEMENE GEOLOGISCHE EN GEOMORFOLOGISCHE SCHETS VAN DE REGIO5 

De Scheldevallei waarbinnen het projectgebied is gesitueerd, is gelegen in het zogenaamde pleistoceen 
riviervalleiendistrict, i.e. de gebieden die geologisch/geomorfologisch geassocieerd kunnen worden met 
de Pleistocene vallei van de Vlaamse Vallei, dat onder meer gekenmerkt is door alluviale kleibodems en 
een vrij vlakke tot licht golvende topografie.  

In het gehele gebied van het Pleistoceen riviervalleiendistrict rusten jong-Quartaire afzettingen op een 
Tertiair substraat. De deklaag bestaat uit Quartaire niveo-eolische afzettingen van de laatste ijstijd 
(Weichsel), rustend op subhorizontale, oorspronkelijk zwak naar het noorden hellende, mariene Tertiaire 
lagen. Het reliëf is er nagenoeg vlak, met uitzondering van lokaal microreliëf van dekzandruggen, heuvels, 
ruggen, kouters, lage beekdepressies. Zowat overal komt een permanente grondwatertafel voor. Een fijn 
vertakte hydrografie komt voor, die veelal door menselijk ingrijpen sterk werd gewijzigd.  

Er komen vooral zandgronden, lemig-zandgronden en licht-zandleemgronden voor. De uitlopers van het 
Pleistoceen riviervalleiendistrict, zoals de onmiddellijke regio waarbinnen het projectgebied is gesitueerd, 
wordt gedomineerd door fluviatiele afzettingen. Dit verklaart de iets zwaardere textuur in deze uitlopers, 
hoewel hier (bovenop) eveneens eolisch dekzand werd afgezet. 

De belangrijkste processen uit de ontstaansgeschiedenis van het Pleistoceen riviervalleiendistrict situeren 
zich in de eerste helft van het Quartiair, namelijk het Pleistoceen. Tijdens de afwisseling van ijsti jden en 
tussenijstijden werd in verschillende fasen een enorme vallei, de zogenaamde ‘Vlaamse Vallei’ 
uitgeschuurd en herhaaldelijk opnieuw gevuld. In de Weichsel-ijstijd volgde een nieuwe uitschuring van het 
bekken, dat in het Tardiglaciaal (na de laatste ijstijd) opnieuw volledig werd opgevuld door eolische 
dekzandafzettingen en door fluviatiele afzettingen, die door de smeltwaters werden aangevoerd en in de 
rivieren bezonken. Gaandeweg ontwikkelde zich veenvorming.  

De alluviale vlakten werden verder opgevuld als gevolg van de stijgende zeespiegel en later ook door de 
toenemende erosie na de prehistorische en historische ontbossingen. Momenteel is de geul van de 
Vlaamse Vallei niet meer zichtbaar in het landschap; ze is volledig toegesedimenteerd. Bovenop de 
Pleistocene rivierafzettingen werden tijdens het Holoceen recente riviersedimenten afgezet, die vaak 
gekenmerkt worden door een complexe samenstelling van klei, leem, zand en grind. 

In de Vlaamse vallei komen vrij veel landschappelijke en hydrografische relicten zoals loopwijzigingen en 
afgesneden meanders voor. De zuidelijke uitloper van de Vlaamse Vallei vormt een brede zandige vlakte, 
gelegen op een gemiddelde hoogte van +10 m TAW, ontstaan tijdens het fluvioperiglaciaal Weichseliaan. 
De Holocene insnijding van de Schelde heeft een algemene zuid-noord trend. De alluviale vallei is 
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 domineren. Veelal rusten ze op een zandige ondergrond, op sterk en 
zeer sterk gleyige, uitgebrikte, lemige en kleiige gronden, inclusies van gereduceerde kleigronden met 
venige bovengrond, matig droge tot natte lichtzandleemgronden met zandige ondergrond. 

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. 

 

 

5 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 Holocene en/of Tardiglaciale 
fluviatiele afzettingen bovenop de Pleistocene sequentie. 

 

Op de Tertiairgeologische profieltypekaart is te zien dat het projectgebied gelegen is op de Formatie van 
Kortrijk (Lid van Moen). Op het terrein is dit te zien als grijze klei tot kleihoudende silt met kleilagen. 

Figuur 8: Quairtairgeologische kaart met aanduiding van het projectgebied (bron: AGIV; digitaal aangemaakt op 19/09/2019) 

Figuur 9: Tertiairgeologische kaart met aanduiding van het projectgebied (bron: AGIV; digitaal aangemaakt op 19/09/2019) 
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Voor het gebied is geen geomorfologische kaart beschikbaar. 

 

De stad Oudenaarde is gelegen in het zuiden van Oost-Vlaanderen. Op het hoogtemodel is te zien hoe het 
projectgebied in de laagstgelegen zone van de stad in de Scheldevallei gelegen is. 

 
Het projectgebied zelf is vrij effen met hoogtes schommelend tussen +12 m en +13 m TAW. 

Figuur 10: Digitaal terreinmodel met aanduiding van het projectgebied (bron: AGIV; digitaal aangemaakt op 19/09/2019) 

Figuur 11: Digitaal terreinmodel (detail) met aanduiding van het projectgebied en hoogteprofielen (bron: AGIV; digitaal 

aangemaakt op 19/09/2019) 
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De potentiële bodemerosiekaart toont voor het projectgebied geen informatie vanwege de graad van 
verstedelijking. 

Figuur 12: Hoogteprofielen van het projectgebied (digitaal aangemaakt op 19/09/2019) 

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

28/10/2019) 



 

22 

Op de bodemkaart staat het projectgebied gekarteerd als OB, bebouwde gronden. Deze kaart biedt dus 
weinig informatie wat betreft de bodemopbouw. 

 

Wat de bodemassociatiekaart betreft, is het projectgebied gelegen in een niet-gekarteerde zone. Deze 
kaart biedt dus verder geen informatie.  

Figuur 14: Bodemkaart met aanduiding van het projectgebied (bron: AGIV; digitaal aangemaakt op 19/09/2019) 

Figuur 15: Bodemassociatiekaart met aanduiding van het projectgebied (bron: AGIV; digitaal aangemaakt op 19/09/2019) 
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Volgens de bodemgebruikskaart ligt het projectgebied in een zone met ‘andere bebouwing’.  

 

Ook de bodembedekkingskaart toont dat het projectgebied wordt ingenomen door grotendeels verharde 
bodem, in mindere mate gras en struiken en een gebouw. 

 

Figuur 16: Bodemgebruikskaart met aanduiding van het projectgebied (bron: AGIV; digitaal aangemaakt op 19/09/2019) 

Figuur 17: Bodembedekkingskaart met aanduiding van het projectgebied (bron: AGIV; digitaal aangemaakt op 19/09/2019) 
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Een recente luchtfoto uit 2015 laat zien dat een deel van de verharde bodem, die te zien is op de 
bodembedekkingskaart, niet meer aanwezig is en vervangen is door graszone. Ook het gebouw valt niet 
meer te zien op deze recente foto.   

 

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

  

Figuur 18: Recente luchtfoto uit 2015 met aanduiding van het projectgebied (bron: AGIV; digitaal aangemaakt op 

19/09/2019) 
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Het onderstaande historisch kader steunt sterk op werk van verschillende personen, onder meer gebundeld 
in de synthesestudie over de geschiedenis van Oudenaarde, Tijd voor Oudenaarde (2012), en daarnaast 
ook op het werk van P.-J. Lachaert, voormalig archivaris van het stadsarchief van Oudenaarde. Eerst wordt 
kort de algemene geschiedenis van Pamele en Oudenaarde uiteengezet, daarna wordt specifiek gefocust 
op de ontwikkeling van het projectgebied binnen het gebied Scheldekop. 

a) Ontstaan Pamele en Oudenaarde 
 

Voor de vroegste geschiedenis van Oudenaarde zijn weinig bronnen voorhanden. Over het ontstaan van 
Oudenaarde zijn nog vele onbeantwoorde vragen. We willen hier dan ook signaleren dat het hieronder 
geschetste verhaal grotendeels gebaseerd is op interpretaties van deze bronnen door diverse auteurs. 
Hopelijk kunnen deze interpretaties in de toekomst afgetoetst worden aan de realiteit.  

Het Verdrag van Verdun verdeelt in 843 het Karolingische rijk in drie delen: West-Francië, Oost-Francië en 
Midden-Francië. De Schelde, die voordien al als kerkelijke grens fungeerde tussen het bisdom Kamerijk en 
het bisdom Noyon-Doornik, vormt nu ook de grens tussen West- en Midden-Francië. Tussen de jaren 923 
en 928 komt Midden-Francië in handen van de Ottoonse heersers van Oost-Francië, waardoor de West-
Frankische koning lijnrecht tegenover de Oost-Frankische keizer kwam te staan. In de volle middeleeuwen 
zijn er in de streek van Oudenaarde dan ook twee bestuurlijke centra. Op de linkeroever van de Schelde 
bevindt zich het Karolingisch koningshof, bestuurd door de heren van Petegem. Deze villa was 
oorspronkelijk in het bezit van de West-Frankische koning, maar komt later in handen van Petegemse adel. 
Op de rechteroever ligt het Ottoonse markgrafelijke centrum van Ename met een burcht langs de Schelde, 
dat rond het jaar 1000 een grote bloei kent. De Schelde vormt zo de grens tussen Petegem enerzijds en 
Ename anderzijds.6 In 1034 echter volgt de inname van de Enaamse burcht door de toenmalige graaf van 
Vlaanderen, Boudewijn IV.7 

Interessant hierbij is dat rond deze periode, onder heerschappij van de graaf van Vlaanderen Boudewijn IV, 
de naam Oudenaarde voor het eerst verschijnt in historische documenten. In 1064 duiken de turris 
aldenardensis8 (letterlijk: een Oudenaardse versterkingstoren) en de Sint-Walburgakerk op in de bronnen. 
Beide zijn in eigendom van een lokale heer, Arnulf van Oudenaarde.9 De toren is waarschijnlijk gelegen 
tussen een Scheldebocht en de aangelegde Burgschelde en vormt de oudste kern van Oudenaarde waaruit 
zich later de stad ontwikkelt. Aansluitend op deze oudste zone bevindt zich naast een kerk (Sint-Walburga) 
ook een markt, later ‘Garenmarkt’ of ‘Vismarkt’ genoemd.10 In bronnen uit 1127 en 1155 is de site omschreven 
als oppidum, waaruit blijkt dat de handelsnederzetting toen al versterkt was. 

Op de rechteroever komt ook Pamele na 1047 tot ontwikkeling. Deze Novus Burgus ontwikkelt zich onder 
impuls van de baron van Pamele stilaan tot stad.11 De nederzetting trekt handelaars en ambachtslieden aan, 
die zich daar vestigen en een bevolkingstoename in de hand werken. Het ontvangen van een stadskeure 
in de 12de eeuw kan niet uitblijven.12 Op dat moment krijgt ook Pamele een omwalling. Een klein deel van 
deze oudste walgracht was nog tot in de 16de eeuw zichtbaar. Oudenaarde ontvangt op haar beurt in 1189 

 

6 Callebaut, De Groote & Ameels 2012, 18-19. 
7 Callebaut, De Groote & Ameels 2012, 22. 
8 Een oprichtingsdatum is niet gekend. 
9 Callebaut, De Groote & Ameels 2012, 25. 
10 Callebaut, De Groote & Ameels 2012, 26. 
11 Callebaut, De Groote & Ameels 2012, 31. 
12 Callebaut, De Groote & Ameels 2012, 31. 
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haar stadsrechten. 13  Op dat moment liggen langs weerszijden van de Schelde twee steden met 
overeenkomstige instellingen en versterkingen.14  

De uitbreiding van Oudenaarde laat niet lang op zich wachten. Vóór 1279 is een nieuwe omwalling15 een 
feit. Deze omsluit zowel de bewoningskern van Oudenaarde op de linkeroever als deze van Pamele op de 
rechteroever.16 De oppervlakte binnen de omwalling bedraagt nu 42 hectare. In 1290 vervangt een stenen 
muur de aarden wal.17 Vijf poorten vormen de enige toegangen tot de stad. In deze fase is ook de huidige 
Grote Markt aangelegd18 en vervangt een trapeziumvormig kasteel (het zogenaamde kasteel van Pamele) 19 
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. 20  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.21 Om de macht over 
hun territorium uit te breiden, dienden ze eerst de macht van de steden te beperken. Hierin speelde 
Oudenaarde, zowel onder de graven als de hertogen en gelegen op de aanvoerroute naar Gent, vaak een 
belangrijke rol. In de loop van de geschiedenis vonden verschillende belegeringen plaats, onder andere in 
1382, 1452 en 1485. 22  Als bescherming tegen de belegeringen liet Jan zonder Vrees (1404-1419) de 
ommuring in 1415-1416 verstevigen met vijf poorten (de Beverepoort, Einepoort, Bergpoort, Baarpoort en 
Meerspoort) en 24 torens.23  

b) De Scheldekop met focus op het kasteel van Bourgondië 

P.-J. Lachaert voerde in 2007 een historisch-cartografisch onderzoek naar de Scheldekop, het gebied 
waarbinnen het projectgebied zich situeert. De volgende paragrafen zijn dan ook aan dit werk ontleend. 
Verder wordt ook sterk gesteund op het werk van Poschet (2007), die het kasteel en haar 
bouwgeschiedenis uitvoerig bestudeerde. 

De Scheldekop bevindt zich, door zijn ligging op de rechteroever van de Schelde, op de historische grens 
tussen Oudenaarde en Pamele.24 De nieuwe, omvattende stadsomwalling uit de 13de eeuw is de eerste die 
de Scheldekop bevat. De stadsmuur telde hier vier torens. Als onderdeel van de uitbouw van de 
verdediging van Oudenaarde in de nasleep van de Gentse Opstand (1379-1385), liet de Bourgondische 
hertog Filips de Stoute (1363-1404) een kasteel bouwen, het zogenaamde kasteel van Bourgondië 
(bouwperiode 1385-1426), aan de noordelijke toegang tot de stad via de Schelde, op de rechteroever.25 Er 
is onduidelijkheid over de eerste vorm van dit kasteel, maar de studie van Poschet toont op basis van de 

 

13 Lachaert 2008, 13. 
14 Castelain 2012, 44. 
15 Deze omwalling omvat aanvankelijk een aarden wal en een gracht van ca. 2500 meter. 
16 Callebaut, De Groote & Ameels 2012, 28-29. 
17 Van Cauwenberghe 2004, 25. 
18 Callebaut, De Groote & Ameels 2012, 28. 
19 Callebaut, De Groote & Ameels 2012, 30. 
20 Haemers & Van Assche 2012, 56. 
21 De Groote 2013, 54-55. 
22 Haemers &  Van Assche 2012, 56. 
23 Van Cauwenberghe 2004, 25. 
24 Lachaert 2007, 5. 
25 Oudere werken, zoals Béthune-De Villers (1884-1924) schrijven de bouw van het kasteel toe aan Jan Zonder Vrees 
(1404-1419); Poschet (2007) toonde aan dat het wel degelijk Filips de Stoute was die kasteel liet bouwen; ook Van der 
Straeten (1851) schreef de bouw al toe aan Filips de Stoute, zonder echte argumenten buiten het feit dat Filips de Stoute 
een bouwcampagne startte om de verdedigingswerken in Vlaanderen te ontwikkelen. 
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rekeningen van de bouwwerken van het kasteel aan dat het van bij het begin om een ommuurd binnenhof 
met een grote toren ging.26  

Poschet onderscheidt verschillende bouwcampagnes. De eerste vond plaats tussen 2 oktober 1385 en 
oktober 1386.27 Samenvattend werd in deze campagne een grote toren op de rechteroever van de Schelde 
gebouwd, die bestond uit drie bouwlagen en een kelder, en verbonden werd de andere oever via een brug. 
Vóór de toren bevonden zich verschillende kamers. Er was ook een ommuurde binnenkoer die verder 
verdedigd werd door de aanleg van een gracht. De tweede bouwcampagne vond plaats tussen 12 juni 1394 
en 16 september 1403.28 Hierbij werden nieuwe gebouwen opgericht in het burchtcomplex, en werd de tot 
dan aarden omwalling vervangen door een stenen muur.29 De poort richting de stad werd in maart voorzien 
van een kleine deur, naast de ophaalbrug.30 In mei en juni werd de poort afgewerkt: ze had drie bouwlagen 
en was afgewerkt met twee torentjes.31 Uit de rekeningen van deze en volgende maanden blijkt ook dat de 
gracht aan de plattelandszijde (dus richting Ename) overlangs in twee werd gedeeld en dat er een stenen 
dubbele ophaalbrug werd geplaatst.32 Tussen 1399 en 1402 lagen de werken stil.33 In juli 1402 werd een 
wachthuisje gemetst tussen de twee ophaalbruggen op de dubbele brug richting Ename (en dus richting 
Gent). Vóór de poort wordt er een versterking opgericht, waarschijnlijk in Doornikse steen, met twee 
schietgaten voor kanonnen en één voor boog of kruisboog.34 

Het kasteel was duidelijk bedoeld als militair bolwerk, gezien de vele defensieve elementen en het feit dat 
het als artilleriearsenaal voor de regio dienst deed.35 Daarnaast had het ook een symbolische functie als 
machtssymbool, en diende het als verblijfplaats voor de hertogelijke vertegenwoordigers, en dus als 
symbool van de hertogelijke macht.36 

Bouwcampagnes in latere eeuwen zijn vastgesteld aan de hand van bewaarde rekeningen voor de jaren 
1591, 1617, 1746-1748, 1782-1784, 1806 en 1934.37 De periode 1580-1590 zou het einde zijn van de militaire 
functie van het kasteel. 38  In 1617 wordt het kasteel inderdaad quasi volledig heropgebouwd tot 
ambtswoning van de stadsgouverneur, en wordt het vanaf dan als ‘Gouvernement’ benoemd. 39 Het zou 
deze functie behouden tot 1648. In 1745 wordt een gedeelte gesloopt en wordt er een nieuwe voorbouw 
gecreëerd.40 Vanaf 1746-1748 doet het kasteel dienst als militair hospitaal. 

Gedurende de 17de en 18de eeuw worden er verschillende nieuwe omwallingen aangelegd rond de stad.41 In 
1749 wordt het beheer van deze verdedigingswerken, vesten genaamd, door de centrale overheid aan het 
stadsbestuur overgedragen.42 In 1780 begon de stad met de verkoop van deze gronden; in 1781 worden er 
watermolens in ondergebracht voor het malen van graan.43 Op het einde van de 18de eeuw wordt in het 
kasteel van Bourgondië een houtzagerij en graanmalerij geïnstalleeerd. 44  Op 8 maart 1790 werd het 
complex geplunderd door een woedende menigte die protesteerde tegen de woekerprijzen van graan.  

 

26 Poschet 2007, 383-384. 
27 Poschet 2007, 383-390. 
28 Poschet 2007, 393-416. 
29 Poschet 2007, 393-394. 
30 Poschet 2007, 409. 
31 Poschet 2007, 410. 
32 Poschet 2007, 411. 
33 Poschet 2007, 415. 
34 Poschet 2007, 416. 
35 Poschet 2007, 425. 
36 Poschet 2007, 427. 
37 Poschet 2007, 428. 
38 Poschet 2007, 428. 
39 Van der Straeten 1851, 4. 
40 Van der Straeten 1851, 32. 
41 Lachaert 2007, 5-7. 
42 Lachaert 2007, 7. 
43 Van der Straeten 1851, 32. 
44 Lachaert 2007, 7. 
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Na de nederlaag van Napoleon worden verschillende vestingen in het huidige België hersteld, verstevigd 
en uitgebreid, waaronder ook Oudenaarde.45 Dit betekent dat de overheid de geprivatiseerde gronden op 
de Scheldekop onteigende en een nieuwe omwalling aangelegde. 

In de 19de en 20ste eeuw werd het kasteel van Bourgondië achtereenvolgens heringericht als militair 
ziekenhuis, school, vredegerecht en stadsbibliotheek.46 In 1967 sloopte men het uiteindelijk in het kader 
van kanalisatiewerken aan de Schelde.47 In de tweede helft van de 19de eeuw was ten noorden en oosten 
van het kasteel al een gasfabriek opgericht.48 De fabrieksgebouwen werden afgebroken in 1988.49 

De verdedigingswerken aanpalend aan het kasteel omvatten in eerste instantie de 13de-eeuwse stadsmuur 
van Oudenaarde. Na de verovering van Oudenaarde door de hertog van Parma op het einde van de 16 de 
eeuw, werd duidelijk dat de snel veranderende oorlogstechnieken met o.a. steeds betere kanonnen, het 
kasteel onverdedigbaar maakten. 50  Vanaf het begin van de 17de eeuw werd dan ook een nieuwe 
stadsomwalling aangelegd, waar de stadsmuur in gepast werd. Doorheen de daaropvolgende eeuwen 
paste men deze verdedigingswerken verschillende malen aan.  

 

In de directe omgeving van het projectgebied zijn al verschillende archeologische onderzoeken uitgevoerd. 
In 2012 werd door het archeologische projectbureau Ruben Willaert bvba een historisch-cartografische 
studie uitgevoerd naar de potentiële impact van de geplande inrichting van het projectgebied Scheldekop 
op het eventueel aanwezige archeologisch erfgoed. 51  Deze herinrichting voorziet in de bouw van 
woonblokken, kantoorruimtes en publieke en recreatieve voorzieningen.  

De herinrichting waar het archeologisch onderzoek in 2012 een gevolg van was, had geen impact op het 
huidige projectgebied. Er werd wel aanbevolen om, indien de zone van het kasteel van Bourgondië in de 
toekomst verstoord zou worden, hier een archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem door 
middel van mechanische proefsleuven uit te voeren. 52  Indien de zone gevrijwaard zou blijven, wordt 
aangeraden om het kasteel te herwaarderen, gelet op het bijzonder belang voor de geschiedenis van de 
stad Oudenaarde. Dit gebeurde in 2017 door SOLVA, waarna het werd opgegraven. Het projectgebied 
behandeld in deze archeologienota grenst aan deze opgraving, maar is zelf nog niet onderzocht door 
vooronderzoek met ingreep in de bodem.  

Tijdens het vooronderzoek van het Bergen-op-Zoom plein werden die proefputten uitgezet. Proefput 1, die 
ingepland werd op de vermoedelijke locatie van de stadsmuur, kan meer inzicht bieden over wat er te 
verwachten valt binnen het projectgebied dat hier behandeld wordt. Bij het afgraven van Proefput 1 werden 
opvullingslagen van de middeleeuwse stadsgracht, gedateerd tot de 12de eeuw tot het begin van de 17de 
eeuw. Verder werd ook een fragment van de stadsmuur van Oudenaarde aangesneden. Het is echter sterk 
waarschijnlijk dat het hier niet om de oudste, 13de-eeuwse fase gaat, maar om een latere aanpassing. Qua 
oriëntatie liep deze muur van het noordwesten naar het zuidoosten.53 

 

45 Lachaert 2007, 8. 
46 Lachaert 2007, 10; Agentschap Onroerend Erfgoed 2017. 
47 Lachaert 2007, 10; Poschet 2007, 376. 
48 Lachaert 2007, 10. 
49 De Gryse 2012, 25. 
50 Van der Straeten 1851, 31. 
51 De Gryse 2012, 3; met dank aan Ruben Willaert bvba voor de aanlevering van het rapport. 
52 De Gryse 2012, 42-43. 
53 Deschepper E., et al. 2017, 82-83. 
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De Bourgondiëstraat is opgenomen in de Inventaris Bouwkundig Erfgoed als ‘geheel’.54 Dit heeft geen 
juridische gevolgen. De reden voor de inventarisering van deze straat is de ligging nabij het kasteel van 
Bourgondië, het Gerechtshof en het Huis de Lalaing. 

 

 

Op het stadsplan van Sanderus is het kasteel van Bourgondië te zien, mogelijk aansluitend aan de 
stadsomwalling en in verbinding met het ravelijn via een brug. Het projectgebied is direct ten oosten van 
het kasteel gelegen ter hoogte van de stadsmuur.  

  

 

54 Agentschap Onroerend Erfgoed 2017. Figuur 20: Stadsplan van Sanderus met indicatieve aanduiding van het projectgebied (lib.ugent.be) 

Figuur 19: Implantingsplan proefputten in functie van vooronderzoek met ingreep in de bodem in 2017 (bron: Dienst 

Archeologie SOLVA) 
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De georeferentie op de Ferrariskaart kent wellicht enige foutmarge, waardoor het projectgebied in 
werkelijkheid iets zuidelijker gezien moeten worden. Bovendien is de Ferrariskaart niet onproblematisch 
voor Oudenaarde. Op de kaart is de positie van het projectgebied naast het kasteel van Bourgondië te zien. 
Ter hoogte van het projectgebied zelf zijn de restanten van de middeleeuwse stadsmuur aangeduid. De 
stadsomwalling is later duidelijk verder uitgebreid met bastions en walgrachten. Het is ook mogelijk dat 
deze laatste structuren zich ter hoogte van het projectgebied bevinden.   

Figuur 21: Ferrariskaart met aanduiding van het projectgebied (bron: AGIV; digitaal aangemaakt op 19/09/2019) 

Figuur 22: Ferrariskaart (detail) met aanduiding van het projectgebied (bron: AGIV; digitaal aangemaakt op 19/09/2019) 
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Op het plan d’Oudenarde, en de Maquette van Nézot die gebouwd werd op basis van dit plan, is het 
projectgebied te zien direct ten oosten van het kasteel van Bourgondië. Ok hier is in het westelijk deel van 
het projectgebied, dichtst bij het kasteel, een gracht te zien. Verder staat ook hier de stadsmuur (rode lijn) 
en stadsgracht te zien ter hoogte van het projectgebied. Van deze structuren zijn tijdens een 
proefputtenonderzoek van SOLVA reeds sporen gevonden.  

Figuur 24: Uitsnede uit het Plan d’Oudenarde ter hoogte van het kasteel van Bourgondië (Bron: SHAT; Archives 

du Génie, canton Oudenarde, art. 14, section 1, pièce n°27) 

Figuur 23: Maquette van Nézot ter hoogte van het kasteel van Bourgondië (Bron: Stadsarchief Oudenaarde, pos 

25_MG_0950) 
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Op de Atlas der Buurtwegen zijn geen structuren te zien binnen het projectgebied.  

 

  

Figuur 25: Atlas der Buurtwegen met aanduiding van het projectgebied (bron: AGIV; digitaal aangemaakt op 19/09/2019) 
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De topografische kaarten van Vandermaelen zijn op een kleinere schaal gekarteerd, waardoor minder 
details te verwachten zijn. Dit is ook duidelijk voor het projectgebied en kasteel van Bourgondië. Ter hoogte 
van het projectgebied zijn een gracht en de middeleeuwse stadsmuur te zien. Bij het uitvoeren van de 
proefputten door SOLVA in 2017 werden kwamen opvullingslagen van de stadsgracht en restanten van de 
stadsmuur aan het licht.  

 

  

Figuur 26: Kaart Vandermaelen met aanduiding van het projectgebied (bron: AGIV; digitaal aangemaakt op 19/09/2019) 
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De Poppkaart biedt geen verdere informatie over het projectgebied.  

 

  

Figuur 27: Poppkaart met aanduiding van het projectgebied (bron: AGIV; digitaal aangemaakt op 19/09/2019) 
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Op de luchtfoto uit 1971 is niet duidelijk te zien hoe het terrein was ingedeeld. Het lijkt echter grotendeels 
verhard en ingericht te zijn.  

Op de luchtfoto van 1990 is te zien dat het westelijk deel van het projectgebied ingenomen werd door een 
parking, en het oostelijk deel met bebouwing en groene zones. 

  

Figuur 28: Recente luchtfoto uit 1971 met aanduiding van het projectgebied (bron: AGIV; digitaal aangemaakt op 

19/09/2019) 

Figuur 29: Recente luchtfoto uit 1990 met aanduiding van het projectgebied (bron: AGIV; digitaal aangemaakt op 

19/09/2019) 
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Zoals hierboven vermeld maakt het projectgebied deel uit van een groter archeologisch projectgebied 
waarover al een historisch-cartografisch onderzoek gebeurde, waarna een deel van dit terrein onderzocht 
werd via een mechanische prospectie in de bodem via proefsleuven en een opgraving. Deze 
archeologische onderzoeken hadden echter geen betrekking op het projectgebied behandeld in deze 
archeologienota.  
 
In de ruimere omgeving van het projectgebied toont de centrale archeologische inventaris (CAI) 
verschillende archeologische onderzoeken. Zo’n 130m ten zuidwesten van het projectgebied is de site van 
Huis de Lalaing gelegen (CAI-locatie 503505). In 1988 vond een opgraving plaats nabij deze 17de-eeuwse 
patriciërswoning, uitgevoerd door het toenmalige I.A.P.55 Vermoedelijk in de late 13de eeuw worden de 
landbouwactiviteiten op de site stopgezet en ontstaat er artisanale activiteit, in de vorm van ijzer smelten.56 
In de loop van de 14de eeuw wordt dit vervangen door een pottenbakkerij, die op het einde van de 14de eeuw 
alweer verdwijnt. Het gebied wordt omgevormd tot woonzone, wat aangetoond wordt door het verschijnen 
van de eerste stenen gebouwen. 
 
Op CAI-locatie 156433, in de Bergstraat, werden bij een werfcontrole in 1995 laatmiddeleeuwse 
ophogingslagen en kuilen aangetroffen. Er is geen bijkomende informatie beschikbaar. 
 
Ten noorden van het projectgebied, op CAI-locatie 215755, werden tijdens een controle van werken in 
2011 naar aanleiding van de aanleg van een natuuredacutieve tuin verstoringen uit Nieuwste Tijd 
aangetroffen. Verder is er geen informatie beschikbaar.  

Tenslotte kan ook een archeologisch onderzoek voorafgaand aan de heraanleg van de straten 
Tussenbruggen en de Marlboroughlaan, uitgevoerd door SOLVA in 2015, vermeld worden.57 Deze zijn 
gelegen op de andere oever van de Schelde, ten westen van het projectgebied. Verschillende 

 

55 De Groote 1994, 359. 
56 De Groote 1994, 360. 
57 De Maeyer, Cherretté 2015. 

Figuur 30: CAI op GRB met aanduiding van het projectgebied (bron: AGIV; digitaal aangemaakt op 19/09/2019)
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opeenvolgende straatniveaus tonen de lange geschiedenis van deze straat, gelegen op de route naar de 
oudste oversteekplaats over de Schelde, aan. De oudste bewoningssporen dateren uit de 12de eeuw en 
bestaan uit lemen vloerniveaus. De houten huizen waren gebouwd op opgeworpen aarde die in verband 
wordt gebracht met het graven van de huidige Schelde. Vanaf de 13de en 14de eeuw vervangt steen hout als 
bouwmateriaal. Dan ontstond ook de kadastrale indeling die de wijk tot ver in de 20ste eeuw bepaalde. 
 

 

 

Oudenaarde is gesitueerd in het zuidwesten van de provincie Oost-Vlaanderen, in de Scheldevallei. De 
stad is gelegen in de zandleemstreek. De Quartairgeologische profieltypekaart karakteriseert het 
projectgebied als Holocene en/of Tardiglaciale fluviatiele afzettingen bovenop de Pleistocene sequentie. 

 

Op basis van historische en cartografische bronnen is duidelijk dat de 13de-eeuwse omwalling van 
Oudenaarde en Pamele het projectgebied doorkruist. In een eerste fase bestond deze uit een aarden wal 
en gracht, in 1290 werd de wal versteend. Naast het projectgebied is het kasteel van Bourgondië gelegen, 
waarvan de bouw begonnen is in het laatste kwart van de 14de eeuw (1385) en beëindigd is in het eerste 
kwart van de 15de eeuw (1426). Daarnaast zijn ook resten van laat- en postmiddeleeuwse 
verdedigingswerken te verwachten op het projectgebied, met name van middeleeuwse stadsgracht, en 
van de postmiddeleeuwse stadsomwallingen en –grachten. 

 

 

➢ Aanwijzingen voor het archeologisch potentieel, landschapshistoriek en gebruiksevolutie 
Op basis van het historisch kaartmateriaal en het voorgaande archeologisch onderzoek door Ruben Willaert 
en SOLVA, kunnen we ter hoogte van het projectgebied de middeleeuwse stadsmuur, die aansluit op het  
Bourgondische kasteel, en de gracht die het kasteel omwalde of de gracht die deel uitmaakte van de 
stadsomwalling verwachten. Een proefput uitgezet door SOLVA in 2017 in de directe omgeving van het 
projectgebied bevestigen deze vermoedens. Bij het afgraven van proefput 1 werden opvullingslagen van 
de middeleeuwse stadsgracht, gedateerd tot de 12de eeuw tot het begin van de 17de eeuw. Verder werd 
ook een fragment van (een vermoedelijke latere aanpassing van) de stadsmuur van Oudenaarde 
aangesneden.  

Het gebruik van het terrein vóór de 13de eeuw is onbekend. Ergens in de 13de eeuw (vóór 1279) werd de 
stadsomwalling doorheen het projectgebied aangelegd. Hoe het gebruik van de rest van het terrein was, 
wordt niet duidelijk uit het historisch kaartmateriaal. Onmiddellijk ten westen van het projectgebied werd in 
1385 een kasteel opgericht aan de Schelde, dat deel uitmaakt van de verdedigingswerken van de stad. In 
1617 vindt er een afbraak en heropbouw plaats, waarna het gebouw achtereenvolgens dienstdoet als 
gouverneurswoning, houtzagerij en graanmalerij, militair hospitaal, school, vredegerecht en 
stadsbibliotheek. In 1967 werd het gebouw gesloopt, waarna het terrein tot op de dag vandaag in gebruik 
is als parking. 

➢ Wat is de impact van de geplande werken? 
De stad Oudenaarde wenst een parking aan te leggen ter hoogte van de Bourgondiëstraat. Hierbij wordt 
het maaiveldniveau grotendeels opgehoogd. Lokaal zijn er kleine uitgravingen nodig ter hoogte van de 
weg en ook de noordoostelijke hoek van het projectgebied zal uitgegraven moeten worden vanwege de 
helling op het terrein (zie dwarsprofiel 3). De oppervlakte van het projectgebied bedraagt ca. 3455m². De 
zone van de tijdelijke parking zal een opbouw van ca. 25cm hebben. De effectieve impact hiervan zal echter 
beperkt blijven tot kleine lokale uitgravingen aangezien een significant deel van het terrein opgehoogd 
wordt. De voornaamste uitgravingen zullen ter hoogte van de te vernieuwen rijweg gebeuren, die een  
opbouw van 56cm zal hebben, en de groene grachtvormige strook in het zuiden van het terrein waarvoor 
30cm teelaarde afgegraven wordt. Voor de groenzones in het noorden en westen van het terrein wordt 
eveneens 30cm teelaarde afgegraven. Verder worden hier ook een 13-tal bomen voorzien, waarvoor de 
uitgraafdiepte tot 80cm onder het bestaande maaiveldniveau wordt beperkt. 
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➢ Wat is het wetenschappelijk kennispotentieel van een eventueel aanwezige archeologische site op 
lokaal, regionaal en op Vlaams niveau? 

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

▪ Het projectgebied bevindt zich binnen de historische kern (en archeologische zone) van 
Oudenaarde.  

▪ De Centraal Archeologische Inventaris getuigt voornamelijk van laat- en post-middeleeuwse sites 
en vondsten in de omgeving. Vooral de locatie van het projectgebied naast het reeds opgegraven 
kasteel van Bourgondië en ter hoogte van de middeleeuwse stadsmuur en de stadsgracht en 
walgracht rond het kasteel is van belang. Er kan verwacht worden dat van deze structuren nog 
sporen bewaard zijn, zoals een proefput uitgevoerd door SOLVA in de directe omgeving van het 
projectgebied heeft aangetoond. Verder er zijn nog geen archeologische sites gekend binnen het 
projectgebied zelf.  

▪ Het projectgebied is momenteel voor de helft ingericht met een parking waarvan de opbouw 
reeds ca. 50cm bedraagt. Verder bevindt zich een rijweg op het projectgebied. Het overige deel 
van het terrein is momenteel niet ingericht. De geplande werken omvatten de aanleg van een 
tijdelijke parking met heraanleg van de rijweg, waarbij het terrein grotendeels wordt opgehoogd 
zodat de afgraving beperkt blijft tot de zone van de rijweg, groenzones met boomputten en de 
noordoostelijke hoek van het terrein. 
 

Samenvattend kan dus gesteld worden dat het projectgebied gelegen is in een zone met archeologisch 
potentieel, maar dat de werken een dusdanig beperkte impact zullen hebben op de bodem dat de 
mogelijkheid op het registreren van archeologische sporen (walomgrachting of stadsmuur) zeer laag wordt 
geacht. Binnen het kader van de geplande werken is het potentieel op waardevolle kennisvermeerdering 
quasi nihil. 

➢ Is er verder vooronderzoek noodzakelijk en welke vorm dient dit aan te nemen? 
Dit alles in acht genomen, lijkt een verder archeologisch vooronderzoek 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. 

 

Niet van toepassing. 

 

Niet van toepassing.  
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