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1

SAMENVATTING

1.1

PLANMATIGE CONTEXT

Stad Oudenaarde wenst wegeniswerken uit te voeren ter hoogte van Doorn.

1.2

WETTELIJK KADER

De zone bevindt zich buiten een beschermde archeologische site of archeologische zone, maar de
oppervlakte van het projectgebied bedraagt meer dan 3000 m² en de ingreep in de bodem meer dan 1000
m².
Derhalve diende in uitvoering van art. 5.4.1 3° van het Onroerend Erfgoeddecreet d.d.12 juli 2013, een
archeologienota te worden opgesteld ten behoeve van het indienen van de omgevingsvergunning voor
stedenbouwkundige handelingen voor wegeniswerken. Er zijn voor dit dossier geen vrijstellingen van
toepassing op bovenvermeld artikelnummer. 1

1.3

VRAAGSTELLING

Het projectgebied wordt gekenmerkt door een lage densiteit aan historische bebouwing. Het
projectgebied is gelegen in een zone die gekarteerd staat als landschappelijk erfgoed, en zelf staat het
geregistreerd als landschappelijk erfgoedelement en monument. De vraagstelling in dit geval richt zich
vooral op 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 en 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

Stad Oudenaarde wenst wegeniswerken uit te voeren ter hoogte van Doorn. De zone bevindt zich buiten
een beschermde archeologische site of archeologische zone, maar de oppervlakte van het projectgebied
bedraagt meer dan 3000 m² en de ingreep in de bodem meer dan 1000 m². Derhalve diende in uitvoering
van art. 5.4.1 3° van het Onroerend Erfgoeddecreet d.d.12 juli 2013, een archeologienota te worden
opgesteld ten behoeve van het indienen van de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige

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.
SOLVA | BUREAUONDERZOEK – EINE DOORN KASSEIWEG – 2020C262

5

handelingen voor wegeniswerken Er zijn voor dit dossier geen vrijstellingen van toepassing op
bovenvermeld artikelnummer. 2
De wegenis van het projectgebied zal vernieuwd worden. De Doorn zal opnieuw als kasseiweg worden
aangelegd met dezelfde stenen die hiertoe bewaard blijven. De opbouw van deze nieuwe verharding zal
60cm bedragen, de breedte van de weg 4,4m. De weg zal begrensd worden door open grachten aan beide
zijden, van 1,28 en 1,77m breed en met een diepte van ca. 40cm.
In principe brengt dit amper tot geen nieuwe bodemingreep met zich mee, aangezien er reeds open
grachten aan beide zijden van de weg aanwezig zijn en de werken voor de heraanleg van de wegenis zich
in principe beperken tot de diepte van het bestaande gabarit. Ter hoogte van opritten en kruisingen met
andere wegen zullen de grachten onderbroken worden en zal in de plaats een korte rioleringsbuis van 300
tot 400mm voorzien worden.
Dit project komt daardoor wellicht in aanmerking voor vrijstelling van de noodzaak tot opmaak van een
archeologienota (artikel 5.4.1, derde lid, 3° indien de aanvraag betrekking heeft op werkzaamheden aan
bestaande lijninfrastructuur en haar aanhorigheden buiten een archeologische zone, opgenomen in de
vastgestelde inventaris van archeologische zones en buiten een voorlopig of definitief beschermde
archeologische site, waarbij de oppervlakte van de vergunningsplichtige ingreep in de bodem buiten het
gabarit van de bestaande lijninfrastructuur en haar aanhorigheden minder dan 1000 m² beslaat, wanneer
de lijninfrastructuur waarvoor de omgevingsvergunning wordt aangevraagd meer dan 1000 meter
bedraagt).
Mogelijks wordt hier en daar zeer plaatselijk bij het vernieuwen van bestaande duikers of de heraanleg van
de wegenis buiten het gabarit gegaan, maar dan zal dit zeer beperkt zijn. Aangezien dit echter moeilijk te
berekenen valt, is ervoor geopteerd om toch een archeologienota op te maken.
Bijkomend is er voor dit dossier een “plan van aanpak” nodig, aangezien de betreffende weg ook een
beschermd monument is. Voor de handelingen aan een beschermd monument dient aangegeven te
worden hoe er met de aanwezige erfgoedwaarden zal worden omgegaan. Deze archeologienota maakt
derhalve ook met dit in het achterhoofd een evaluatie.
Het projectgebied ligt in de Scheldevallei. De omgeving staat geregistreerd als landschapsrelict. De
bodemkaart toont aan dat er een grote verscheidenheid aan bodems aanwezig is ter hoogte van het
projectgebied, van droge tot natte zandleembodems en leembodems. De CAI toont voor de omgeving van
het projectgebied een menselijke aanwezigheid van de steentijden tot en met de Nieuwste Tijd. Sites en
vondsten uit de post-middeleeuwse periode lijken de bovenhand te nemen, wat onder meer te maken heeft
met de geschiedenis van de omgeving in kader van de Slag bij Oudenaarde. Het projectgebied is volgens
het historisch kaartmateriaal sinds het midden van de 18e eeuw ingenomen door de huidige Doorn. De
omgeving wordt voornamelijk gebruikt als akkerland, maar er is in mindere mate ook weiland en bewoning
aanwezig.
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 niet in een historische kern. De omliggende percelen lijken vooral
gebruikt te zijn als akkerland. Matige bebouwing concentreert zich ten minste sinds de 18e
eeuw langs de Doorn.

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 4.0 van 1 april 2019.
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Op basis van de historische kaarten kunnen we stellen dat de huidige indeling (straattracé)
van het projectgebied en de omgeving teruggaat tot minstens de 18de eeuw (en wellicht
vroeger).
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 post-middeleeuwse periode, waarvan een deel gelinkt kan worden aan de Slag
bij Oudenaarde uit 1708.
Het projectgebied zelf en de aansluitende omgeving is echter reeds in zeer sterke mate
ingericht, met name door de huidige wegenis. Het plangebied is volledig verhard. Daarnaast
hebben boringen uitgevoerd door ABO ter hoogte van het projectgebied aangetoond dat de
bodem tot ca. 60cm diep bestaat uit ophogingspakketten of verstoringen. De geplande werken
zullen eveneens een wegenisopbouw van ca. 60cm kennen.

De bestaande wegenis zal vernieuwd worden, wat dus betekent dat er quasi geen nieuwe
bodemverstoringen zullen zijn. Er zullen geen nieuwe significante verstoringen gebeuren bij het uitvoeren
van de geplande werken, aangezien deze in principe binnen het gabarit van de huidige verstoring
plaatsvinden. Mogelijks wordt hier en daar zeer plaatselijk bij het vernieuwen van bestaande duikers of de
heraanleg van de wegenis buiten het gabarit gegaan, maar dan zal dit zeer beperkt zijn. Aangezien dit
echter moeilijk te berekenen valt, is ervoor geopteerd om toch een archeologienota op te maken.
Het valt echter te verwachten dat, indien er toch buiten het gabarit zou gegaan worden, dit zo lokaal en zo
beperkt van aard is, dat er de facto geen sprake kan zijn van een onderzoekspotentieel.
 Is er verder vooronderzoek noodzakelijk en welke vorm dient dit aan te nemen?
Bovenstaande argumenten in acht genomen is verder archeologisch vooronderzoek niet aangewezen.
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2

VERSLAG VAN RESULTATEN BUREAUONDERZOEK

2.1

BESCHRIJVEND GEDEELTE

Projectcode: 2020C262
Sitecode: 20-EIN-DK
Wettelijk depotnummer: D/2020/12.857/10
Naam en erkenningsnummer erkende archeoloog: SOLVA OE/ERK/Archeoloog/2015/00038
Locatie:
Oost-Vlaanderen, Eine, Doorn (Figuur 1 en 2)
Bounding box:
punt 1: x= 94192.19793725997, y= 173365.31925831572,
punt 2: x= 96666.9950479611, y= 175049.46690248116
Kadastrale gegevens:
Ninove afdeling 2, sectie A, openbare weg (Figuur 3)
Topografische kaart: zie Figuur 1 en 2
Betrokken actoren en specialisten:
- Erkend archeoloog: Arne Verbrugge
- 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 6/4/2020)
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Figuur 2: Topografische kaart (detail) met aanduiding van het projectgebied (bron: NGI; digitaal aangemaakt op 6/4/2020)

Figuur 3: Kadasterkaart met aanduiding van het projectgebied (bron: AGIV; digitaal aangemaakt op 6/4/2020)
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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 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 wegeniswerken 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 ingenomen door de kasseiweg van Doorn. Er is geen riolering aanwezig, maar de
weg wordt wel begrensd door open grachten aan beide zijden. In deze zone is er amper bewoning langs
de rijweg, er bevindt zich voornamelijk akker- en weiland op de omgevende percelen.

Foto 1: Zicht op de Doorn vanuit het zuidoosten (bron: Google Streetview 2009)

2.1.2.2

DE ONTWORPEN TOESTAND
Zie bijlage(s) 1 voor grondplannen en profielen van de ontworpen toestand voor de wegeniswerken.

De wegenis van het projectgebied zal vernieuwd worden. De Doorn zal opnieuw als kasseiweg worden
aangelegd met dezelfde stenen die hiertoe bewaard blijven. De opbouw van deze nieuwe verharding zal
60cm bedragen, de breedte van de weg 4,4m. De weg zal begrensd worden door open grachten aan beide
zijden, van 1,28 en 1,77m breed en met een diepte van ca. 40cm. In principe brengt dit geen nieuwe
bodemingreep met zich mee, aangezien er reeds open grachten aan beide zijden van de weg aanwezig
zijn. Ter hoogte van opritten en kruisingen met andere wegen zullen de grachten onderbroken worden en
zal in de plaats een korte rioleringsbuis van 300 tot 400mm voorzien worden.
De werken gebeuren de facto binnen het gabarit van het bestaand gabarit. Het is mogelijk dat hier en daar
onverstoorde bodem aangesneden wordt, maar de omvang hiervan zal sowieso beperkt zijn, maar valt niet
concreet te berekenen. In functie daarvan werd deze archeologienota opgemaakt.

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 4.0 van 1 april 2019.
SOLVA | BUREAUONDERZOEK – EINE DOORN KASSEIWEG – 2020C262

10

2.1.3

DE ONDERZOEKSOPDRACHT

2.1.3.1

VRAAGSTELLING
Het bureauonderzoek ten behoeve van de vergunningsaanvraag voor de wegeniswerken 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 bronnenen 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, Arne Verbrugge 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
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.
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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 GISomgeving. 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 Architects & Engineers en Stad Oudenaarde ter beschikking gesteld.
Alle gegevens werden hierna samengebundeld in voorliggende archeologienota.
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2.2
2.2.1

ASSESMENTRAPPORT
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
Eine, deelgemeente van Oudenaarde, is gesitueerd in het zuidwesten van de provincie Oost-Vlaanderen,
in de Scheldevallei. De deelgemeente is gelegen in de zandleemstreek.

Figuur 4:Bodemkaart (algemeen) met aanduiding van Eine (bron: AGIV; digitaal aangemaakt op 16/3/2020)

Het projectgebied situeert zich ten noordwesten van de dorpskern van Eine, aan de westelijke kant van de
N60.
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Het projectgebied valt volgens het gewestplan in agrarisch waardevolle agrarische gebieden. In het uiterste
zuiden van het projectgebied bevindt zich woongebied met landelijk karakter en industrieel gebied.

Figuur 5: Gewestplan met aanduiding van de Doorn (bron: Geopunt.be)

2.2.3.2

AARDKUNDIGE EN HYDROGRAFISCHE SITUERING

ALGEMENE GEOLOGISCHE EN GEOMORFOLOGISCHE SCHETS VAN DE REGIO 4

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 ijstijden en
tussenijstijden werd in verschillende fasen een enorme vallei, de zogenaamde ‘Vlaamse Vallei’
uitgeschuurd en herhaaldelijk opnieuw gevuld. In de Weichsel-ijstijd volgde een nieuwe uitschuring van het
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 historischgeografische 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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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.
HET PROJECTGEBIED

De Quartairgeologische profieltypekaart karakteriseert het projectgebied als in het noordwestelijke deel
als geen Holocene en/of Tardiglaciale afzettingen bovenop de Pleistocene sequentie (type 1), afgewisseld
met Holocene en/of Tardiglaciale fluviatiele afzettingen (a) bovenop de Pleistocene sequentie (1) (type 1a).
In het zuidoostelijke deel van het projectgebeid betreft het geen Holocene en/of Tardiglaciale afzettingen
bovenop de Pleistocene sequentie (type 3).
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Figuur 6: Quartairgeologische typeprofielkaart met aanduiding van het projectgebied (bron: AGIV; digitaal aangemaakt op
6/4/2020)

Op de Tertiairgeologische profieltypekaart is te zien dat het meest noordelijk gelegen deel van het
projectgebied gelegen is op de formatie van Kortrijk, meer bepaald het Lid van Aalbeke, terwijl de rest van
het projectgebied gelegen is op het Lid van Moen.

Figuur 7: Tertiairgeologische typeprofielkaart met aanduiding van het projectgebied (bron: AGIV; digitaal aangemaakt op
6/4/2020)

Voor het gebied is geen geomorfologische kaart beschikbaar.
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2.2.3.3

FYSISICH-GEOGRAFISCHE SITUERING
De deelgemeente Eine is gelegen in de Scheldevallei. Op het hoogtemodel is te zien hoe het projectgebied
gelegen is ten noordwesten van de Schelde. Het projectgebied zelf doorkruist de vallei van de Marollebeek.

Figuur 8: Digitaal terreinmodel met aanduiding van het projectgebied (bron: AGIV; digitaal aangemaakt op 6/4/2020)

Het projectgebied zelf is licht hellend richting het noordwesten met hoogtes schommelend tussen +20 m
en +30 m TAW.
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Figuur 10: Digitaal terreinmodel (detail) met aanduiding van het projectgebied en hoogteprofielen (bron: AGIV; digitaal aangemaakt
op 6/4/2020)

Figuur 9: Hoogteprofielen 1 en 2 van het projectgebied (bron: SOLVA; digitaal
aangemaakt op 6/4/2020)

De potentiële bodemerosiekaart toont voor het projectgebied een zeer lage kans op bodemerosie.
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Figuur 11: Potentiële bodemerosiekaart met aanduiding van het projectgebied (bron: AGIV; digitaal aangemaakt op 6/4/2020)
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De bodemkaart geeft aan dat de gronden van het projectgebied de volgende bodems omvatten (van
noordwest naar zuidoost:
- Matig droge zandleembodem met textuur B horizont (Lca0)
Matig natte zandleembodem met sterk gevlekte, verbrokkelde textuur B horizont (Ldc)
Matig natte leembodem met textuur B horizont (Ada0)
Complex van sterk gleyige zandleembodem en kleibodem zonder profiel (L-Eep)
Matig natte zandleembodem met sterk gevlekte, verbrokkelde textuur B horizont (Ldc)
Matig natte leembodem zonder profiel (Adp)
Matig droge leembodem met textuur B horizont (Aca)
Droge leembodem met textuur B horizont (Aba0)
Matig droge leembodem met textuur B horizont (Aca)
Droge zandleembodem met textuur B horizont (Lba)

Figuur 12: Bodemkaart met aanduiding van het projectgebied (bron: AGIV; digitaal aangemaakt op 6/4/2020)
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De bodemassociatiekaart duid van noordwest naar zuidoost volgende bodemassociaties aan:
-

Associatie 29: natte zandleemgronden met textuur B horizont of met verbrokkelde textuur B horizont
Associatie 33: leemgronden met textuur B horizont: matig natte associatie
Associatie 32: leemgronden met textuur B horizont: matig droge associatie
Associatie 29: natte zandleemgronden met textuur B horizont of met verbrokkelde textuur B horizont

Figuur 13: Bodemassociatiekaart met aanduiding van het projectgebied (bron: AGIV; digitaal aangemaakt op 6/4/2020)
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2.2.3.4

GRONDGEBRUIK
Volgens de bodemgebruikskaart wordt de directe omgeving van het projectgebied voornamelijk
ingenomen door akkerland en in mindere mate weiland.

Figuur 14: Bodemgebruikskaart met aanduiding van het projectgebied (bron: AGIV; digitaal aangemaakt op 6/4/2020)

Ook de bodembedekkingskaart toont aan dat het projectgebied wordt ingenomen door een autoweg,
terwijl de omgeving voornamelijk bestaat uit akkerland, groene zones en landelijke bewoning.

SOLVA | BUREAUONDERZOEK – EINE DOORN KASSEIWEG – 2020C262

22

Figuur 15: Bodembedekkingskaart met aanduiding van het projectgebied (bron: AGIV; digitaal aangemaakt op 6/4/2020)

Ook een recente luchtfoto uit 2015 geeft een gelijkaardig beeld weer.

Figuur 16: Luchtfoto uit 2015 met aanduiding van het projectgebied (bron: AGIV; digitaal aangemaakt op 6/4/2020)

Een gedetailleerde beschrijving van de bestaande toestand van het projectgebied wordt beschreven onder
2.1.2.1.
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2.2.3.5

SPECIFIEKE TERREININFORMATIE
Op 28-04-2020 en 29-04-2020 werden reeds een 19 boringen uitgevoerd door ABO in opdracht van Stad
Oudenaarde (zie figuur 17 en bijlage 3 voor technisch verslag). Deze boringen hebben uitgewezen dat de
opbouw van het huidige wegdek van de Doorn reikt tot 60cm diep, wat ook de hoogte van de maximale
opbouw van de nieuwe wegenis is.

Figuur 17: Luchtfoto met aanduidingen van boringen uitgevoerd door ABO in het kader van een technisch verlag (bron: ABO,
digitaal aangemaakt op 23/04/2020).

SOLVA | BUREAUONDERZOEK – EINE DOORN KASSEIWEG – 2020C262

24

2.2.4
2.2.4.1

HET ONDERZOCHTE GEBIED EN ZIJN OMGEVING IN ZIJN HISTORISCH KADER
HISTORISCH KADER
2.2.4.1.1

ALGEMENE GESCHIEDENIS VAN EINE

2.2.4.1.2

GESCHIEDENIS VAN HET PROJECTGEBIED

De naam Eine zou afkomstig zijn van ‘Agina’, een toponiem dat wellicht gebruikt werd om een beek aan te
duiden, mogelijk de Marollebeek. De parochiepatroon van Eine is Sint-Eligius. Aangezien het gelegen is
aan de linkeroever van de Schelde, behoorde Eine tot het bisdom van Doornik in de 7de eeuw tot in 1559.
Daarna ging het over naar het nieuwe bisdom Gent. In de Geuzentijd die daarop volgde was Eine
onderhevig aan verwoestingen. De parochie stond onder het patronaat van de abdij van Ename. In 1708
vond de Slag van Oudenaarde grotendeels te Eine uitgevochten. De dorpskom van Eine kreeg na het
midden van de 19e eeuw een industrieel karakter, na de aanleg van de spoorlijn Oudenaarde-Gent in 1857.
Er werd voornamelijk aan landbouw en lijnwaadindustrie gedaan, tot de plattelandscrisis van de tweede
helft van de 19de eeuw, waarna een de industrialisering en verstedelijking verder ontwikkelde in de 20e
eeuw. 5
Het projectgebied situeert zich ten midden van een zone die gekarteerd staat als slagveld op het historisch
kaartmateriaal (zie 2.2.4.3.). Het betreft de slag bij Oudenaarde in 1708, die kadert in het internationaal
conflict van de Spaanse Successieoorlog (1701-1013).
De aanleiding van de Successiekwestie lag in de verstoorde machtsbalans in Europa nadat koning Karel II
van Spanje in 1701 kinderloos overleed. Niet alleen was de Spaanse erfenis aanzienlijk (Spanje, grote
stukken van Noord-Italië, Napels, de Zuidelijke Nederlanden en de kolonies in de Antillen, Noord-, Middenen Zuid-Amerika), in zijn testament duidde Karel bovendien Filips van Anjou, kleinzoon van Lodewijk XIV,
aan als erfgenaam. Daarmee raakte het Spaanse imperium verbonden aan het expansiegerichte Frankrijk,
waar Lodewijk XIV in realiteit zou regeren in naam van zijn kleinzoon, wat een bedreiging vormde voor
onder andere Engeland, de Republiek en het Habsburgse Rijk.
Op 7 september 1701 werd de Grote alliantie opgericht tegen Frankrijk, en in 1702 ging deze over tot een
oorlogsverklaring. De voornaamste contactzones tussen Fransen en geallieerden in dit conflict bevinden
zich in Zuid-Duitsland, Noord-Italië en de Zuidelijke Nederlanden. Het hoeft dan ook niet te verwonderen
dat in de opeenvolging van veldslagen het strijdtoneel in 1705 naar de Zuidelijke Nederlanden werd
verplaatst. Van 1705 tot 1708 zijn deze gebieden “het slagveld van Europa”. Één van de belangrijke slagen
uit deze periode is de slag bij Oudenaarde van 11 juli 1708, die eindigde in een triomf voor de geallieerden.
Uiteindelijk kwam een einde aan de Spaanse successieoorlog met een reeks akkoorden afgesloten tussen
1712 en 1714, die het machtsevenwicht terugbrachten in de Europese politiek. Deze akkoorden hadden
onder andere tot gevolg dat de Zuidelijke Nederlanden onder Oostenrijks bewind kwamen. 6
ONDERZOEK NAAR DE SLAG BIJ OUDENAARDE
Het Ename Expertisecentrum voor Erfgoedontsluiting (EEC) onderzocht reeds in 2011 en 2012 in opdracht
van het Agentschap Onroerend Erfgoed het slagveld van Oudenaarde 1708 in functie van de opmaak van
een beschermingsdossier. Dit onderzoek werd in 2007 voorafgegaan door een metaaldetectiesurvey onder
leiding van het Britse Battlefields Trust. Het betreft een steekproef die diende om de archeologische
potentialiteit van de Slag bij Oudenaarde na te gaan. De focus lag op de aanwezigheid van musketkogels
in de ploeglaag, waarvan er 61 gevonden werden. 7
Voorafgaand aan het veldwerk werd een analyse van de omgeving gemaakt op basis van historisch
kaartmateriaal. Er zijn verschillende historische kaarten die het terrein van de veldslag hebben
gedocumenteerd.
In het onderzoek van Ename Expertisecentrum voor Erfgoedontsluiting werden de manoeuvres,
ontplooiingen en acties van zowel de Tindal en Berdael uitgezet op moderne kaarten. Hieronder is de
samengestelde kaart van het historische terrein te zien. Hierop werden de terreinkenmerken uitgelicht die

Bogaert C., et al. 1996
Foard G., et al. 2012, 19-20
7
Foard G., et al. 2012,5
5

6
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op de oorspronkelijke kaart/schilderij voorkwamen en gecorreleerd kunnen worden aan kenmerken op de
terreinreconstructie. 8

Figuur 18: Kadasterkaart met aanduiding van de troepenbewegingen en -ontplooiingen, en het projectgebied (rood) (bron: Foard
G., et al. 2012, 135, afb. 56 )

Samengevat toont bovenstaande korte uiteenzetting aan dat het projectgebied van de Doorn zich middenin
het terrein van de slag bij Oudenaarde bevindt. Van de Tindalkaart e.a. valt moeilijk af te leiden welke weg
precies de Doorn kon geweest zijn, of deze wordt afgebeeld en of ze überhaupt reeds bestond. Zoals
vermeld zijn er een aantal moeilijkheden met de weergave van de wegen op deze kaarten. Uit later
historisch kaartmateriaal (zie 2.2.4.3) afgeleid worden dat de Doorn minstens sinds het midden van de 18e
eeuw bestaat. Het bestaan van de Doorn als kasseiweg kan gekaderd worden in de gebeurtenissen na
afloop van de Spaanse Successieoorlog. De Zuidelijke Nederlanden kwamen in 1715 onder controle van de
Habsburgse Monarchie. Meer bepaald onder het bewind van Maria Theresia (1741-1780) werden de eerste
stenen wegen aangelegd in dit gebied. 9 Het blijft echter onduidelijk of de weg op het moment van de
gebeurtenissen reeds bestond en pas in het midden van de 18e eeuw werd verhard en gekarteerd, of er
nog niet was. Hoe dan ook betreft het een historisch zeer interessante omgeving.
2.2.4.2

INVENTARIS ONROEREND ERFGOED
Het projectgebied is gelegen in het Schelde-Leie interfluvium tussen Waregem, Kruishoutem en
Oudenaarde, wat is vastgesteld als landschapsatlasrelict historische waarde. De landelijke omgeving wordt
gekenmerkt door open kouters op de hoge droge gronden en een kleinschalige vallei met graslanden en
bosjes op de lagere, nattere gronden. De boscomplexen van deze omgeving (Spitaalsbossen – OudMoregemwoud en Lozerbossen) gaan terug op oude boscomplexen die reeds op historisch kaartmateriaal
uit de 18de en 19de eeuw te herkennen zijn. De historisch continu ontwikkelde landschapsopbouw is nog
zichtbaar aanwezig. De morfologie van het landschap speelde ook een belangrijke rol bij het verloop van
de Slag bij Oudenaarde. Ook de historische dorpskernen van deze omgeving hebben weinig structurele

Foard G., et al. 2012, 132-133
Agentschap
Onroerend
Erfgoed
2020:
Kasseiweg
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/200995 (Geraadpleegd op 27-04-2020)

8

9

Doorn

[online]
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veranderingen ondergaan. Ze worden dan ook gekenmerkt door sterke concentraties van bouwkundig
erfgoed en typische dorpselementen. 10
Het projectgebied bestaat deels uit een kasseiweg, die nog een van de laatste voorbeelden van een
geplaveide wegverharding is. De kasseiweg staat geregistreerd als beschermd monument en vastgesteld
bouwkundig erfgoed.
De waarde op basis waarvan de bescherming is gebeurd, staat als volgt omschreven:
“Doorn is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:
industrieel-archeologische waarde: Deze kasseiwegen getuigen van een bepaalde, uiterst belangrijke en
langdurige fase in de evolutie van infrastructuurwerken in casu de wegenbouw. Om industrieelarcheologische redenen zijn de technische kenmerken van langs- en dwarsprofielen, de fundering en
afboording van belang.
historische waarde: Deze kasseiwegen zijn nog een van de laatste voorbeelden van een geplaveide
wegverharding, een techniek die reeds ten tijde van de Romeinse militaire aanwezigheid werd toegepast
bij de aanleg van hierbanen. Gedurende het 40-jarig bewind van Maria Theresia, van 1740 tot 1780, werden
de eerste stenen wegen aangelegd.
sociaal-culturele waarde: De zeldzaam wordende kasseiwegen zijn zeer karakteristiek en geven aan het
landschap een belangrijk, echt en onvervalst karakter. Ze worden door menig wandelaar, wielertoerist,
wielrenner en sportliefhebber opgezocht om er zijn geliefde sport te beoefenen.” 11
Het bestaan van de Doorn als kasseiweg kan gekaderd worden in de gebeurtenissen na afloop van de
Spaanse Successieoorlog. De Zuidelijke Nederlanden kwamen in 1715 onder controle van de Habsburgse
Monarchie. Meer bepaald onder het bewind van Maria Theresia (1741-1780) werden de eerste stenen wegen
aangelegd in dit gebied. 12
In het noordoosten van het projectgebied is het zogenaamd "Rogierenhof" gelegen, dat via een lange oprit
te bereiken is. Het betreft een vroegere opperhof met neerhof omringd door een achtvormige omwalling.
Deze site is ook terug te vinden op het historisch kaartmateriaal. In de loop van de 19e eeuw werd de site
aangevuld met een boerenhuis ten noordoosten ervan, en een aantal stallen. 13

2.2.4.3

HISTORISCH-CARTOGRAFISCHE DOCUMENTEN
2.2.4.3.1

VILLARETKAART (1745 – 1748)

Op de Villaretkaart is het projectgebied te zien te noordwesten van het dorpscentrum van Eine. Het meest
noordelijke punt van het projectgebied ligt net buiten de dorpskern van Lede. Het doorkruist tweemaal een
beek: de Diepenbeek in het zuiden en iets meer noordelijk ook de Marollebeek. Verder kan opgemerkt
worden dat de omgeving voornamelijk wordt ingenomen door akkerland en dat het historisch stratennet
reeds goed overeenkomt met het huidige tracé.

https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10408
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9349
12
Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Kasseiweg Doorn [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/200995
(Geraadpleegd op 19-03-2020)
13
Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Hoeve Rogierenhof [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/27713
(Geraadpleegd op 19-03-2020)
10
11
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Figuur 18: Uitsnede uit de Villaretkaart met aanduiding van het projectgebied (bron: AGIV; digitaal aangemaakt op: 29/04/2020)

Wat daarnaast ook opvalt is de omwalde site in het noordwesten van het projectgebied, waarvan de
toegangsweg uitkomt op de Doorn.
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2.2.4.3.2

JOZEF JOHAN FRANS FERRARIS – KABINETSKAART DER OOSTENRIJKSE NEDERLANDEN EN HET
PRINSBISDOM LUIK (1771-1778)

De Ferrariskaart geeft over het algemeen een gelijkaardig maar meer gedetailleerd detail weer. Wat hier
voornamelijk opvalt is de vermelding ‘Bataille d’Oudenarde 1708’ vergezeld van twee gekruiste zwaarden.
Ook de toponiemen Moulin d’Huysse en Haut Eecken vallen op.

Figuur 20: Uitsnede uit de Ferrariskaart met aanduiding van het projectgebied (bron: AGIV; digitaal aangemaakt op: 29/04/2020)
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2.2.4.3.3

ATLAS DER BUURTWEGEN (CA. 1841)

Op de Atlas der Buurtwegen wordt een gelijkaardig beeld van het projectgebied weergegeven. Ook de
omwalde site in het noordwesten van het projectgebied is hier nog te zien met het toponiem ‘…Van der
Rogieren’. Op deze kaart is voor het eerst percelering te zien. Van de slag bij Oudenaarde wordt hier geen
notie meer gemaakt.

Figuur 21: Uitsnede uit de Atlas der Buurtwegen met aanduiding van het projectgebied (bron: AGIV; digitaal aangemaakt op:
29/04/2020)
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2.2.4.3.4

PHILIPPE VANDERMAELEN – CARTES TOPOGRAPHIQUES DE LA BELGIQUE (1846-1854)

De kaart Vandermaelen biedt weinig verdere informatie ten opzichte van de voorgaande historische
kaarten.

Figuur 22: Uitsnede uit de kaart Vandermaelen met aanduiding van het projectgebied (bron: AGIV; digitaal aangemaakt op:
29/04/2020)
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2.2.4.3.5

PHILIPPE CHRÉTIEN POPP - ATLAS CADASTRAL PARCELLAIRE DE LA BELGIQUE (1842-1879)

De Poppkaart biedt weinig verdere informatie ten opzichte van de voorgaande historische kaarten.

Figuur 23: Uitsnede uit de Poppkaart met aanduiding van het projectgebied (bron: AGIV; digitaal aangemaakt op: 29/04/2020)
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2.2.4.3.6

RECENTE LUCHTFOTO’S

De recente luchtfoto uit 1971 toont weinig veranderingen ten opzichte van de Poppkaart.

Figuur 24: Luchtfoto uit 1971 met aanduiding van het projectgebied (bron: AGIV; digitaal aangemaakt op 6/4/2020)

Figuur 25: Luchtfoto uit 1990 met aanduiding van het projectgebied (bron: AGIV; digitaal aangemaakt op 6/4/2020)
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2.2.5

HET ONDERZOCHTE GEBIED EN ZIJN OMGEVING IN ZIJN ARCHEOLOGISCH KADER

Voor het projectgebied zelf zijn geen archeologische sites gekend. Wel staat de Doorn geregistreerd als
beschermd bouwkundig erfgoed en als beschermd monument.

Figuur 26: CAI op GRB met aanduiding van het projectgebied (bron: AGIV; digitaal aangemaakt op 6/4/2020)

In de ruimere omgeving van het projectgebied toont de centrale archeologische inventaris (CAI)
verschillende archeologische vondsten.
In het kader van een prospectiethesis vond Kurt Braeckman op het grondgebied van Wannegem-Lede een
aantal steentijdvondsten op CAI-locatie 501484. Hier werden een fragment van een gepolijste bijl
gevonden, twee geretoucheerde artefacten, een transversale pijlpunt, twee afslagschrabbers en 22
afslagproducten.
Daarnaast geeft de CAI een aantal sites uit de Romeinse periode weer. Op locatie 500237 werd bij een
controle van werken naar aanleiding van de aanleg N60 een vondstenconcentratie bouwmateriaal
aangetroffen, wat vermoedelijk op een Romeinse villa kan wijzen. Concreet omvat het materiaal
dakpanfragmenten en glauconiethoudende kiezelzandsteen. Er werden verschillende afvalkuilen
gevonden, waarvan één onderzocht en gedateerd werd aan het einde van de 2de of het begin van de 3de
eeuw n. Chr. De vondsten omvatten aardewerk (terra sigillata, Pompejaans rood aardewerk, gevernist
aardewerk, oranje-rode kruikwaar, talrijke fragmenten potten en kommen in grijs reducerend gebakken
aardewerk). Een tweede site, op locatie 501476, die ontdekt werd door Marc Rogge tijdens veldprospecties
in Zuid-Oost-Vlaanderen in de jaren 1970-1980. Ook hier werd bouwmateriaal (honderdtal
dakpanfragmenten) en aardewerk (terra sigillata, Pompejaans rood, terra nigra, amforen) gevonden, dat ook
op bewoning kan wijzen.
Verder bevat de CAI enkele weergaven uit de Middeleeuwen. Op CAI-locatie 501492 is een site met
walgracht gelegen. De site situeert zich langs de Leedsebeek en staat ook gekarteerd op de Ferrariskaart.
De belangrijkste site uit de middeleeuwen in de omgeving van het projectgebied is ongetwijfeld site
Bruwaan (locatie 503475). Op de site zijn de restanten zichtbaar van een vroegere motteheuvel. Op het
voormalige neerhof bevindt zich momenteel een hoeve. De site werd nog niet archeologisch onderzocht
en is beperkt gekend uit historische bronnen. De oudste vermelding dateert van 1232. In een latere fase
zou hier ook een renaissancekasteel gestaan hebben.
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Op CAI locatie 151083 werden 61 loden kogels en 6 mogelijke kogels aangetroffen op verschillende
percelen. De vondsten werden gedaan in context van een metaaldetectie-onderzoek van 7 tot 11 november
2007 op het slagveld van Oudenaarde 1708 door een team van de Britse Battlefields Trust, onder leiding
van Dr. Glenn Foard, en het expertisecentrum Ename. De vondst van de zestigtal kogels bevestigde de
aanwezigheid van slagveld archeologie in de bemonsterde gebieden.
In de CAI staan verscheidene metaaldetectievondsten geregistreerd die op een later moment zijn
aangetroffen, maar wel in dezelfde context gekaderd kunnen worden. Zo zijn er een muntgewicht en zes
musketkogels gevonden op 215853 in 2017. In hetzelfde jaar zijn er ook 11 musketkogels en een
handgeputte bronzen vingerhoed (215854) en musketkogels (215858) gevonden. In 2016 werd een
naairing aan het licht (217161), en in 2018 nog meer musketkogels, munten, en een sleuteltje (218732).
Op locatie 501380 staat verder een vierkantshoeve ‘Goed ten Craenevelde’. Het betreft een semi-gesloten
vierkante hoeve zogenaamd "Hof Craenevelde", naar de vroegere heerlijkheid "Craeneveld", in het bezit
van de Heren Van de Meere van Ayshove te Kruishoutem. 14
Ten slotte zijn er ook een aantal registraties uit de Nieuwste Tijd. Op locatie 216613 werd tijdens een
metaaldetectie in 2017 een pompstokhouder van een musketgeweer gevonden, en in 2016 werd op locatie
217166 een zilveren munt van Napoleon III aangetroffen.
2.2.6

EEN DATERING EN INTERPRETATIE VAN HET ONDERZOCHTE GEBIED

2.2.6.1

HET LANDSCHAPPELIJK KADER
Het projectgebied ligt in de Scheldevallei. De omgeving staat geregistreerd als landschapsrelict. De
bodemkaart toont aan dat er een grote verscheidenheid aan bodems aanwezig is ter hoogte van het
projectgebied, van droge tot natte zandleembodems en leembodems.

2.2.6.2

DE MENSELIJKE AANWEZIGHEID
De CAI toont voor de omgeving van het projectgebied een menselijke aanwezigheid van de steentijden tot
en met de Nieuwste Tijd. Sites en vondsten uit de post-middeleeuwse periode lijken de bovenhand te
nemen, wat onder meer te maken heeft met de geschiedenis van de omgeving in kader van de Slag bij
Oudenaarde.

2.2.7
2.2.7.1

DE VERWACHTING TEN AANZIEN VAN ARCHEOLOGISCH ERFGOED
EEN GEMOTIVEERDE TEKSTUELE VERWACHTING TEN AANZIEN VAN DE AANWEZIGHEID EN AARD VAN HET
ARCHEOLOGISCH ERFGOED OP HET ONDERZOCHTE TERREIN

 Aanwijzingen voor het archeologisch potentieel, landschapshistoriek en gebruiksevolutie
Het projectgebied ligt in de Scheldevallei. De omgeving staat geregistreerd als landschapsrelict. De
bodemkaart toont aan dat er een grote verscheidenheid aan bodems aanwezig is ter hoogte van het
projectgebied, van droge tot natte zandleembodems en leembodems.
De CAI toont voor de omgeving van het projectgebied een menselijke aanwezigheid van de steentijden tot
en met de Nieuwste Tijd. Sites en vondsten uit de post-middeleeuwse periode lijken de bovenhand te
nemen, wat onder meer te maken heeft met de geschiedenis van de omgeving in kader van de Slag bij
Oudenaarde.
Het projectgebied is volgens het historisch kaartmateriaal sinds het midden van de 18e eeuw ingenomen
door de huidige Doorn. De weg is beschermd als monument. De omgeving wordt voornamelijk gebruikt als
akkerland, maar er is in mindere mate ook weiland en bewoning aanwezig.
 Wat is de impact van de geplande werken?
De wegenis van het projectgebied zal vernieuwd worden. De Doorn zal opnieuw als kasseiweg worden
aangelegd met dezelfde stenen die hiertoe bewaard blijven. De opbouw van deze nieuwe verharding zal
60cm bedragen, de breedte van de weg 4,4m. De weg zal begrensd worden door open grachten aan beide
zijden, van 1,28 en 1,77m breed en met een diepte van ca. 40cm. In principe brengt dit geen nieuwe
bodemingreep met zich mee, aangezien er reeds open grachten aan beide zijden van de weg aanwezig

14

Foard G., et al. 2012
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zijn. Ter hoogte van opritten en kruisingen met andere wegen zullen de grachten onderbroken worden en
zal in de plaats een korte rioleringsbuis van 300 tot 400mm voorzien worden.
De weg zal met de oorspronkelijke kasseien/materialen heraangelegd worden en er wordt niet buiten het
bestaande gabarit gegaan. De open grachten aan weerszijden blijven eveneens behouden. Er is derhalve
geen impact te verwachten op de beschermde erfgoedwaarden.


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 niet in een historische kern. De omliggende percelen lijken vooral
gebruikt te zijn als akkerland. Matige bebouwing concentreert zich ten minste sinds de 18e
eeuw langs de Doorn.
Op basis van de historische kaarten kunnen we stellen dat de huidige indeling (straattracé)
van het projectgebied en de omgeving teruggaat tot minstens de 18de eeuw (en wellicht
vroeger).
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 post-middeleeuwse periode, waarvan een deel gelinkt kan worden aan de Slag
bij Oudenaarde uit 1708.
Het projectgebied zelf en de aansluitende omgeving is echter reeds in zeer sterke mate
ingericht, met name door de huidige wegenis. Het plangebied is volledig verhard. Daarnaast
hebben boringen uitgevoerd door ABO ter hoogte van het projectgebied aangetoond dat de
huidige wegenisopbouw ca. 60cm beslaat.

De bestaande wegenis zal vernieuwd worden, wat dus betekent dat er quasi geen nieuwe
bodemverstoringen zullen zijn. Er zullen geen nieuwe significante verstoringen gebeuren bij het uitvoeren
van de geplande werken, aangezien deze in principe binnen het gabarit van de huidige verstoring
plaatsvinden. Mogelijks wordt hier en daar zeer plaatselijk bij het vernieuwen van bestaande duikers of de
heraanleg van de wegenis buiten het gabarit gegaan, maar dan zal dit uitermate beperkt zijn.
Doordat het material waaruit de weg bestaat herbruikt zal worden en er binnen gabarit gebleven wordt,
zullen de aanwezige erfgoedwaarden eveneens behouden blijven.
 Is er verder vooronderzoek noodzakelijk en welke vorm dient dit aan te nemen?
Bovenstaande argumenten in acht genomen is verder archeologisch vooronderzoek niet aangewezen.
2.2.7.2

AFBAKENING VAN ZONES WAAR GEEN ARCHEOLOGISCH ERFGOED AANWEZIG IS OF VERWACHT WORDT
Niet van toepassing.

2.2.7.3

AFBAKENING VAN ZONES WAAR ARCHEOLOGISCH ERFGOED VASTGESTELD IS OF VERWACHT WORDT
Niet van toepassing.
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