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1

SAMENVATTING

1.1

PLANMATIGE CONTEXT

Gemeente Sint-Lievens-Houtem plant de aanleg van een golfterrein en de bouw van een clubhuis en
onderhoudsloods op een voormalig stortplaats, gelegen aan de straat Bussegem in 9520 Sint-LievensHoutem, langsheen de autostrade E40. Deze voormalige stortplaats is eigendom van het
Intergemeentelijk samenwerkingsverband voor milieu Land van Aalst (ILVA). De eigenaar verleent de
initiatiefnemer de toestemming tot het realiseren van voornoemde plannen. Deze stortplaats is heden
afgedekt met een folie en aarde. De geplande werken behelsen géén ingreep in de bodem, maar enkel
een ophoging van het terrein, gezien het feit dat deze folie niet mag beschadigd worden.

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 de aanleg van het golfterrein. Er zijn voor dit dossier geen
vrijstellingen van toepassing op bovenvermeld artikelnummer. 1

1.3

VRAAGSTELLING

Het projectgebied bevindt zich buiten een historische kern en wordt dus gekenmerkt door een lage
densiteit aan historische bebouwing. De vraagstelling in dit geval richt zich vooral op de landschappelijke
historiek van het terrein, de gebruiksgeschiedenis en de impact van de geplande werken. Dit
bureauonderzoek gaat na of verder archeologisch (voor)onderzoek nodig is op basis van de huidige
gegevens.
Het doel is informatie te verzamelen over de aan- of afwezigheid van een archeologische site op het terrein,
de karakteristieken en bewaringstoestand ervan, de relatie met het landschap/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

Gemeente Sint-Lievens-Houtem plant de aanleg van een golfterrein en de bouw van een clubhuis en
onderhoudsloods op een voormalig stortplaats, gelegen aan de straat Bussegem in 9520 Sint-LievensHoutem, langsheen de autostrade E40. Deze voormalige stortplaats is eigendom van het

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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Intergemeentelijk samenwerkingsverband voor milieu Land van Aalst (ILVA). De eigenaar verleent de
initiatiefnemer de toestemming tot het realiseren van voornoemde plannen. Deze stortplaats is heden
afgedekt met een folie en aarde. De geplande werken behelsen géén ingreep in de bodem, maar enkel
een ophoging van het terrein, gezien het feit dat deze folie niet mag beschadigd worden.
Het projectgebied ligt in een zone, volgens het gewestplan, gekarteerd als “ontginningsgebied” (Figuur 6).
Binnen het projectgebied zijn volgens het CAI twee zones afgebakend als “gebieden geen archeologie”.
Deze kartering van het projectgebied heeft alles te maken met het feit dat het projectgebied gelegen is op
een voormalige leemgroeven en stortplaats. Deze stortplaats is niet meer in gebruik, maar na afdekking
met een folie en aarde, heden in gebruik als weide. In de noordoostelijke hoek van het projectgebied, tegen
de E40, situeert zich een zuiveringsinstallatie (Figuur 4).
Het voormalig gebruik van deze terreinen als groeve en stortplaats heeft twee consequentie die van belang
zijn, enerzijds wat de verwachting ten aanzien van archeologisch erfgoed betreft, en anderzijds wat de
impact van de werken betreft. In eerste instantie betekent de voormalige functie van de terreinen dat de
ondergrond reeds sterk geroerd is. In tweede instantie stelt de voormalige functie een duidelijke
voorwaarde voorop aan de werken, in die zin dat een ingreep in de bodem niet aan de orde is: de
aanwezigheid van een afdekkende folie sluit graafwerken in de diepte uit; de geplande werken impliceren
enkel een ophoging van de terreinen.
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2

VERSLAG VAN RESULTATEN BUREAUONDERZOEK

2.1

BESCHRIJVEND GEDEELTE

Projectcode: 2021F462
Sitecode: 21-VLI-BG
Wettelijk depotnummer: D/2021/12.857/15
Naam en erkenningsnummer erkende archeoloog: SOLVA OE/ERK/Archeoloog/2015/00038
Locatie:
Oost-Vlaanderen, Bussegem, 520 Sint-Lievens-Houtem
Bounding box:
punt 1: x= 115173.30592438424/y= 180817.34306612072
punt 2: x= 118969.9166615032/ y= 182870.0439379897
Kadastrale gegevens:
Sint-Lievens-Houtem, percelen A1216B, D695 G, A737 A, B162 A, B257 F, B248, B253, B256, B249, B252,
E17 P, A72 F, A141 C, A153 B, A209 H, A153 C, B415 B, B377 M, B399 A, B396, B395, B394, B393, B392,
B391 C, B391 B, B391 A, B390 A, B389 C, B388 A, B386, B385, A467 A, A200 X, A186 B, A185 C, A2020 G,
A200 T, A144/02, A144, A140 B, A137 D, A137 B, A136 B, A132 F, A132 E, A131 D, A201 B, A178 A, A123 S,
A126 M, A126 F, A122 M, A122 F, A200 R, A195, B, A150B, A150A, A148 A, A141 A, A140 C, A132 D, A132 C,
A109 B, A182, A146/02, A184, A181 E, A181 D, A181 C, A180A, A179/02 A, A179 A, A155, A154 C, A154 B, A152,
A147 A, A146, A145, A139, A138 A, A86, A85, A84, A83, A82 B, A 82 A, A81, A78 A, A143, A142, A88, A107 C,
A99/02, A80 A, A181 b, A149 A, A106 E, A105 D, A103 B, A103 A, A102, A99 B; A98 B, A151, A126/02 G, A108
A, A104, A101, A100, A99 A, A98 A, A97, A96, A95, A87, A183, A94 A, A93 B, A93 A, A92, A91, A90, A89,
A77 E, A77 D, A77 C, A76 B, A76 A, A179 C, B485 C, B485 R, B484 G, B483 A, B482 A, B481/02 L, B503,
B484 D, B481/02 H, B481/02 F, B479 B, B478, B485 D, B485 B, F382 H, B1013 K, B1109 B, B1013 F, B1355/52
A, B1109 C, A758/02 W (Figuur 1)
Topografische kaart: Figuur 2
Betrokken actoren en specialisten:
- Erkend archeoloog: Arne De Graeve
- Tekst: Cateline Clement
- Kaartmateriaal: Cateline Clement
- Redactie: Bart Cherretté
Wetenschappelijke advisering:
Niet van toepassing
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Figuur 1. Uittreksel van het kadastraal plan met de situering van het onderzoeksgebied.

Figuur 2. Detail van de topografische kaart met aanduiding van het onderzoeksgebied.
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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 de aanleg van een golfterrein, met clubhuis en onderhoudsloods.
Er zijn voor dit dossier geen vrijstellingen van toepassing op bovenvermeld artikelnummer.2
2.1.2

BESCHRIJVING VAN DE GEPLANDE WERKEN

2.1.2.1

DE BESTAANDE TOESTAND
Zie bijlages 1 en 3 voor het grondplan en het profielen van de bestaande toestand van de stortplaats.

Heden is ter hoogte van het projectgebied (311385,5 m2), aan de straat Bussegem en langs de autostrade
E40, een voormalige leemgroeve en stortplaats gelegen (Figuur 3, Figuur 4, Figuur 5 en Figuur 6). Deze
voormalige stortplaats is afgedekt met een daartoe geschikte folie en een laag aarde, die momenteel
wordt begraasd door schapen. Uit de afgedekte stortplaats wordt gas ontgonnen, en het percolaat van het
stort wordt opgevangen en gezuiverd d.m.v. een zuiveringsinstallatie ter plaatse, gelegen aan de zijde van
de E40 (Figuur 4). Het beheer van de vernoemde restactiviteit is in handen van Ilva. Ter sturing en controle
van deze restactiviteit zijn overheen het terrein toezichtschachten geplaatst. Omwille van de veiligheid
daaromtrent is het hele terrein omheind met een hoge draadafsluiting. De ingang van de stortplaats is
gelegen aan de straat ‘Bussegem’, en is afgesloten met een schuifpoort welke aansluit op de omheining.
Het oppervlaktewater (regen) van de afgedekte stortplaats wordt over praktisch de volledige omtrek
opgevangen in een betonnen greppel net buiten de omheining.
Bijgevoegde luchtfoto’s illustreren het gebruik als stortplaats in het verleden (figuur 3) en als weide met
zuiveringsinstallatie heden (figuur 4). De projectie van het projectgebied op de CAI toont dat binnen het
projectgebied twee zones zijn gekarteerd als “gebieden geen archeologie”, meer bepaald de zones waar
leemontginning plaatsvond (figuur 5). Figuur 6 geeft aan dat de totaliteit van het projectgebied, wat het
gewestplan betreft, binnen een zone “ontginningsgebieden” valt, hetgeen verwijst naar het gebruik van
deze terreinen als groeve en stortplaats.

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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Figuur 3. Orthofoto uit 1990 met aanduiding van het projectgebied.

Figuur 4. Orthofoto uit 2019 met aanduiding van het projectgebied.
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Figuur 5. Projectie van het projectgebied binnen de Centrale Archeologische Inventaris.

Figuur 6. Projectie van het projectgebied op het gewestplan.
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2.1.2.2

DE ONTWORPEN TOESTAND
Zie bijlages 2 en 3 voor het grondplan en het profiel van de ontworpen toestand van het golfterrein met
bijhorend clubhuis en opbergloods.

Ter hoogte van de bestaande voormalige stortplaats voorziet de initiatiefnemer de inrichting van een
golfterrein, met een clubhuis en een opbergloods.
De voormalige stortplaats bestaat in principe uit twee heuvels (zie bijlage 1). De vorm van het terrein staat
op die manier het gebruik ervan als golfterrein niet toe zonder de nodige uitvlakking. Daar het stort en de
afdekking ervan onaangeraakt moeten blijven, dienen zodoende de te lage zones opgehoogd. Er zal op
het nieuwe terrein nog steeds sprake zijn van glooiing, doch dermate dat deze aanvaardbaar wordt om er
golf op te beoefenen.
Het clubhuis is geïntegreerd in het golfterrein, op een hoger gelegen gedeelte binnen het golfterrein, en
bevindt zich aldus eveneens bovenop het afgedekte stort
De onderhoudsloods is een louter functioneel gebouw dat aan de rand van het golfterrein ligt, nabij de E40,
en bevindt zich eveneens bovenop de bestaande stortplaats.
Een doorsnede van het terrein (zie bijlage 2 voor de locatie van het profiel, en zie bijlage 3 voor het profiel
zelf) geeft duidelijk aan dat, ten opzichte van de bestaande situatie, het projectgebied in zijn geheel wordt
opgehoogd. Dit geschiedt middels opvulgrond in lagen verdicht en, ter hoogte van het clubhuis, middels
een funderingslaag in lagen verdicht. Hierbij is het primordiaal dat aan het voormalige stort, afgedekt met
een folie, niet wordt geraakt.
2.1.3

DE ONDERZOEKSOPDRACHT

2.1.3.1

VRAAGSTELLING
Het bureauonderzoek ten behoeve van de vergunningsaanvraag voor het golfterrein 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.
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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 Cateline Clement.
Opmaak van de figuren en de georeferentie geschiedde door Cateline Clement. Inhoudelijke afwegingen
en keuzes zijn in overleg geschied tussen Cateline Clement, Arne De Graeve 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 bestaande situatie en de impact van de
geplande werken op deze bestaande situatie.

Het projectgebied betreft een voormalige stortplaats, heden afgedekt met een folie en een laag aarde, en
in gebruik als weide. Dit feit bepaalt zonder meer het ontwerpplan en de impact van de geplande werken.
De folie die de stortplaats afdekt, mag immers niet geraakt worden. Dit noopt tot een ophoging van de
terreinen.
Deze feiten indachtig is in de voorliggende archeologienota een beperkt aantal bronnen geraadpleegd en
een beperkt aantal kaarten gemaakt. Ter illustratie van deze feiten is kaartmateriaal gemaakt waarbij het
projectgebied geprojecteerd is op een luchtfoto uit 1990 en 2019, op de CAI-kaart en op het gewestplan.
Hiertoe zijn gegevens online opgezocht via de Bodemverkenner (www.dov.vlaanderen.be) en de Geopuntkaart (www.geopunt.be), de kaarten zelf zijn geraadpleegd via WMS in een GIS-omgeving. Verdeler van
deze kaarten is de Databank Ondergrond Vlaanderen.
De ontwerpplannen zijn door ABSSIS en de gemeente Sint-Lievens-Houtem ter beschikking gesteld.
Alle gegevens werden hierna samengebundeld in voorliggende archeologienota.
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2.2

DE DOORSLAGGEVENDE ASPECTEN

2.2.1

DE LANDSCHAPPELIJKE LIGGING VAN HET ONDERZOEKSGEBIED EN ZIJN OMGEVING

Het projectgebied ligt in een zone, volgens het gewestplan, gekarteerd als “ontginningsgebied” (Figuur 6).
Binnen het projectgebied zijn volgens het CAI twee zones afgebakend als “gebieden geen archeologie”
(Figuur 5). Deze kartering van het projectgebied heeft alles te maken met het feit dat het projectgebied
gelegen is op een voormalige leemgroeven en stortplaats (Figuur 3). Deze stortplaats is niet meer in gebruik,
maar na afdekking met een folie en aarde, heden in gebruik als weide (Figuur 4). In de noordoostelijke
hoek van het projectgebied, tegen de E40, situeert zich een zuiveringsinstallatie (Figuur 4).
Het voormalig gebruik van deze terreinen als groeve en stortplaats heeft twee consequentie die van belang
zijn, enerzijds wat de verwachting ten aanzien van archeologisch erfgoed betreft, en anderzijds wat de
impact van de werken betreft. In eerste instantie betekent de voormalige functie van de terreinen dat de
ondergrond reeds sterk geroerd is. In tweede instantie stelt de voormalige functie een duidelijke
voorwaarde voorop aan de werken, in die zin dat een ingreep in de bodem niet aan de orde is: de
aanwezigheid van een afdekkende folie sluit graafwerken in de diepte uit; de geplande werken impliceren
enkel een ophoging van de terreinen.
2.2.1.1

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

 Aanwijzingen voor het archeologisch potentieel, landschapshistoriek en gebruiksevolutie

Neen. De functie van het projectgebied, met name een voormalige stortplaats afgedekt met folie,
geeft aan dat de ondergrond reeds sterk geroerd is. Eventuele archeologische sporen zijn reeds in
het verleden vergraven of verstoord.
 Wat is de impact van de geplande werken?
De werken impliceren geen ingreep in de bodem en hebben bijgevolg geen impact op de
ondergrond.
 Wat is het wetenschappelijk kennispotentieel van een eventueel aanwezige archeologische site op
lokaal, regionaal en op Vlaams niveau?
Er geen sprake van wetenschappelijk kennispotentieel. Als voormalige groeve en stortplaats is het
projectgebied in het verleden reeds uitgegraven en geroerd. De stortplaats is heden afgedekt met
folie, waarop aarde is aangebracht.
 Is er verder vooronderzoek noodzakelijk en welke vorm dient dit aan te nemen?
Neen, verder vooronderzoek is niet aangewezen. De aard van het projectgebied, met name een
voormalige stortplaats afgedekt met folie, laat géén ingreep in de bodem toe.
2.2.1.2

AFBAKENING VAN ZONES WAAR GEEN ARCHEOLOGISCH ERFGOED AANWEZIG IS OF VERWACHT WORDT

Nvt

2.2.1.3

AFBAKENING VAN ZONES WAAR ARCHEOLOGISCH ERFGOED VASTGESTELD IS OF VERWACHT WORDT

Nvt
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