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1 SAMENVATTING 

1.1 PLANMATIGE CONTEXT 

De gemeente Denderleeuw plant de aanleg van een nieuw Denderpark ten noordoosten van de dorpskern. 
Hier waren tot voor kort enkele voetbalterreinen aanwezig. Nu is het terrein voor een groot deel in gebruik 
als opslagplaats van Infrabel. Het projectgebied bevindt zich achter de noordoostelijke huizenrij van de 
Fonteinstraat en wordt verder begrensd door de Kiekenborrestraat, de Thontlaan en de Dender. De 
spoorweg van Denderleeuw richting Brussel deelt het projectgebied in twee. De twee helften zijn met elkaar 
verbonden door een smalle doorgang onder de spoorwegbrug over de Dender. 

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 nieuwe Denderpark. Er zijn voor dit dossier geen 
vrijstellingen van toepassing op bovenvermeld artikelnummer.1 

 
1.3 VRAAGSTELLING 

Het projectgebied bevindt zich buiten een historische kern en wordt dus gekenmerkt door een lage 
densiteit aan historische bebouwing. De vraagstelling in dit geval richt zich vooral op de landschappelijke 
historiek van het terrein, de gebruiksgeschiedenis en de impact van de geplande werken. Dit 
bureauonderzoek gaat na of verder archeologisch (voor)onderzoek nodig is op basis van de huidige 
gegevens. 

Het doel is informatie te verzamelen over de aan- of afwezigheid van een archeologische site op het terrein, 
de karakteristieken en bewaringstoestand ervan, de relatie met het landschap, de waarde ervan en de wijze 
waarop met het terrein moet omgegaan worden bij de geplande bodemingrepen. Er wordt nagegaan of 
verder archeologisch (voor)onderzoek nodig is op basis van de huidige gegevens. 

1.4 ONDERZOEKSMETHODE 

Het uitgevoerde vooronderzoek omvatte een bureauonderzoek. Daartoe is enerzijds landschappelijk, 
historisch en archeologisch bronnen- en online beschikbaar gegeorefereerd kaartenmateriaal 
geconsulteerd en zijn eventuele (recente) verstoringen binnen het projectgebied geïnventariseerd, met het 
oog op het opstellen van een archeologisch verwachtingspatroon. Anderzijds is de impact van de werken 
op de ondergrond geëvalueerd. Deze impact werd afgewogen ten aanzien van het te veronderstellen 
verwachtingspatroon, op basis waarvan uiteindelijk een gemotiveerd advies kan opgesteld worden. 

  

 

1 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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1.5 RESULTATEN 

De gemeente Denderleeuw plant de aanleg van een nieuw Denderpark ten noordoosten van de dorpskern. 
Hier waren tot voor kort enkele voetbalterreinen aanwezig. Nu is het terrein voor een groot deel in gebruik 
als opslagplaats van Infrabel. 

De geplande werken behelzen de inrichting van een nieuw park langs de Dender, vlakbij het centrum van 
Denderleeuw. Men heeft gekozen voor een ontwerp met een combinatie van verharding (paden, terras, 
parkeerzones), beplanting, kleine constructies (schanskorf, zitbanken, speeltoestellen, etc.) en een 
waterpartij (wadi). Het reeds bestaande populierenbos in het noordwesten van de zuidelijke helft van het 
projectgebied blijft hierbij behouden. 

De meeste uitgravingen zijn gelinkt aan de verharding en reiken tot maximaal 0,40m beneden maaiveld. 
Aangezien deze terreinen, oorspronkelijk grasland, in het verleden reeds werd ingericht als voetbalterrein, 
zullen deze uitgravingen enkel impact hebben op een reeds genivelleerde ondergrond. Enkele 
middelgrote, verspreide constructies worden iets dieper uitgegraven maar hebben een beperkte 
oppervlakte en lokale impact. Het gaat dan om een verzameling betonnen zitmuren met een gezamenlijke 
oppervlakte van ca. 116,80m² en schanskorven met een gezamenlijke oppervlakte van ca. 35,10m², 
respectievelijk uitgegraven tot ca. 0,60 en 0,90m beneden maaiveld. Enkele kleinere constructies 
(zitbanken, speeltoestellen, etc.), boomputten en de ingeheide paalfundering van de vlonders hebben een 
minimale impact op de ondergrond vanwege hun beperkte omvang. 

De grootste en diepste uitgravingen zullen plaatsvinden ter hoogte van de geplande wadi centraal in het 
noordelijke gedeelte van het projectgebied en de geplande schuine afgraving van de oever in het zuidelijke 
gedeelte. De wadi heeft een oppervlakte van 2032m² en een maximale diepte van 1,25m beneden 
maaiveld, centraal in de wadi. De oever in het zuidelijke gedeelte wordt vanaf een maximale afstand van 
ca. 11,50m van de Dender schuin afgegraven vanaf de bestaande maaiveldhoogte tot aan het waterpeil. 
Vermoedelijk heeft deze uitgraving weinig tot geen impact op onverstoorde ondergrond. Een boring uit 
2017 op deze locatie in het kader van de DOV toont immers een verstoring tot ca. 1,50m beneden maaiveld. 
Vermoedelijk is dit een gevolg van de werken n.a.v. de kanalisatie van de Dender in 1865, waarbij de randen 
van de Dender werden ingericht. 

Het projectgebied bevindt zich in de oude winterbedding van de Dender. De dikte van de Holocene en 
Tardiglaciale fluviatiele afzettingen (ca. 7m) en de vergelijking met een soortgelijke site in de winterbedding 
van de Dender bij Aalst doen vermoeden dat eventuele, door het alluvium afgedekte steentijdsites pas op 
grote diepte te verwachten zijn, of buiten dit gebied, nabij of op de steilranden. Verder wijzen deze 
afzettingen ook op een dynamisch fluviatiel systeem binnen het projectgebied, vermoedelijk tot in de 
postmiddeleeuwen. Hierdoor konden wellicht enkel kortstondige “offsite” activiteiten uitgevoerd worden 
zoals jacht, visvangst en het laten grazen van vee. Deze activiteiten hebben weinig tot geen impact op de 
ondergrond en laten dan ook zo goed als geen sporen na. Het historisch kaartmateriaal vanaf de 18de eeuw 
laat zien dat, ondanks de nabijheid van het dorpscentrum, zelfs na de drooglegging van de winterbedding 
het gebied een marginaal, vochtig karakter bleef hebben. Het kende wellicht slechts een passief gebruik 
als graasland voor vee. Pas in de 20ste eeuw wordt het projectgebied meer intensief in gebruik genomen 
en ingericht. De luchtfoto uit 1971 toont een klein gebouw (stal?) en een mogelijke poel in de noordelijke 
helft van het projectgebied. In de zuidelijke helft is reeds een voetbalterrein aangelegd en later zullen ook 
twee voetbalterreinen in de noordelijke helft geplaatst worden. Het zuidelijke voetbalterrein is nog steeds 
een grasveld, maar de voetbalinfrastructuur is verwijderd. De noordelijke helft van het projectgebied is nu 
in gebruik als stockageplaats door Infrabel. 

In de omgeving van het projectgebied zijn vooralsnog weinig archeologische sites gekend. Bovendien gaat 
het dan vooral om prospectievondsten bij fieldwalking of beperkte waarnemingen bij werfbegeleiding of 
een zeer oude opgraving. Op deze manier zijn hoofdzakelijk neolithische en Romeinse vondsten aan het 
licht gekomen. 

Aangezien de regio geografisch gezien aantrekkelijk is (verschillende hoogtes nabij een lager gelegen 
rivier), is dit gebrek aan duidelijke, goed onderzochte archeologische sites wellicht een gevolg van een 
lacune in het archeologisch onderzoek. Voor elke archeologische en historische periode biedt het 
onderzoek van een archeologische site in de regio een archeologisch en historisch kennispotentieel, in het 
bijzonder op het lokale niveau. Gezien de geografische ligging van het projectgebied is het echter 
onwaarschijnlijk dat hier een dergelijke site zal aangetroffen worden. Zoals reeds eerder gesteld hebben in 
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dit natte overstromingsgebied wellicht enkel “offsite” activiteiten plaatsgevonden. De kans dat hiervan nog 
restanten worden teruggevonden bij een eventueel vervolgonderzoek is bijzonder klein. Bovendien 
kenden de terreinen in het recente verleden een gebruik als voetbalterreinen en stockageplaats, waardoor 
het oorspronkelijke maaiveldniveau reeds aangetast en genivelleerd is. 

Het merendeel van de geplande werken heeft zeer weinig tot geen impact op ondergrond die nog niet 
door de eerdere inrichting van het terrein is verstoord. Anderzijds hebben de geplande werken met een 
meer significante impact op mogelijks onverstoorde ondergrond een maximale uitgraving van ca. 1,25m 
beneden maaiveld, te weten de centrale zone van de wadi. Dit betekent dat enkel de bovenste lagen van 
het Holocene/Tardiglaciale, 7m dikke alluvium verstoord kunnen worden. Het is zeer onwaarschijnlijk dat 
op deze verstoringsdiepte eventuele, door het alluvium afgedekte steentijdsites geraakt zouden worden. 
Vergelijking met een site met een soortgelijke geografische ligging in de winterbedding van de Dender 
toont aan dat op deze diepte enkel lagen met een (post)middeleeuwse tot ten vroegste Romeinse datering 
te verwachten zijn. In deze perioden zijn in dit natte overstromingsgebied wellicht enkel “offsite” activiteiten 
uitgevoerd. De kans dat er relevante sporen en/of vondsten aangetroffen zouden worden bij archeologisch 
vervolgonderzoek is dan ook bijzonder klein. De kosten van het verdere onderzoek wegen hierdoor niet 
op tegen de verwachte kenniswinst. 

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

2.1 BESCHRIJVEND GEDEELTE 

Projectcode: 2021I200 
Sitecode: 21-DEN-DP 
Wettelijk depotnummer: D/2021/12.857/26 
Naam en erkenningsnummer erkende archeoloog: SOLVA OE/ERK/Archeoloog/2015/00038 
Locatie:  
Oost-Vlaanderen, Denderleeuw, Kiekenborrestraat - Thontlaan (Figuur 1, Figuur 2 en Foto 1 t.e.m. 4) 
Bounding box: 
punt 1: x= 127573.24/ y= 173674.73 
punt 2: x= 132609.83/ y= 176523.17 
Kadastrale gegevens:  
Denderleeuw Afdeling 1, sectie A, percelen 1273M, 1273T, 1275D, 1276f, 1277d, 1278d, 1304m, 1304I, 1295R, 
1293D, 1290F, 1290G, 1284E, 1284D, 1281A, 1280A, 1279D, 1271D en 1295H (Figuur 3) 
Topografische kaart: zie Figuur 1 en Figuur 2 
Betrokken actoren en specialisten: 
- Erkend archeoloog: Erik Verbeke 
- Tekst: Erik Verbeke 
- Kaartmateriaal: Cateline Clement 
- Redactie: Ruben Pede en Bart Cherretté 
Wetenschappelijke advisering: 
Niet van toepassing 
 

 

Figuur 1: Topografische kaart met aanduiding van het projectgebied. 
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Figuur 2: Topografische kaart (detail) met aanduiding van het projectgebied. 

 

 
Figuur 3: Kadasterkaart met aanduiding van het projectgebied. 
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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 het nieuwe Denderpark. 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 Figuur 2 voor de algemene situering en bijlages 1-4 voor een grondplan en terreinprofielen van de 
bestaande toestand. 

 

Foto 1: Zicht op de noordelijke helft van het projectgebied. Het terrein is in gebruikt als stockageplaats door Infrabel. (Bron: Google 
Street View) 

 

 

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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Foto 2: Zicht op de zuidelijke helft van het projectgebied (achtergrond) achter de tuinen (voorgrond). Het terrein bestaat uit 
grasland. De smalle verbinding tussen beide helften van het projectgebied is onder de spoorwegbrug in de achtergrond te situeren. 
(Bron: Google Street View) 

 

Foto 3: Panoramafoto’s van de zuidelijke helft van het projectgebied. 
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Foto 4: Zicht op de smalle verbinding tussen beide helften van het projectgebied onder de spoorwegbrug. 

Tot voor kort was het projectgebied in gebruik als sportterrein met drie voetbalvelden en de bijhorende 
sportinfrastructuur (doelen, kantine, etc.). Het voetbalveld ten zuiden van de spoorweg is nog steeds een 
grasveld, de sportinfrastructuur is verwijderd. De voetbalvelden ten noorden van de spoorweg zijn in 
gebruik genomen als stockageplaats door Infrabel. In het noordwesten van de zuidelijke helft van het 
projectgebied is nog een populierenbos aanwezig. Een leiding van Aquafin doorkruist het projectgebied 
ondergronds aan de oostkant in een noordoost-zuidwestelijke richting. 

2.1.2.2 DE ONTWORPEN TOESTAND 
Zie bijlage 5 voor een weergave van het geplande grondverzet en bijlages 6-15 voor grondplannen en 
profielen van de ontworpen toestand. 

Voor het nieuwe Denderpark heeft men gekozen voor een ontwerp met een combinatie van verharding 
(paden, terras, parkeerzones), beplanting, kleine constructies (schanskorf, zitbanken, speeltoestellen, etc.) 
en een waterpartij (wadi). 

De verharding kan onderverdeeld worden in paden met wisselende breedte doorheen het park, een terras 
met kasseien (569m²) aan het Hof ter Leeuwe in de zuidwesthoek van het projectgebied en een parking 
met grasdallen (226m²) in de westelijke hoek. De paden bestaan uit primaire paden uit 
cementbetonverharding, secundaire halfverharding zonder boordstenen uit gebroken steenslagverharding 
en tertiaire natuurlijke paden van gemaaid gras, vlonders, etc. Voor het plaatsen van deze 
verhardingselementen worden uitgravingen voorzien van 0,25 tot 0,40m onder het bestaande maaiveld. 
De vlonders zijn gefundeerd op vierkante houten palen van 0,10 x 0,10 x 2,50m. Deze worden ingeheid.  

De beplanting wordt een zeer diverse combinatie van gazon, grasland, ruigtes, struweel, hakhoutbosjes, 
bosrand, bos, bomenrijen, solitaire bomen en bomengroepjes. Hierbij worden eventuele bestaande 
groenstructuren, zoals het populierenbos in het westen van het projectgebied, zoveel mogelijk behouden 
of opgewaardeerd. De grootste boszone (5783m²) zal zich in het noorden van het projectgebied bevinden. 
Het terrein wordt hier eerst 0,40m opgehoogd met grond die op andere delen van het projectgebied wordt 
afgegraven. Elders blijft de aanplanting van bomen beperkt tot solitaire bomen of kleine groepjes, waarbij 
slechts lokaal een ingreep in de bodem zal plaatsvinden. 

Enkele kleine constructies zoals zitbanken, speeltoestellen, luifels, hekken, etc. hebben nagenoeg geen 
impact op de ondergrond door de geringe oppervlakte van de constructies. Uitzonderingen hierop vormen 
enkele zitmuren in beton en de schanskorven aan de Dender onder de spoorwegbrug. De betonnen 
zitmuren hebben een fundering van ca. 0,80m die ca. 0,60m wordt ingegraven. De totale lengte van alle 
zitmuren samen is ca. 146m. Dit geeft als oppervlakte van de fundering ca. 116,80m². De fundering van de 
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schanskorven onder de spoorwegbrug is ca. 1,30m breed en 27,00m lang (ca. 35,10m²) en zal zich op 8,30m 
+TAW bevinden (ca. 90cm beneden maaiveld).  

De grootste uitgraving dient voor het aanleggen van een wadi die zich centraal in het noordelijke stuk van 
het projectgebied zal bevinden. Ze heeft een oppervlakte van 2032m² en wordt uitgegraven tot een 
maximale diepte van 1,25m beneden maaiveld, centraal in de wadi. 

Tenslotte wordt ook een schuine afgraving van de oever voorzien ter hoogte van de betonnen zitmuren en 
de vlonder in het zuidelijke gedeelte van het projectgebied (niet aangeduid in Bijlage 5, zie Bijlage 12). 
Vanaf het primaire pad (op maximaal ca. 11,50m van de waterrand) wordt een schuine helling gecreëerd tot 
aan de waterrand. 

2.1.3 DE ONDERZOEKSOPDRACHT 

2.1.3.1 VRAAGSTELLING 
Het bureauonderzoek ten behoeve van de vergunningsaanvraag voor het park heeft tot doel om op basis 
van bestaande bronnen informatie te verzamelen over de aan- of afwezigheid van een archeologische site 
op het terrein, de karakteristieken en bewaringstoestand ervan, de relatie met het landschap, de waarde 
ervan en de wijze waarop met het terrein moet omgegaan worden bij de geplande bodemingrepen. 
Volgende onderzoeksvragen worden behandeld: 

- Welke aanwijzingen bevatten de bestaande bronnen over het archeologische potentieel van het 
terrein?  

- Wat is de landschapshistoriek van het terrein? 
- Welke gebruiksevolutie kende het terrein? 
- Wat is de impact van de geplande werken? 
- Wat is het wetenschappelijk kennispotentieel van een eventueel aanwezige archeologische site op 

lokaal, regionaal en op Vlaams niveau? 
- Wat is de aard en waardering van het kennispotentieel? 
- Is er verder vooronderzoek noodzakelijk en welke vorm dient dit aan te nemen?  

 

2.1.3.2 DE RANDVOORWAARDEN 
Niet van toepassing. 

2.1.4 WERKWIJZE EN STRATEGIE VAN HET VOORONDERZOEK 

2.1.4.1 MOTIVERING VAN DE ONDERZOEKSSTRATGIE, -METHODEN EN –TECHNIEKEN 
STRATEGIE 

In deze nota wordt een bureauonderzoek uitgevoerd voor een zone die gekenmerkt wordt door een lage 
densiteit aan bebouwing in het verleden. Dit type onderzoek heeft als bijkomend doel de landschappelijke 
opbouw en het landgebruik van het gebied te kennen. Daarvoor wordt bijzondere aandacht besteed aan 
de relevante ecologische en aardkundige gegevens en bronnen. 

Dit bureauonderzoek moet uiteindelijk leiden tot een gemotiveerd advies of, en welke, maatregelen van 
verder vooronderzoek (met of zonder ingreep in de bodem) op het projectgebied noodzakelijk zijn.  

METHODEN EN TECHNIEKEN 

Met het oog op een gemotiveerd advies is enerzijds landschappelijk, historisch en archeologisch bronnen- 
en online 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. 

2.1.4.2 ORGANISATIE VAN HET BUREAUONDERZOEK 
Alle hieronder vernoemde bronnen zijn geconsulteerd door de erkende archeoloog Erik Verbeke. Opmaak 
van de figuren en de georeferentie geschiedde door Cateline Clement. Inhoudelijke afwegingen en keuzes 
zijn in overleg geschied tussen Erik Verbeke, Cateline Clement en Bart Cherretté. 
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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. 

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 Atelier GRAS (Gent) en Studio K (Berchem) ter beschikking gesteld. 

Alle gegevens werden hierna samengebundeld in voorliggende archeologienota. 
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2.2 ASSESMENTRAPPORT 

2.2.1 METHODEN, TECHNIEKEN EN CRITERIA 

Het assessmentrapport omvat alle informatie afkomstig uit het bureauonderzoek: dit zijn alle relevante 
gegevens die over het projectgebied verzameld kunnen worden uit toegankelijke literatuur en 
kaartmateriaal en bijdragen tot het gefundeerd inschatten van het archeologisch potentieel van het 
plangebied. Om dit laatste te bereiken worden de verzamelde gegevens met elkaar vergeleken, 
geconfronteerd en samengelegd. Vanuit deze assessment van het plangebied moet een goede motivering 
mogelijk zijn over de noodzaak en het nut van al dan niet verder te nemen maatregelen. 

Een waardevol assessment van het archeologisch potentieel van een projectgebied op basis van een 
bureauonderzoek is enkel mogelijk indien de bronnen voldoende en afdoende relevante gegevens 
opleveren om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden. Bij afwezigheid of onvoldoende data zijn 
bijkomende maatregelen nodig om tot een correcte inschatting voor het projectgebied te komen. 

2.2.2 CONSERVATIE-ASSESSMENT 

Alle gegenereerde data die in het kader van deze archeologienota tot stand komen, worden door SOLVA 
digitaal bewaard op een centrale server die dagelijks “in-huis” wordt geback-upt en off-site wordt 
gekopieerd. Alle gegenereerde data en rapporten zijn geïntegreerd in de SOLVA-Archeologiedatabank 
raadpleegbaar. Een conservatie-assessment voor vondsten of stalen is bij dit bureauonderzoek niet van 
toepassing. 

2.2.3 DE LANDSCHAPPELIJKE LIGGING VAN HET ONDERZOEKSGEBIED EN ZIJN OMGEVING 

2.2.3.1 ALGEMENE LANDSCHAPPELIJKE EN GEOGRAFISCHE SITUERING 
Denderleeuw is gesitueerd in het oosten van de provincie Oost-Vlaanderen, in de Dendervallei. De stad 
bevindt zich op de westelijke oever van de Dender, aan de overkant bevindt zich Liedekerke. Denderleeuw 
is gelegen in de leemstreek, maar het stadscentrum zelf is gekarteerd als antropogene zone. Het 
projectgebied situeert zich ten noordoosten van de historische dorpskern. Volgens het gewestplan is de 
noordelijke helft van het projectgebied te situeren in een natuurgebied. De zuidelijke helft staat grotendeels 
gekarteerd als recreatiegebied voor dagrecreatie met aan de noord- en zuidwestelijke rand kleine stukken 
woon- en natuurgebied. 
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Figuur 4: Bodemkaart (algemeen) met aanduiding van het projectgebied. 

 

Figuur 5: Gewestplan met aanduiding van het projectgebied. 
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2.2.3.2 AARDKUNDIGE EN HYDROGRAFISCHE SITUERING 
ALGEMENE GEOLOGISCHE EN GEOMORFOLOGISCHE SCHETS VAN DE REGIO3 

Het projectgebied ligt in de ‘ecoregio van de zuidwestelijke heuvelzone’, en meer bepaald in het deel van 
het Zuid-Vlaams lemig heuveldistrict4. Dit district bestaat uit een geaccidenteerd tertiair heuvellandschap 
waarop voornamelijk lemige eolische gronden werden afgezet. Het district bevindt zich in het zuiden van 
Vlaanderen.  

Tot dit ecodistrict behoren de Vlaamse Ardennen, de Kesterberg en Oudenberg (Pajottenland), maar ook 
zijn uitlopers. Typisch binnen dit gebied is het voorkomen van veelvuldige bronnen, dit op de kleilaag van 
de Formatie van Gent, Lid van Merelbeke. Verder zijn ook de Diestiaanheuvels (ten zuiden) typerend voor 
het gebied. Het volledige gebied bezit (vrij) grote reliëfverschillen, met voornamelijk lemige afzettingen.  

De sterke erosie op het einde van het Tertiair en tijdens het Pleistoceen veroorzaakte het huidig golvend 
tot sterk golvend reliëf. Dit levert een opeenvolging op van open kouters op de leemruggen en, in de 
beekdalen, depressies met een gesloten begroeiing. In het zuiden wordt het landschap bepaald door de 
zogenaamde Zuid-Vlaamse Heuvelrij. De valleien zijn daar zeer sterk ingesneden, soms bijna kloofdalen, 
en de ruggen zijn zacht hellend. Er is een opeenvolging te zien van langgerekte leemruggen met relatief 
vlakke delen en zachte hellingen, gescheiden door talrijke beekvalleien en depressies, die dikwijls 
begrensd zijn door een steile rand. Typisch is het voorkomen van asymmetrische dalen, door de 
ongelijkmatige afzetting van de loesspakketten tijdens de laatste ijstijd. 

Het reliëf in het district is golvend tot sterk golvend, zelfs plaatselijk heuvelig in het zuidelijke deel, met 
hellingsgraden van 9 % en meer. Het wordt gekenmerkt door een opeenvolging van ruggen, afgewisseld 
met diep ingesneden beekvalleien en secundaire depressies. Het zuidelijk deel bestaat uit een aantal 
westzuidwest-oostnoordoost georiënteerde heuvelrijen, wier absolute hoogte van zuid naar noord 
progressief afneemt. De hoogste heuvelrij situeert zich in de buurt van de taal- en gewestgrens, met o.a de 
Kluisberg, de Spinnessenberg, de Hotondberg, de Muziekberg, de Pottelberg en de Mont de Rode, maar 
ook de Oudenberg (Geraardsbergen). Op het raakpunt van de oost-west en noord-zuid gerichte 
heuvelkammen van de Vlaamse Ardennen bevindt zich het hoogste punt (d’Hoppe, 157,5 m) in het bos van 
Pottelberg. Deze kam vormt de geologische ruggengraat van het fysisch landschap en is een onderdeel 
van een groter geheel van getuigenheuvels dat zich uitstrekt van Frans-Vlaanderen via het West-Vlaams 
Heuvelland, de Vlaamse Ardennen, het Pajottenland en het Hageland tot Midden-Limburg waar het tegen 
het Kempisch Plateau uitwigt. Een lagere, structurele kamlijn waarvan de hoogste delen met de hoogtelijn 
van 100 m flirten en die ten opzichte van het hydrografisch stelsel duidelijk contrasterend is, omvat van west 
naar oost volgende plateaus: Eikenberg-Kapelleberg-Boigneberg (Maarkedal), Varentberg-Hoogkouter 
(Horebeke), plateau Pottenberg-Leberg-Valkenberg (Brakel), Steenberg-Potaardeberg (Zottegem) en 
tenslotte de Biezelenberg (Herzele). Het is aan de rand van deze laatste dat het projectgebied gesitueerd 
ligt. Vermits de weerstandbiedende ijzerzandsteenlagen er volledig weggespoeld zijn, profileren deze 
plateaus zich als open akker- en kouterlandschappen.  

Bodems 

De bodemseries worden gerangschikt in twee groepen. Enerzijds de plateau- en hellinggronden met 
hoofdzakelijk (niet tot sterk gleyige) diepe leemgronden (meer dan 80 cm dik) met een al dan niet (sterk) 
gevlekte textuur B-horizont. Verspreid, maar vooral langs de valleiranden komen ondiepe leemgronden met 
textuur B-horizont voor, met een zand- of kleisubstraat beginnend op geringe diepte, evenals beperkte 
oppervlakten zandleem- en kleigronden met een niet bepaalde profielontwikkeling. Plaatselijk, op enkele 
hoge toppen en steile hellingen, dagzoomt het Tertiair kleiig of zandig materiaal. 

 

3 We baseren ons voor deze beschrijving op de definitie en karakterisering van de ecodistricten in Vlaanderen. In het 
concept ‘ecodistrict’ worden diverse geologische, geomorfologische, bodemkundige, hydrografische en historisch-
geografische aspecten, die ook een determinerende invloed hebben gehad op het menselijk handelen in het verleden, 
in relatie tot elkaar besproken: Sevenant et al. 2002. 
4 Sevenant et al. 2002, 158-163. 
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Anderzijds zijn er de vallei- en depressiegronden, met dominantie van jonge leem- of zandleembodems 
zonder profielontwikkeling. 

Het noordelijk gebied wordt plaatselijk gedomineerd door zandleemgronden, evenals het gebied rondom 
de alluviale vlakte van de Dender.  

De beekalluvia staan onder invloed van een permanente grondwatertafel, die aan een regelmatige 
seizoenschommeling onderhevig is. Op de plateau- en hellingronden ligt de watertafel zeer diep, behalve 
waar stuwwater en bronniveaus voorkomen. Deze bronniveaus treden overal op waar watervoerende lagen 
van het Tertiair substraat dagzomen. 

Geologie 

Tijdens het Tertiair werden door de zee verschillende zand- en kleilagen afgezet, achtereenvolgens de 
Formatie van Kortrijk, Formatie van Tielt, Formatie van Gent, Formatie van Lede, Formatie van Maldegem 
en Formatie van Diest. Na daling van de zeespiegel werden deze sedimenten in het Pleistoceen (Quartair) 
door erosie aangetast, en dan voornamelijk de zandige formaties. De kleiige lagen boden meer weerstand 
aan de erosie en vormden de heuveltoppen van het Tertiair reliëf. Hierdoor vormt de Formatie van Gent nu 
het hoofdsubstraat, en zijn de Formatie van Lede en Maldegem nog slechts op de heuvelruggen te vinden. 
Van de Formatie van Diest zijn nog slechts enkele relicten over op de hoogste toppen (Vlaamse Ardennen 
en heuvels ten zuiden van Geraardsbergen).  

Tijdens de laatste ijstijd werd dit landschap bedekt met niveo-eolische leem (0 tot 15 m). Onder invloed van 
de overheersende westenwinden tijdens het Weichselglaciaal werden de naar het westen gerichte 
hellingen slechts met een dunne laag löss bedekt. Op plaatsen die tegen de dominerende winden 
beschermd waren (de oostelijk gerichte hellingen en de kleinere plateaus) is de lössmantel zeer dik. De 
Tertiaire lagen komen slechts op een zeer beperkt aantal plaatsen aan het oppervlak.  

Gedurende het Holoceen had eerst een riviererosie van het Pleistocene leemdek plaats. De beekvalleien 
werden verder uitgediept en er ontstonden ook secundaire depressies. De vallei van de Dender 
bijvoorbeeld werd uitgeschuurd tot op de Ieperiaanse kleilagen. Later werd de vallei gedeeltelijk opgevuld 
met lemig alluvium en venig materiaal. Ten gevolge van ontbossing in recente tijden trad hellingserosie op; 
het meeste afgespoelde materiaal werd als colluvium afgezet aan de voet van de hellingen. 
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HET PROJECTGEBIED 

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

 

Figuur 6: Quartairgeologische profieltypekaart met aanduiding van het projectgebied. 
  



 

 
SOLVA  | BUREAUONDERZOEK – DENDERLEEUW DENDERPARK – 2021I200 

 

21 

Op de Tertiairgeologische profieltypekaart is te zien dat het projectgebied gelegen is op het Lid van Moen 
van de Formatie van Kortrijk. Dit lid wordt gekenmerkt door grijze klei tot kleihoudende silt met kleilagen. 
Nummulites planulatus kunnen aanwezig zijn. 

 

Figuur 7: Tertiairgeologische profieltypekaart met aanduiding van het projectgebied. 

Voor het gebied is geen geomorfologische kaart beschikbaar. 

2.2.3.3 FYSISICH-GEOGRAFISCHE SITUERING 
De gemeente Denderleeuw is gelegen aan de westelijke oever van de Dender. Het centrum van 
Denderleeuw bevindt zich op een plateau dat ontstaan is door het inschuren van de Dender. Ook de 
historische dorpskern bevindt zich op dit plateau (zie 2.2.4.3.1). Op het hoogtemodel is te zien hoe het 
projectgebied zich net ten noordoosten van de historische dorpskern bevindt, in de oude winterbedding 
van de Dender. De rivierbedding en het plateau worden van elkaar gescheiden door een steilrand. 

Het projectgebied zelf is vlak met hoogtes schommelend tussen ca. 9,20 en ca. 10,80m +TAW. Aan de 
oever van de Dender in de noordelijke helft van het projectgebied is een iets hogere zone aanwezig met 
hoogtes tot ca. 12,40m +TAW. De contouren van de voormalige voetbalterreinen zijn nog duidelijk op te 
merken in het hoogtemodel, ten gevolge van nivellering (fig. 9). 
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Figuur 8: Digitaal terreinmodel met aanduiding van het projectgebied. 

 

Figuur 9: Digitaal terreinmodel (detail) met aanduiding van het projectgebied en assen van de hoogteprofielen. 
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Figuur 10: Hoogteprofielen van het projectgebied. 
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De potentiële bodemerosiekaart toont geen info voor het projectgebied. Net ten westen van het 
projectgebied wordt een zone afgebeeld met een hoge potentiële erosie. Deze zone bevindt zich dan ook 
op de korte, sterke helling van de hoogte waarop de dorpskern zich bevindt naar de laagte van de 
Dendervallei (zie Figuur 9). In de vlakke vallei van de Dender zelf is de potentiële erosie zeer laag tot 
verwaarloosbaar. 

 

Figuur 11: Potentiële bodemerosiekaart met aanduiding van het projectgebied. 
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De bodemkaart geeft aan dat de zuidelijke helft van het projectgebied (= het oudste voetbalterrein, reeds 
voetbalterrein ten tijde van de kartering) een bebouwde zone is (OB) met kunstmatige, antropogene 
gronden. De noordelijke helft (nog niet heringericht tot voetbalterreinen ten tijde van de kartering) wordt 
dan voornamelijk gekenmerkt door een Acp bodem. Dit is een matig droge leembodem zonder profiel. In 
het noorden wordt net ook nog een Adpb bodem weergegeven. Dit is een matig natte leembodem zonder 
profiel waarbij het moedermateriaal kan variëren met matig zand, zware zandleem of een lemige 
bijmenging. 

 

Figuur 12: Bodemkaart met aanduiding van het projectgebied. 
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De bodemassociatiekaart toont voor het volledige projectgebied natte alluviale gronden zonder 
profielontwikkeling. 

 

Figuur 13: Bodemassociatiekaart met aanduiding van het projectgebied. 
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2.2.3.4 GRONDGEBRUIK 
Volgens de bodemgebruikskaart zijn ter hoogte van het projectgebied bebouwing, akkerbouw en alluviaal 
weiland te situeren. Dit strookt alvast niet geheel met de realiteit, zoals al eerder werd aangetoond (zie 
2.1.2.1). 

 

Figuur 14: Bodemgebruikskaart met aanduiding van het projectgebied. 
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Ook de bodembedekkingskaart toont voor het grootste deel van het projectgebied gras en struiken (de 
vroegere voetbalvelden). Ter hoogte van het populierenbos worden bomen gekarteerd. Lokaal zijn ook nog 
gebouwen, overig afgedekt en overig onafgedekt terrein afgebeeld. De gebouwen vormden onderdeel van 
de sportinfrastructuur bij de voetbalterreinen. Het overig afgedekt en onafgedekte terrein komt overeen 
met de vroegere onverharde paden langs de voetbalterreinen. 

 

Figuur 15: Bodembedekkingskaart met aanduiding van het projectgebied. 
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De meest recente luchtfoto uit 2021 toont de huidige situatie, waarbij het zuidelijke voetbalveld bewaard 
is als open grasland. De oorspronkelijke sportinfrastructuur (doelen, gebouwen, etc.) is verwijderd. De 
noordelijke helft van het projectgebied toont duidelijk de stockage van grond en andere materialen door 
Infrabel. 

 

Figuur 16: Luchtfoto (winteropname) uit 2021 met aanduiding van het projectgebied. 

Een gedetailleerde beschrijving van de bestaande toestand van het projectgebied wordt beschreven onder 
2.1.2.1. 
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2.2.4 HET ONDERZOCHTE GEBIED EN ZIJN OMGEVING IN ZIJN HISTORISCH KADER 

2.2.4.1 HISTORISCH KADER 
2.2.4.1.1 ALGEMENE GESCHIEDENIS VAN DENDERLEEUW 

Een eerste vermelding van Denderleeuw, ‘Lewe’, dateert uit 1146, maar de plaats is zeker ouder. Het 
patrocinium van de kerk (Sint-Amandus) suggereert een vroegmiddeleeuwse ouderdom van deze plaats. 
Vanaf de 12de eeuw vormde Denderleeuw samen met Liedekerke één heerlijkheid. De kerk stond toen 
onder het  patronaat van de abdij van Dielegem, en later onder dat van de abdij van Ninove (tot 1802).  

Grote veranderingen in het landschap van Denderleeuw en de omgeving vonden pas plaats in de loop van 
de 19e eeuw, wanneer de Dender werd gekanaliseerd in 1865 en er vanaf 1854 verscheidene spoorlijnen 
werden aangelegd. Denderleeuw kende de evolutie van een typisch landbouwdorp naar een residentiële 
gemeente, waarin de meeste oudere woningen en boerenhuizen verdwenen en plaats maakten voor 
nieuwe woonwijken.5 De gemeente kent heden een eerder semi-verstedelijkte uitstraling. 

2.2.4.2 INVENTARIS ONROEREND ERFGOED 
In het projectgebied is geen geregistreerd onroerend erfgoed aanwezig. Net ten zuiden van het 
projectgebied, in de historische dorpskern, is wel vastgesteld bouwkundig erfgoed aanwezig. Hieronder 
bevinden zich onder meer de parochiekerk Sint-Amandus, waarvan de oudste delen uit de 13e eeuw 
dateren, met bijhorende kerkhofmuur en pastorie. 6  Verder worden ook een vijftal kleine tweelaagse 
arbeiderswoningen uit de 19de eeuw tot de historische dorpskern gerekend. 7  Ook enkele éénlaagse 
dorpswoningen8 en een burgerhuis9 aan het dorpsplein voor de Sint-Amanduskerk en een herenhuis aan 
de A. De Cockstraat10 zijn als vastgesteld bouwkundig erfgoed geregistreerd.  

 

5 Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Denderleeuw [online] 
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/themas/13417 (geraadpleegd op 22-10-2021) 
6Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Parochiekerk Sint-Amandus [online]  
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/90673 (geraadpleegd op 22-10-2021); 
Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Parochiekerk Heilige Amandus: kerkhofmuur en toegangspijlers [online]   
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7932 (geraadpleegd op 22-10-2021); 
Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Pastorie [online]   
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/57291 (geraadpleegd op 22-10-2021) 
7 Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Dorpskern Denderleeuw [online] 
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/300409 (Geraadpleegd op 22-10-2021) 
8 Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Dorpswoningen [online] 
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/55202 (geraadpleegd op 22-10-2021) 
9Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Burgerhuis [online]  
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/85318 (Geraadpleegd op 22-10-2021) 
10 Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Herenhuis [online] 
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/75900 (Geraadpleegd op 22-10-2021) 

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/themas/13417
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/90673
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7932
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/57291
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/300409
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/55202
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/85318
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/75900
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2.2.4.3 HISTORISCH-CARTOGRAFISCHE DOCUMENTEN 
2.2.4.3.1 VILLARETKAART (1745 – 1748) 

De Villaretkaart geeft geen informatie voor het projectgebied zelf. Wel is te zien dat het projectgebied zich 
buiten de historische dorpskern bevindt, in de vallei van de Dender, op de westelijke oever. Ook de steilrand 
van het plateau waarop de dorpskern zich bevindt (zie 2.2.3.3) staat afgebeeld. De Sint-Amanduskerk 
bevindt zich op de uiterste punt van het plateau en overschouwt van daaruit de hele rivierbedding. De 
steilrand lijkt onderverdeeld te zijn in verschillende percelen die wellicht in gebruik zijn als grasland. Van 
de Sint-Amanduskerk lijkt er een weg te vertrekken richting Liedekerke. Ze staat echter maar afgebeeld tot 
aan de oever van de Dender. 

 

Figuur 17: Snede uit de Villaretkaart met aanduiding van het projectgebied. 
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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 toont grotendeels hetzelfde beeld als de Villaretkaart maar meer in detail. Het terrein ter 
hoogte van het projectgebied, door onnauwkeurigheden in de georeferentie van de Ferrariskaart hier deels 
op de steilrand en de Dender gesitueerd, is gekarteerd als weide. Ook steilrand is gekarteerd als weide en 
lijkt opgedeeld door enkele afwateringsgreppels, al dan niet geflankeerd door bomen. Een lange 
dwarsgreppel aan de voet van de steilrand met een bomenrij aan elke zijde voert het water af naar de 
Dender. Waar de weg van de Sint-Amanduskerk richting Liedekerke aan de Dender komt wordt een 
doorgang over de Dender gesuggereerd. In ieder geval is aan de overzijde een pad afgebeeld dat tot in 
Liedekerke gaat.  

 
Figuur 18: Snede uit de Ferrariskaart met aanduiding van het projectgebied. 
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2.2.4.3.3 ATLAS DER BUURTWEGEN (CA. 1841) 
Op de Atlas der Buurtwegen is het heel het projectgebied onderverdeeld in verschillende percelen, 
voornamelijk lange repelpercelen. De huidige Pastorijweg die aan de Sint-Amanduskerk vertrekt, langs de 
pastorij loopt en zo toegang geeft tot het projectgebied, is hier voor het eerst aanwezig (‘chemin n. 9’). Het 
jaagpad aan de westelijke oever van de Dender staat aangegeven als ‘sentier n. 39’. De weg van de Sint-
Amanduskerk naar Liedekerke (‘chemin n. 38’) is nog steeds aanwezig, maar hier lijken de delen aan 
weerszijden van de Dender niet met elkaar verbonden te zijn. 

 

Figuur 19: Snede uit de Atlas der Buurtwegen met aanduiding van het projectgebied. 
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2.2.4.3.4 PHILIPPE VANDERMAELEN – CARTES TOPOGRAPHIQUES DE LA BELGIQUE (1846-1854) 
Wat direct opvalt op de kaart van Vandermaelen is dat de spoorweg staat afgebeeld. Ze loopt dwars door 
het projectgebied op dezelfde plaats als vandaag de dag. Ook de geplande kanalisatie van de Dender 
(uitgevoerd in 1865)11 wordt mooi in beeld gebracht. Er wordt een doorsteek gepland van de bocht aan de 
zuidoostpunt van het projectgebied naar de bocht aan de noordoostpunt van het projectgebied. Deze kaart 
geeft verder aan dat het volledige projectgebied nog in gebruik is als grasland ondanks de sterke 
percelering die op de Atlas der Buurtwegen te zien is. Het toponiem ‘Leeuwegem Meerschen’ wijst ook op 
de vochtigheid van de gronden, wat niet verwonderlijk is gezien de locatie t.a.v. de Dender. Tot slot lijkt van 
de weg van de Sint-Amanduskerk naar Liedekerke enkel nog het gedeelte op de westelijke oever in gebruik 
te zijn. 

 
Figuur 20: Snede uit de Vandermaelenkaart met aanduiding van het projectgebied. 

  

 

11 Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Welle- en Kapellemeersen [online] 
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/135123 (geraadpleegd op 22-10-2021) 

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/135123
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2.2.4.3.5 PHILIPPE CHRÉTIEN POPP - ATLAS CADASTRAL PARCELLAIRE DE LA BELGIQUE (1842-1879) 
De Poppkaart toont nagenoeg dezelfde situatie als op de Vandermaelenkaart. Het enige verschil is dat het 
gedeelte op de oostelijke oever van de weg van de Sint-Amanduskerk naar Liedekerke wel nog staat 
aangeduid met stippellijnen en benoemd wordt als ‘dreef’. Bovendien is voor het eerst een duidelijke 
verbinding afgebeeld tussen beide wegdelen over de Dender. Het lijkt dan ook voor de hand liggend dat 
beide wegdelen met elkaar verbonden zouden zijn. Deze weg is immers een directe verbinding tussen de 
historische dorpskern van Denderleeuw en Liedekerke. Voor het projectgebied zelf is tenslotte een belangrijk 
verschil op te merken met de Atlas der Buurtwegen. De lange, noordwest-zuidoost gerichte repelpercelen 
die deels in de oostelijke helft van het projectgebied lagen, zijn samengevoegd tot vier grote percelen. Deze 
zijn van elkaar gescheiden door het kruis dat de spoorweg vormt met het recht getrokken stuk van de Dender. 
Deze reorganisatie van de perceelstructuur is dan ook zonder twijfel te linken aan deze grote 
infrastructuurwerken. 

 
Figuur 21: Snede uit de Poppkaart met aanduiding van het projectgebied. 
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2.2.4.3.6 RECENTE LUCHTFOTO’S 
Op de panchromatische luchtfoto uit 1971 is te zien dat de zuidelijke helft van het projectgebied reeds in 
gebruik is als voetbalterrein. De noordelijke helft van het projectgebied is nog grotendeels in gebruik als 
weide met mogelijk een poel, enkele bomen en een enkel gebouw, mogelijk een stal. Het populierenbos 
in het noordwesten van de zuidelijke helft van het projectgebied is hier nog niet aanwezig. In latere foto’s 
is het populierenbos wel aanwezig en is ook de noordelijke helft van het projectgebied ingenomen door 
voetbalterreinen. Voor het verkrijgen van een vlak speelveld heeft men het terrein ter hoogte van de 
voetbalvelden genivelleerd (zie Figuur 9). Vanaf 2015 beginnen de voetbalterreinen in onbruik te raken en 
op de meest recente luchtfoto (zie Figuur 16) is te zien dat de noordelijke helft van het projectgebied nu in 
gebruik is als stockageruimte door Infrabel (zie ook 2.1.2.1). 

 

Figuur 22: Panchromatische luchtfoto (zomeropname) uit 1971 mat aanduiding van het projectgebied. 

 
Figuur 23: Luchtfoto (zomeropname) uit 1979-1990 met aanduiding van het projectgebied.  
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2.2.5 HET ONDERZOCHTE GEBIED EN ZIJN OMGEVING IN ZIJN ARCHEOLOGISCH KADER 

Voor het projectgebied zijn geen archeologische vindplaatsen bekend. 

 

Figuur 24: CAI met aanduiding van het projectgebied. 

In de ruimere omgeving van het projectgebied toont de centrale archeologische inventaris (CAI) relatief 
weinig archeologische sites.  

In de regio zijn wel al heel wat steentijdvondsten aan het licht gekomen bij veldprospecties. Met name op 
ca. 1500m ten noorden van het projectgebied duidt een grote hoeveelheid lithische vondsten mogelijk op 
de aanwezigheid van een Michelsberghoogtesite (CAI 1934). 

Op ca. 500m ten noordoosten van het projectgebied bevindt zich de zogenaamde Alvinnenberg (CAI 601). 
Dit toponiem duidt op een aardhoop van 4 à 5m hoog en 50m diameter. Deze zone is reeds verscheidene 
malen onderwerp geweest van archeologisch onderzoek. Baron A. de Loë rapporteert opgravingen uit 
1897, uitgevoerd door oudheidkundige M. J. Poils. 12  Hij zou Romeinse dakpannen en potten hebben 
gevonden. De heuvel werd toen geïnterpreteerd als grafheuvel. Later is ook een interpretatie als castrale 
motte voorgesteld.13 Werfopvolgingen in 1997 bij de bouw van een waterzuiveringsstation brachten echter 
enkel Romeins materiaal en scherven van twee klokbekers14 aan het licht. Aan de voet van de heuvel werd 
bovendien geen gracht aangetroffen. De interpretatie als castrale motte wordt hierdoor dan ook in twijfel 
getrokken. 

Vermoedelijk op ca. 1250m ten westen van het projectgebied werd in 1938 een laat-Romeinse muntschat 
gevonden met een 40-tal munten (CAI 30715). 

De aanduiding van een middeleeuwse site tenslotte op ca. 1250m ten noordoosten van het projectgebied 
(CAI 2715) verwijst niet naar een archeologische terreinonderzoek maar naar de Sint-Johanneskerk van 
Affligem. 

 

12 De Loë 1898, 26-27. 
13 Claes 2002, 219. 
14 Sergant 1997, 225. 
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Voor zover bekend hebben ook de verschillende archeologienota’s en nota’s die toepassing hebben op 
terreinen in de omgeving van het projectgebied nog geen noemenswaardige sites aan het licht gebracht. 

Samenvattend kan gesteld worden dat er in de omgeving van het projectgebied al duidelijke sporen zijn 
van menselijke aanwezigheid in het neolithicum, de Romeinse periode en vanaf de middeleeuwen. 
Desondanks ontbreken vooralsnog archeologische opgravingen met een concrete site of een significante 
hoeveelheid sporen. 

2.2.6 EEN DATERING EN INTERPRETATIE VAN HET ONDERZOCHTE GEBIED 

2.2.6.1 HET LANDSCHAPPELIJK KADER15 
Het projectgebied ligt in de vroegere, laaggelegen en vlakke winterbedding van de Dender. De bebouwde 
kom en historische kern van Denderleeuw bevinden zich op een plateau net ten zuidwesten van het 
projectgebied. Beide worden van elkaar gescheiden door een steilrand van bijna 10m hoogte. De oostelijke 
zijde van het projectgebied grenst aan een stuk van de Dender dat in 1865 ontstaan is door kanalisatie. 

De Quartairgeologische kaart, de bodemkaart en de bodemassociatiekaart tonen aan dat het terrein 
gekenmerkt wordt door Holocene en/of Tardiglaciale, alluviale afzettingen zonder profiel, bovenop een 
Pleistocene sequentie. Dit strookt één op één met de geografische situering van het projectgebied. Op de 
bodemkaart wordt de zuidelijke helft van het projectgebied ingevuld als antropogene zone. Dit is wellicht 
te wijten aan het feit dat het terrein reeds ingericht was als voetbalzone op moment van de bodemkartering. 
Op het digitaal hoogtemodel zijn dan weer duidelijk de contouren van de voetbalterreinen in het noordelijk 
deel waarneembaar, wat wijst op het nivelleren van het natuurlijke reliëf in functie van een vlak 
voetbalterrein. 

Op het terrein, net ten zuiden van de spoorweg werd in oktober/november 2017 reeds een boring geplaatst 
in het kader van de DOV (Databank Ondergrond Vlaanderen). De resultaten van deze boring (zie Bijlage 16) 
bevestigen grotendeels bovenstaande gegevens. Verder blijkt hieruit dat de Holocene en Tardiglaciale 
afzettingen tot ca. 7m beneden maaiveld reiken. Deze worden gekenmerkt door een grote variëteit in 
textuur en inclusies. Ook veen- en grindpakketten zijn aanwezig. Opvallend is wel dat de ondergrond tot 
ca. 1,5m beneden maaiveld geroerd of verstoord blijkt te zijn. 16 Het is niet duidelijk of deze verstoring 
geëxtrapoleerd kan worden naar de rest van het projectgebied. De boring is immers vlakbij het 
gekanaliseerde stuk van de Dender geplaatst. De verstoring zou het gevolg kunnen zijn van de werken die 
gepaard gingen met de kanalisatie.  

 

15 In dit hoofdstuk worden de resultaten gebruikt van hoofdstuk 2.2.3. 
16 Zoals vermeld staat de zuidelijke helft van het projectgebied op de bodemkaart gekarteerd als bebouwde 
zone. Deze kartering is niet gebaseerd op de resultaten van de boring uit oktober/november 2017. De 
laatste aanpassing van de bodemkaart dateert immers van 20 juni 2017 (zie 
https://metadata.vlaanderen.be/srv/dut/catalog.search#/metadata/cfb02076-4b7c-45d7-9962-
f9b686c21f0d)  

https://metadata.vlaanderen.be/srv/dut/catalog.search#/metadata/cfb02076-4b7c-45d7-9962-f9b686c21f0d
https://metadata.vlaanderen.be/srv/dut/catalog.search#/metadata/cfb02076-4b7c-45d7-9962-f9b686c21f0d
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Figuur 25: Situering van boringen in het kader van de DOV ter hoogte van het projectgebied. 

Samenvattend kan gesteld worden dat de geografische situering en het bodemprofiel van het 
projectgebied kenmerkend zijn voor een gebied dat zich in de oude winterbedding van een grote rivier 
bevindt. De grote variëteit van de alluviale afzettingen getuigt van de sterke dynamiek van het fluviatiele 
systeem in het Holoceen. Dit dynamisch systeem (met een zich verplaatsende zomerbedding) is vandaag 
niet meer actief. De Dender heeft een permanente zomerbedding en treedt (in principe) niet meer buiten 
zijn oevers. Deze zomerbedding werd in 1865 nog een laatste keer aangepast met de kanalisatie van de 
Dender.  

2.2.6.2 DE MENSELIJKE AANWEZIGHEID17 
Er zijn noch archeologische, noch historische, noch historisch-cartografische aanwijzingen voor menselijke 
activiteiten met een significante impact op de ondergrond ter hoogte van het projectgebied tot de 20ste 
eeuw. 

Uit de geografische en bodemkundige situering van het projectgebied kan reeds afgeleid worden dat het 
projectgebied altijd al een nat gebied geweest is. In sommige perioden kan zelfs de zomerbedding van de 
Dender door het projectgebied gelopen hebben. Zo niet dan was het in ieder geval een overstromings- of 
veengebied in de winterbedding van de Dender. Een vergelijking met sites met een soortgelijke ligging in 
de winterbedding van de Dender bij Aalst, in de middeleeuwen reeds een stad en groter en belangrijker 
dan het dorp Denderleeuw, doet vermoeden dat de winterbedding hier ten vroegste in de late 
middeleeuwen en wellicht pas in de postmiddeleeuwen werd drooggelegd.18 Op de historische kaarten uit 

 

17 In dit hoofdstuk worden de resultaten gebruikt van hoofdstuk 2.2.4. 
18 De Groote 2013, 18-19: Bij opgravingen aan de Oude Vismarkt en in het Oud-Hospitaal in Aalst tonen 
ophogingslagen uit de 12de eeuw binnen de winterbedding van de Dender aan dat deze hier al gedempt 
wordt vanaf de tweede helft van de 12de eeuw. 
Couchez, Clement & Klinkenborg 2021, 18: Bij een recente opgraving in de Molenstraat in Aalst worden 
alluviale afzettingen van de Dender afgedekt door een organisch pakket uit de tweede helft van de 13de 
eeuw. 
De Maeyer et al. 2013, 58: Bij opgravingen op het Werfplein in Aalst tonen verschillende ophogingslagen 
aan dat de winterbedding van de Dender in verschillende fasen werd gedempt tussen 1300 en 1625. 
Verbeke, in opmaak: tijdens een werfbegeleiding in de Korte Moutstraat in Aalst kon het droogleggen van 
de winterbedding van de Dender d.m.v. materiaal uit de top van het alluvium gedateerd worden in de loop 
van de 16de eeuw. 
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de 18de en 19de eeuw heeft de Dender in ieder geval wel reeds een permanente zomerbedding. Toch 
concentreert de bewoning zich uitsluitend op het nabijgelegen plateau of op de helling van de steilrand, 
net buiten de winterbedding. Opvallend is hierbij ook de Sint-Amanduskerk die op de uiterst noordoostelijke 
punt van het plateau staat, de vallei overschouwend. De winterbedding, inclusief het projectgebied, wordt 
steeds als (nat) grasland gekarteerd. Gezien de nabijheid van de historische kern van Denderleeuw is er 
wellicht al menselijke activiteit ter hoogte van het projectgebied sinds de (vroege) middeleeuwen. Deze 
activiteit beperkte zich gezien de natheid van het terrein wellicht voornamelijk tot het laten grazen van vee. 
Pas in de 20ste eeuw wordt het projectgebied meer intensief in gebruik genomen en ingericht.19 De luchtfoto 
uit 1971 toont een klein gebouw (stal?) en een mogelijke poel in de noordelijke helft van het projectgebied. 
In de zuidelijke helft is reeds een voetbalterrein aangelegd en later zullen ook twee voetbalterreinen in de 
noordelijke helft geplaatst worden. 

2.2.7 DE VERWACHTING TEN AANZIEN VAN ARCHEOLOGISCH ERFGOED 

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

 Aanwijzingen voor het archeologisch potentieel, landschapshistoriek en gebruiksevolutie 
Het projectgebied bevindt zich in de oude winterbedding van de Dender. De dikte van de Holocene en 
Tardiglaciale fluviatiele afzettingen (ca. 7m) en de vergelijking met een soortgelijke site in de winterbedding 
van de Dender bij Aalst20 doen vermoeden dat eventuele, door het alluvium afgedekte steentijdsites pas 
op grote diepte te verwachten zijn. Verder wijzen deze afzettingen ook op een dynamisch fluviatiel systeem 
binnen het projectgebied, vermoedelijk tot in de postmiddeleeuwen. Hierdoor konden wellicht enkel 
kortstondige “offsite” activiteiten uitgevoerd worden zoals jacht, visvangst en het laten grazen van vee. 
Deze activiteiten hebben weinig tot geen impact op de ondergrond en laten dan ook zo goed als geen 
sporen na. Het historisch kaartmateriaal vanaf de 18de eeuw laat zien dat, ondanks de nabijheid van het 
dorpscentrum, zelfs na de drooglegging van de winterbedding het gebied een marginaal, vochtig karakter 
bleef hebben. Het kende wellicht slechts een passief gebruik als graasland voor vee. Pas in de 20ste eeuw 
wordt het projectgebied meer intensief in gebruik genomen en ingericht. De luchtfoto uit 1971 toont een 
klein gebouw (stal?) en een mogelijke poel in de noordelijke helft van het projectgebied. In de zuidelijke 
helft is reeds een voetbalterrein aangelegd en later zullen ook twee voetbalterreinen in de noordelijke helft 
geplaatst worden. Het zuidelijke voetbalterrein is nog steeds een grasveld, maar de voetbalinfrastructuur is 
verwijderd. De noordelijke helft van het projectgebied is nu in gebruik als stockageplaats door Infrabel. 

 Wat is de impact van de geplande werken? 
De geplande werken behelzen de inrichting van een nieuw park langs de Dender, vlakbij het centrum van 
Denderleeuw. Men heeft gekozen voor een ontwerp met een combinatie van verharding (paden, terras, 
parkeerzones), beplanting, kleine constructies (schanskorf, zitbanken, speeltoestellen, etc.) en een 
waterpartij (wadi). Het reeds bestaande populierenbos in het noordwesten van de zuidelijke helft van het 
projectgebied blijft hierbij behouden. 

De meeste uitgravingen zijn gelinkt aan de verharding en reiken tot maximaal 0,40m beneden maaiveld. 
Aangezien het terrein in het verleden reeds grotendeels ingericht is als voetbalterrein, zullen deze 
uitgravingen enkel impact hebben op een reeds verstoorde ondergrond. Enkele middelgrote, verspreide 
constructies worden iets dieper uitgegraven maar hebben een beperkte oppervlakte. Het gaat om een 
verzameling betonnen zitmuren met een gezamenlijke oppervlakte van ca. 116,80m² en schanskorven met 
een gezamenlijke oppervlakte van ca. 35,10m², respectievelijk uitgegraven tot ca. 0,60 en 0,90m beneden 
maaiveld. Enkele kleinere constructies (zitbanken, speeltoestellen, etc.), boomputten en de ingeheide 
paalfundering van de vlonders hebben een minimale impact op de ondergrond vanwege hun beperkte 
omvang. 

De grootste en diepste uitgravingen zullen plaatsvinden ter hoogte van de geplande wadi centraal in het 
noordelijke gedeelte van het projectgebied en de geplande schuine afgraving van de oever in het zuidelijke 

 

19 De kanalisatie van de Dender en de aanleg van de spoorweg worden hier buiten beschouwing gelaten 
omdat deze in principe respectievelijk enkel naast en over het projectgebied plaatsvonden. 
20 Verbeke, in opmaak: bij boringen tijdens een werfbegeleiding in de Korte Moutstraat in Aalst werden 
alluviale pakketten van de Dender aangetroffen tot minstens 4,84m beneden maaiveld (3,16m +TAW). Tot 
in de onderste lagen werden fragmenten baksteen en kalkmortel aangetroffen, wijzend op een datering in 
ten vroegste de Romeinse periode. 
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gedeelte. De wadi heeft een oppervlakte van 2032m² en een maximale diepte van 1,25m beneden 
maaiveld, centraal in de wadi. Deze uitgraving heeft mogelijk een significante impact op nog onverstoorde 
ondergrond. De oever in het zuidelijke gedeelte wordt vanaf een maximale afstand van ca. 11,50m van de 
Dender schuin afgegraven vanaf de bestaande maaiveldhoogte tot aan het waterpeil. Vermoedelijk heeft 
deze uitgraving weinig tot geen impact op onverstoorde ondergrond. Een boring uit 2017 op deze locatie 
in het kader van de DOV toont immers een verstoring tot ca. 1,50m beneden maaiveld. Vermoedelijk is dit 
een gevolg van de werken n.a.v. de kanalisatie van de Dender in 1865, hoewel niet uit te sluiten valt dat het 
slechts een lokale verstoring betreft. 

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

In de omgeving van het projectgebied zijn vooralsnog weinig archeologische sites gekend. Bovendien gaat 
het dan vooral om prospectievondsten bij fieldwalking of beperkte waarnemingen bij werfbegeleiding of 
een zeer oude opgraving. Op deze manier zijn hoofdzakelijk neolithische en Romeinse vondsten aan het 
licht gekomen. 

Aangezien de regio geografisch gezien aantrekkelijk is (verschillende hoogtes nabij een lager gelegen 
rivier), is dit gebrek aan duidelijke, goed onderzochte archeologische sites wellicht een gevolg van een 
lacune in het archeologisch onderzoek. Voor elke archeologische en historische periode biedt het 
onderzoek van een archeologische site dan ook een archeologisch en historisch kennispotentieel, in het 
bijzonder op het lokale en regionale niveau. Gezien de geografische ligging van het projectgebied is het 
echter onwaarschijnlijk dat hier een dergelijke site zal aangetroffen worden. Zoals reeds eerder gesteld 
hebben in dit natte overstromingsgebied wellicht enkel “offsite” activiteiten plaatsgevonden. De kans dat 
hiervan nog restanten worden teruggevonden bij een eventueel vervolgonderzoek is bijzonder klein. 
Daarvoor heeft de aanleg van de voetbalterreinen en daaropvolgend het gebruik van deze zone als 
stockageplaats de oorspronkelijk bodemopbouw reeds verstoord. 

 Is er verder vooronderzoek noodzakelijk en welke vorm dient dit aan te nemen? 
Verder archeologisch onderzoek ter hoogte van het projectgebied is niet aangewezen.  

Enerzijds heeft het merendeel van de geplande werken zeer weinig tot geen impact op ondergrond die 
nog niet door de eerdere inrichting van het terrein is verstoord. Anderzijds hebben de geplande werken 
met een meer significante impact op onverstoorde ondergrond een maximale uitgraving van ca. 1,50m 
beneden maaiveld. Dit betekent dat enkel de bovenste lagen van het Holocene/Tardiglaciale, 7m dikke 
alluvium verstoord kunnen worden. Het is zeer onwaarschijnlijk dat op deze verstoringsdiepte eventuele, 
door het alluvium afgedekte steentijdsites geraakt zouden worden. Vergelijking met een site met een 
soortgelijke geografische ligging in de winterbedding van de Dender toont aan dat op deze diepte enkel 
lagen met een (post)middeleeuwse tot ten vroegste Romeinse datering te verwachten zijn. In deze perioden 
zijn in dit natte overstromingsgebied wellicht enkel “offsite” activiteiten uitgevoerd. De kans dat er relevante 
sporen en/of vondsten aangetroffen zouden worden bij archeologisch vervolgonderzoek is dan ook 
bijzonder klein. De kosten van het verdere onderzoek wegen hierdoor niet op tegen de verwachte 
kenniswinst. 

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

 

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