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1

SAMENVATTING

1.1

PLANMATIGE CONTEXT

De gemeente Erpe-Mere wenst wegeniswerken uit te voeren ter hoogte van Sprinkel. De verbindingsweg
tussen Hazelbeek en Landries wordt ingericht als een fietsroute.

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 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.

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.
1
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1.5

RESULTATEN

De gemeente Erpe-Mere wenst wegeniswerken uit te voeren tussen Landries en Hazelbeek (Sprinkel fase
2).
De zone bevindt zich buiten een beschermde archeologische site of archeologische zone, maar de
oppervlakte van de kadastrale percelen waarop het projectgebied betrekking heeft, 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.
Het feitelijk projectgebied bedraagt ca. 1600 m2, maar de kadastrale oppervlakte van de percelen waar een
deel van de werken wordt gerealiseerd bedraagt gezamenlijk 6600 m2. De huidige weg wordt
heraangelegd tot een fietspad met een breedte van 2,80 m met een overbreedte van 10 cm langs
weerszijden. Op twee plaatsen worden er uitwijkstroken voorzien. De uitwijkstroken strekken zich over 10
m uit en de straat kent daar een breedte van 4,55 m. De wegverharding zal in totaal 65 cm diep zijn en
bestaat uit 20 cm cementbetonverharding die gegoten wordt op 20 cm steenslagfundering (type IIA). Deze
rust op een onderfundering type 1 van 25 cm. De nieuwe fietsweg ligt quasi gelijk met het bestaande
maaiveld. Verder dienen nog een aantal elementen vermeld te worden. Een eerste betreft twee
tractorsluizen, gelegen op het noordelijk en zuidelijke toegangspunt van de weg. De sluis eist een
fundering van 45 cm en blijft binnen het gabarit van de bodemingreep van de nieuwe verharding. Daarnaast
wordt er ter hoogte van het laagste punt van het tracé een erosiewerende dam in gepreste strobalen met
perkoenpalen. De palen zijn 140 cm lang en zullen tot ca. 70 cm in de bodem reiken. Als laatste wordt de
erosiewerende gracht aangepakt. De gracht wordt geherprofileerd waarbij de doorsteek wordt vernieuwd
en een kopmuur met zandvanger wordt geconstrueerd. De doorsteek bestaat uit een buis van gewapend
beton met een diameter van 300 mm en ligt op ca. 1 m onder het bestaande maaiveld. De zandvanger
bevindt zich ter hoogte van de uitstroom van de gracht en zorgt voor een lokale uitgraving van 1,35 m onder
het maaiveld.
Het projectgebied ligt in de leemstreek in het zuiden van Oost-Vlaanderen, de uitloper van de uitgesproken
heuvelachtige Vlaamse Ardennen in het zuiden en zuidenwesten. De bodemkaart toont aan dat er in de
omgeving voornamelijk leemgronden met een matig droge tot droge associatie aanwezig zijn. De ruimere
omgeving van het projectgebied bestaat vooral uit akkers en weiland. Het plangebied zelf is echter reeds
nagenoeg volledig verhard.
De oudste sporen van menselijke aanwezigheid in de ruimere omgeving van het projectgebied gaan terug
tot het neolithicum. In mindere mate zijn er ook vondsten uit de metaaltijden en Romeinse periode,
waaronder Romeins kruikwaar en bouwmaterialen ten zuidoosten van het projectgebied tijdens een
veldprospectie. Verder getuigt het archeologische record van antropogene aanwezigheid in de
middeleeuwen. Vondsten uit de nieuwste tijd werden ook aangetroffen ten westen van het projectgebied,
namelijk een deel van een loopgraaf uit 1940. De historische kaarten tonen aan dat het projectgebied tijdens
de postmiddeleeuwen een ruraal karakter behield tot recentere periodes. In het noorden van het
plangebied is er sprake van beperkte bijkomende bebouwing sinds de postmiddeleeuwen.
Er zijn een aantal gegevens die het mogelijk maken om de verwachting ten aanzien van het archeologisch
erfgoed in te schatten. Ons baserend op landschappelijke gegevens, cartografisch materiaal en historische
bronnen kunnen we in deze fase een hypothese verwachtingspatroon formuleren voor het projectgebied.






Het projectgebied ligt buiten de historische kern van Aaigem. Er is geen noemenswaardige
historische aanwezigheid binnen het projectgebied te melden.
Het projectgebied bevindt zich ten noorden van de Molenbeek, op een afhellend terrein met lage
erosiegraad. De omliggende percelen lijken vooral gebruikt te zijn als akker- en weiland. Minimale
bebouwing situeert zich minstens sinds de 18de eeuw ten zuidoosten van het fietspad. Sinds het
begin van de jaren 2000 is er ook bebouwing waar te nemen in het noorden van het projectgebied.
Op basis van de historische kaarten kunnen we stellen dat de huidige indeling (straattracés) van
het projectgebied en zijn omgeving deels teruggaan tot minstens de 18de eeuw (en wellicht
vroeger).
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Er bevinden zich geen archeologische sites op het projectgebied. In de ruimere omgeving zijn wel
sporen van vroegere menselijke activiteiten aangetroffen uit diverse periodes.
De wegenissen in en rond het projectgebied zijn echter reeds volledig verhard. Er kan
redelijkerwijze aangenomen worden dat de originele bodemopbouw ter hoogte van deze
wegenissen reeds is aangetast.

De nieuwe wegenis zal een bestaande rijweg vervangen, wat dus betekent dat er quasi geen nieuwe
bodemverstoringen zullen zijn. Nieuwe verstoringen zullen er vooral komen bij het heruitgraven van de
erosiewerende gracht en de erosiewerende dam, opgvanggeul en zandvanger; Deze moeten echter
beschouwd worden als kleinere lokale bodemingrepen in een reeds ingericht plangebied.
Aangezien de geplande werken enerzijds een beperkte bodemingreep hebben in een anderzijds reeds
sterk ingericht terrein, biedt verder onderzoek amper mogelijkheid tot kennisvermeerdering. Bijkomende
maatregel worden bijgevolg niet geadviseerd.
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2

VERSLAG VAN RESULTATEN BUREAUONDERZOEK

2.1

BESCHRIJVEND GEDEELTE

Projectcode: 2021K335
Sitecode: 21-AAI-SP
Wettelijk depotnummer: D/2021/12.857/24
Naam en erkenningsnummer erkende archeoloog: SOLVA OE/ERK/Archeoloog/2015/00038
Locatie:
Oost-Vlaanderen, Erpe-Mere, Aaigem, Sprinkel (Figuur 2)
Bounding box:
punt 1: x= 120077.605/y= 176512.302
punt 2: x= 121080.111/ y= 177152.858
Kadastrale gegevens:
Erpe-Mere, afdeling 3/Aaigem, Sectie A: openbare weg, percelen 1125B, 1129A, 1135A, 1136A, 1137B, 1137C,
1232A, 1233, 1238 en 1242L. (Figuur 1)
Topografische kaart: zie Figuur 2 en Figuur 3
Betrokken actoren en specialisten:
- Erkend archeoloog: Louise Savels
- Tekst: Louise Savels
- Kaartmateriaal: Erik Verbeke
- Redactie: Bart Cherretté
Wetenschappelijke advisering:
Niet van toepassing
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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. 2

2.1.2

BESCHRIJVING VAN DE GEPLANDE WERKEN

2.1.2.1

DE BESTAANDE TOESTAND
Het projectgebied bestaat vandaag de dag uit een weg van ca. 3 m breed. De weg is verhard, maar niet
geasfalteerd. Er is geen aanwezigheid van nutsleidingen of riolering. Omliggende percelen worden
grotendeels ingenomen door akker- en weiland en in kleine mate bebouwing (Foto 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.

2
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2.1.2.2

DE ONTWORPEN TOESTAND
Zie bijlages 1-3 voor grondplannen en profielen van de ontworpen toestand voor het fietspad.

De gemeente Erpe-Mere wenst de weg tussen Landries en Hazelbeek heraan te leggen. Het feitelijk
projectgebied bedraagt ca. 1600 m2, maar de kadastrale oppervlakte van de percelen waar een deel van
de werken wordt gerealiseerd bedraagt gezamenlijk 6600 m2. De huidige weg wordt heraangelegd tot een
fietspad met een breedte van 2,80 m en een overbreedte van 10 cm langs weerszijden. Op twee plaatsen
worden er uitwijkstroken voorzien. De uitwijkstroken strekken zich over 10 m uit en de straat kent daar een
breedte van 4,55 m. De wegverharding zal in totaal 65 cm diep zijn en bestaat uit 20 cm
cementbetonverharding die gegoten wordt op 20 cm steenslagfundering (type IIA). Deze rust op een
onderfundering type 1 van 25 cm. De nieuwe fietsweg ligt quasi gelijk met het bestaande maaiveld.
Verder dienen nog een aantal elementen vermeld te worden. Een eerste betreft twee tractorsluizen met
verzinkbare afsluitpaal, gelegen op het noordelijk en zuidelijke toegangspunt van de weg. De sluis eist
een fundering van 45 cm en blijft binnen het gabarit van de bodemingreep van de nieuwe verharding.
Daarnaast wordt er ter hoogte van het laagste punt van het tracé een erosiewerende dam in gepreste
strobalen met perkoenpalen. De palen zijn 140 cm lang en zullen tot ca. 70 cm in de bodem reiken. Als
laatste wordt de erosiewerende gracht aangepakt. De gracht wordt geherprofileerd waarbij de doorsteek
wordt vernieuwd en een kopmuur met zandvanger wordt geconstrueerd. De doorsteek bestaat uit een
buis van gewapend beton met een diameter van 300 mm en ligt op ca. 1 m onder het bestaande maaiveld.
De zandvanger bevindt zich ter hoogte van de uitstroom van de gracht en zorgt voor een lokale uitgraving
van 1,35 m onder het maaiveld.
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2.1.3

DE ONDERZOEKSOPDRACHT

2.1.3.1

VRAAGSTELLING
Het bureauonderzoek ten behoeve van de vergunningsaanvraag voor het fietspad 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 Louise Savels. Opmaak
van de figuren en de georeferentie geschiedde door Erik Verbeke. Inhoudelijke afwegingen en keuzes zijn
in overleg geschied tussen Louise Savels, 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
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worden. De aardkundige gegevens zijn online opgezocht via de Bodemverkenner
(www.dov.vlaanderen.be) en de Geopunt-kaart (www.geopunt.be), de kaarten zelf zijn geraadpleegd via
WMS in een GIS-omgeving. Verdeler van deze kaarten is de Databank Ondergrond Vlaanderen.
Het belangrijkste beschikbare historisch kaartmateriaal is vooral geraadpleegd om de
grondgebruiksgeschiedenis van het onderzoeksgebied van de laatste eeuwen zo goed mogelijk te kennen.
Deze informatie uit het historische kaartmateriaal kan een impact hebben op de kwaliteit van het eventueel
oudere bodemarchief. Het historisch kaartmateriaal is gegeorefereerd geraadpleegd via WMS in een 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 studieburo Goegebeur en Gemeente Erpe-Mere 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
Aaigem is een deelgemeente van Erpe-Mere en is gesitueerd in het zuiden van de provincie OostVlaanderen. De deelgemeente is gelegen in de leemstreek. De streek vormt de uitloper van de
uitgesproken heuvelachtige Vlaamse Ardennen (Figuur 4).
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Figuur 4: Bodemkaart met aanduiding van het projectgebied. (Bron: NGI; digitaal aangemaakt op 29/11/2021)

Het projectgebied situeert zich ten noordoosten van de dorpskern van Aaigem en valt volgens het
gewestplan (Figuur 5) grotendeels in agrarisch gebied en een klein stukje in natuurgebied.

Figuur 5: Gewestplan met aanduiding van het projectgebied. (Bron: NGI; digitaal aangemaakt op 29/11/2021)
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2.2.3.2

AARDKUNDIGE EN HYDROGRAFISCHE SITUERING

ALGEMENE GEOLOGISCHE EN GEOMORFOLOGISCHE SCHETS VAN DE REGIO 3

Het projectgebied ligt in de ‘ecoregio van de zuidwestelijke heuvelzone’, en meer bepaald in het deel van
het Zuid-Vlaams lemig heuveldistrict. 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 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. Op het raakpunt van de oostwest en noordzuid gerichte heuvelkammen van de
Vlaamse Ardennen bevindt zich het hoogste punt (d’Hoppe, 157,5 m) in het bos van de Pottelberg. Deze
kam vormt de geologische ruggengraat van het fysisch landschap en is een onderdeel van een groter
geheel van de 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 weerstand biedende 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.
Anderzijds zijn er de vallei- en depressiegronden, met dominantie van jonge leem- of zandleembodems
zonder profielontwikkeling.

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 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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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 hellinggronden 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 de 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 dunnen laag löss bedekt. Op plaatsen die tegen de dominerende winden
beschermd waren (de oostelijke 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 leperiaanse kleilagen. Later werd de vallei gedeeltelijk opgevuld
met lemig alluvium en venig materiaal. Ten gevolge van ontbossing in recente tijden trad hellingserosie op.
Het meest afgespoelde materiaal werd als colluvium afgezet aan de voet van de hellingen.
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HET PROJECTGEBIED

Van de Quartairgeologische profieltypekaart (Figuur 6) valt af te lezen dat op de terreinen geen holocene
en/of Tardiglaciale afzettingen bovenop de Pleistocene sequentie zijn afgezet (type 2).

Figuur 6: Quartairgeologische kaart met aanduiding van het projectgebied. (Bron: NGI; digitaal aangemaakt op 29/11/2021)

SOLVA | BUREAUONDERZOEK – ERPE-MERE SPRINKEL FASE 2 – 2021K335

19

Op de Tertiairgeologische profieltypekaart (Figuur 7) is te zien dat het zuidelijk deel van het projectgebied
gelegen is op de Formatie van Gentbrugge, meer speciefiek op het Lid van Merelbeke. Hierbij is er sprake
van blauwgrijze tot donkergrijze klei met dunne zandlensjes, organisch materiaal en pyrietachtige
concreties. De noordelijke helft van het projectgebied is gelegen op de Formatie van Tielt. Dit bestaat uit
grijsgroen zeer fijn zand tot silt en kleihoudend.

Figuur 7: Tertiairgeologische kaart met aanduiding van het projectgebied. (Bron: NGI; digitaal aangemaakt op 29/11/2021)

Voor het gebied is geen geomorfologische kaart beschikbaar.
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2.2.3.3

FYSISICH-GEOGRAFISCHE SITUERING
Op het hoogtemodel (Figuur 8 en Figuur 9) is te zien hoe het projectgebied gelegen is op de zuidoostelijke
flank van een zuidwestelijk-noordoostelijk georiënteerde heuvelrug, ten noorden van de Molenbeek.

Figuur 8: DTM met aanduiding van het projectgebied. (Bron: NGI; digitaal aangemaakt op 03/12/2021

Figuur 9: 2,5D weergave van het digitaal terreinmodel met aanduiding van het projectgebied. Voor de weergave van de
hoogteverschillen is een verticale overdrijving met factor 3 gehanteerd. (Bron: NGI; digitaal aangemaakt op 03/12/2021)
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Het projectgebied zelf is licht hellend met hoogtes schommelend tussen +43 m en +49 m TAW (Figuur 10,
Figuur 11 en Figuur 12).

Figuur 10: DTM (detail) met aanduiding van het projectgebied en de hoogteprofielen. (Bron: NGI; digitaal aangemaakt op
03/12/2021)

Figuur 11: Hoogteprofiel W-O van het projectgebied.
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Figuur 12: Hoogteprofiel ZZW-NNO van het projectgebied.

De potentiële bodemerosiekaart (Figuur 13) toont voor het projectgebied grotendeels een lage tot zeer
lage kans op erosie.

Figuur 13: Poteniële bodemerosiekaart met aanduiding van het projectgebied. (Bron: NGI; digitaal aangemaakt op 29/11/2021)
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De bodemkaart (Figuur 14) geeft aan dat de gronden van het zone van bodemingreep bestaat uit droge
leemgronden met textuur B-horizont (Aba1) en in mindere mate uit droge leembodem zonder profiel (Abp(c)),
Matig droge leembodem zonder profiel (Acp), Natte leembodem zonder profiel (Ahp), matig droge
leembodem zonder profiel (Acp(c)) en droge leembodem met textuur B of structuur B-horizont (AbB).

Figuur 14: De bodemkaart met aanduiding van het projectgebied. (Bron: NGI; digitaal aangemaakt op 29/11/2021)
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De bodemassociatiekaart (Figuur 15) toont aan dat het projectgebied gelegen is op een matig droge
associatie (32) met leemgronden met een textuur B-horizont.

Figuur 15: De bodemassociatiekaart met aanduiding van het projectgebied. (Bron: NGI; digitaal aangemaakt op 29/11/2021)
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2.2.3.4

GRONDGEBRUIK
Volgens de bodemgebruikskaart (Figuur 16) worden de percelen rondom het projectgebied grotendeels
gebruikt als akkerbouw en in mindere mate door weiland en andere bebouwing.

Figuur 16: Bodemgebruikskaart met aanduiding van het projectgebied. (Bron: NGI; digitaal aangemaakt op 29/11/2021)
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Ook de bodembedekkingskaart (Figuur 17) toont dat het projectgebied ingenomen wordt door grassen,
struiken en bomen.

Figuur 17: Bodembedekkingskaart met aanduiding van het projectgebied. (Bron: NGI; digitaal aangemaakt op 29/11/2021)
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Een recente luchtfoto (Figuur 18) uit 2021 toont aan dat het projectgebied reeds een fietspad is.

Figuur 18: Luchtfoto uit 2021 met aanduiding van het projectgebied. (Bron: NGI; digitaal aangemaakt op 03/12/2021)

Een gedetailleerde beschrijving van de bestaande toestand van het projectgebied wordt beschreven onder
2.1.2.1.
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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 ERPE-MERE EN DEELGEMEENTE AAIGEM

Mere was begin 13de eeuw eigendom van de familie van Mere en later waren ook delen eigendom van
andere families, namelijk van de families van Erpe (derde kwart 15de eeuw), van Liedekerke (tweede helft
16de eeuw), du Bosch (eind 16de eeuw), Blondel en de Vicq van Cumptich (beide 17de tot 18de eeuw). 4
Rond de dorpskern is er een netwerk van dichtbebouwde straatjes aanwezig met daarin verschillende
boerenarbeidershuisjes. Ten noordwesten en ten oosten van de dorpskom liggen concentraties van kleine
hoevetjes uit de 19de eeuw. Erpe was van 1440 tot 1714 eigendom van de heren van Erpe. 5 De bebouwing
stamt vooral uit de 19de eeuw.
Aaigem wordt voor het eerst vermeld eind 9de eeuw, als bezit van de heren van Aaigem en later van de
heren van Rotselaar. 6 Het dorp vormde een vierschaar met Vlekkem. Het bestaat uit zeven gehuchten,
namelijk Eetsvelde, Lange Munt, Opaaigem, Berg, Dorp, Dries en Landdries, die telkens bestaan een
concentratie van hoeven met omringende landerijen. Historische bronnen maken melding van de SintNiklaas en Laurentiuskerk te Aaigem vanaf de 11de eeuw.
Het projectgebied zelf ligt buit de historische dorpskommen.

2.2.4.2

INVENTARIS ONROEREND ERFGOED
In de Inventaris Onroerend Erfgoed zijn een aantal records terug te vinden van geïnventariseerd erfgoed in
de omgeving van het projectgebied.

Een eerste betreft een vrij grote, gesloten hoeve met gekasseide binnenkoer, ten zuiden van het
werkingsgebied (Foto 2). Op de zijpuntgevel aan de straatkant staat het jaartal 1864 vermeld. Hier bijhorend
staat ook een boerenhuis geregistreerd van anderhalve bouwlaag en zeven traveeën, voorzien van
rechthoekige vensters met natuurstenen bovendorpel en lekdrempel. Ook op dit gebouw staat het jaartal
1864, samen met initialen DFBDVL, vermeld op de ingewerkte verankering van de nokbalk. Verder horen
ook een haakse stalvleugel en dwarsmuur bij dit geregistreerd erfgoed. 7

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/120322.
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/120321.
6
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/120323.
7
Agentschap Onroerend Erfgoed 2017: Gesloten hoeve [online],
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/8265 (geraadpleegd op 6 december 2021).
4

5
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Foto 2: 19de eeuwse hoeve die geregistreerd staat als bouwkundig relict (Agentschap Onroerend Erfgoed).

Ten zuidwesten van het projectgebied kan ook de kousenfabriek of “Bonneterie Van Bever” uit 1929
opgemerkt worden (Foto 3). De geven van het bakstenen gebouw is gedecoreerd met art deco-aandoende
friezen. Het geheel wordt overdekt door een raikemdak onder steile reikemdaken op metalen
enkelgekruiste samengestelde vakwerkliggers. Het bijhorende woonhuis had oorspronkelik een
gelijkaardige stijl, maar werd in 1947 grond verbouwd. 8

Foto 3: Kousenfabriek “Bonneterie Van Bever” dat geregistreerd staat als bouwkundig relict (Agentschap Onroerend Erfgoed).

8

Agentschap
Onroerend
Erfgoed
2018:
Kousenfabriek
Bonneterie
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/8266 (geraadpleegd op 6 december 2021).

van

Bever

[online],
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Verder worden ook de Aaigemdries 9 en de vallei van de Molenbeek tussen Herzele en Mere 10, gelegen ten
zuiden en ten oosten van het projectgebied, vermeld in de Inventaris Onroerend Erfgoed. De Aaigemdries
is een goed bewaard relict dat vermoedelijk is ontstaan tijdens de eerste middeleeuwse ontginningen. Het
betrof een gemene en/of gemeentelijke weidegrond ten voordele van de ingezetenen van de gemeente
en/of van het gehucht. De Molenbeekvallei is karakteristiek door zijn heuvelachtig reliëf en vele molens op
de waterloop.
Ten oosten van het fietspad is een tweede gesloten hoeve met gekasseid erf aanwezig (Foto 4). De
boerenwoning dateert uit het laatste kwart van de 18de eeuw. Ook hier is er sprake van een anderhalve
bouwlaag onder zadeldak met zeven traveeën. Haaks op de woning staat een eenlaagse stalvleugel. De
omlijstingen van de ramen en deuren van zowel de boerenwoonst, als de stalvleugel bestaat uit bewerkte
arduin 11.

Foto 4: Hoeve uit de 18de eeuw die geregistreerd staat als bouwkundig relict. (Agentschap Onroerend Erfgoed)

In het noordoosten bevindt zich 2 gesloten hoeves met gekasseide binnenkoer vlakbij elkaar. Beide hoeves
hebben een overluifelde toegangspoort. De meest noordelijke hoeve heeft muurankers in de gevel waarop
1798 af te lezen is (Foto 5). Het gaat om een zes traveeën brede woning waarbij de nog loodrecht op de
straat staat. In het verlengde van de toegangspoort bevindt zich een stalvleugel 12. De ander boerenwoning
wordt eind de 19de eeuw gedateerd en bestaat uit een dubbelhuistype met vijf traveeën in twee bouwlagen
onder het zadeldak (Foto 6). Haaks op de woning staan twee oudere stalvleugels. Eén gebouw is
gekenmerkt door het jaartal 1873 die door middel van baksteenkoppen te lezen is. De andere vleugel
dateert uit de 18de eeuw. 13

Agentschap Onroerend Erfgoed 2017: Aaigemdries [online],
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/300773 (geraadpleegd op 6 december 2021).
10
Agentschap Onroerend Erfgoed 2017: Vallei van de Molenbeek tussen Herzele en Mere [online],
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/135230 (geraadpleegd op 6 december 2021).
11
Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Gesloten hoeve
[online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/76442 (Geraadpleegd op 09 december 2021).
12
Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Gesloten hoeve
[online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/8263 (Geraadpleegd op 09 december 2021).
13
Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Gesloten hoeve
[online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/8262 (Geraadpleegd op 09 december 2021).
9
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Foto 5: Hoeve uit 1798 die geregistreerd staat als bouwkundig relict. (Kris Vandevorst)

Foto 6: Hoeve uit de 19de eeuw die geregistreerd staat als bouwkundig relict. (Agentschap Onroerend Erfgoed)

Als laatste bouwkundig relict wordt er wederom een gesloten hoeve besproken (Foto 7). Deze hoeve is
gelegen ten noordwesten van het projectgebied. Het vierkante erf bestaat uit kasseien. Het gebouw is
gedateerd uit het eerste kwart van de 19de eeuw. Het is gebouwd in zeven eenlaagse traveeën 14.

14

Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Gesloten hoeve
[online] https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/54598 (Geraadpleegd op 09 december 2021).
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Foto 7: 19de -eeuwse hoeve die geregistreerd staat als bouwkundig relict. (Agentschap Onroerend Erfgoed)
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2.2.4.3

HISTORISCH-CARTOGRAFISCHE DOCUMENTEN
2.2.4.3.1

VILLARETKAART (1745 – 1748)

Op de Villaretkaart (Figuur 19) blijkt de georeferentie een foutmarge te veroorzaken, waardoor het plaats
van bodemingreep niet precies gesitueerd kan worden. Wellicht gaat het om de straat gelegen ten oosten
van het projectgebied. Het zuidelijke punt van het projectgebied lijkt wel te kloppen. De weg start vanuit
de Landries en loopt naar het noorden tot aan de Hazelbeek. De loop van de straat Hazelbeek lijkt niet
meer overeen te komen met de hedendaagse koers.

Figuur 19: Uitsnede uit de Villaretkaart met aanduiding van het projectgebied. (Bron: NGI; digitaal aangemaakt op 09/12/2021)
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2.2.4.3.2

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

De georefentie bij de Ferrariskaart (Figuur 20 en Figuur 21) blijkt redelijk nauwkeurig te zijn. De percelen
rond het projectgebied worden ingenomen door akker- en weiland. Ten zuidoosten van het projectgebied
is er een kleine mate van bebouwing.

Figuur 20: Uitsnede uit de Ferrariskaart met aanduiding van het projectgebied. (Bron: NGI; digitaal aangemaakt op 29/11/2021)

Figuur 21: Uitsnede uit de Ferrariskaart (detail) met aanduiding van het projectgebied. (Bron: NGI; digitaal aangemaakt op
29/11/2021)
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2.2.4.3.3

ATLAS DER BUURTWEGEN (CA. 1841)

Op de Atlas der Buurtwegen (Figuur 22) lijkt het wegtracé overeen te komen met de huidige wegenis.

Figuur 22: Uitsnede uit de Atlas der Buurtwegen met aanduiding van het projectgebied. (Bron: NGI; digitaal aangemaakt op
29/11/2021).
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2.2.4.3.4

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

Op deze kaart lijkt het plaats van de bodemingreep niet helemaal aan te sluiten op het wegtracé van de
19de eeuw (Figuur 23), wellicht vanwege de foutenmarge op de georeferentie. De topografische kaart van
Vandermaelen biedt verder weinig nieuwe informatie ten opzichte van voorgaande historische kaarten.

Figuur 23: Uitsnede van de kaart van Vandermaelen met aanduiding van het projectgebied. (Bron: NGI; digitaal aangemaakt op
29/11/2021)
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2.2.4.3.5

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

De Popp kaart (Figuur 24) geeft een gelijkaardig beeld aan de voorgaande historische kaarten.

Figuur 24: Uitsnede uit de popkaart met aanduiding van het projectgebied. (Bron: NGI; digitaal aangemaakt op 29/11/2021)
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2.2.4.3.6

RECENTE LUCHTFOTO’S

De recente luchtfoto’s (Figuur 25, Figuur 26, Figuur 27, Figuur 28 en Figuur 29) tonen aan dat het
projectgebied weinig veranderingen heeft ondergaan sinds de laatste weergave op het historisch
kaartmateriaal uit de tweede helft van de 19de eeuw. Enkel in het noorden van het projectgebied is er
bebouwing bijgekomen.

Figuur 25: Luchtfoto uit 1971 met aanduiding van het projectgebied. (Bron: NGI; digitaal aangemaakt op 03/12/2021)
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Figuur 26: Luchtfoto uit 1979-1990 met aanduiding van het projectgebied. (Bron: NGI; digitaal aangemaakt op 03/12/2021)

Figuur 27: Luchtfoto uit 2000-2003 met aanduiding van het projectgebied. (Bron: NGI; digitaal aangemaakt op 03/12/2021)
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Figuur 28: Luchtfoto uit 2013 met aanduiding van het projectgebied. (Bron: NGI; digitaal aangemaakt op 03/12/2021)

Figuur 29: Luchtfoto uit 2021 met aanduiding van het projectgebied. (Bron: NGI; digitaal aangemaakt op 03/12/2021)
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2.2.5

HET ONDERZOCHTE GEBIED EN ZIJN OMGEVING IN ZIJN ARCHEOLOGISCH KADER

Voor het projectgebied zijn geen archeologische sites gekend (Figuur 30).

Figuur 30: CAI-locaties op GRB met aanduiding van het projectgebied. (Bron: NGI; digitaal aangemaakt op 03/12/2021)

In de ruimere omgeving van het projectgebied toont de centrale archeologische inventaris (CAI) een
relatief groot aantal archeologische sites en vondsten, die zich grotendeels rond het centrum van ErpeMere, Haaltert en de zone tussenbeide bevinden. Veel vondsten zijn te wijten aan een systematische
veldprospectie. De kaart geeft een beeld weer van overwegend steentijdsites of -vondsten. Vaak gaat het
om sites waar meerdere perioden aangetroffen werden, waaruit ook een antropogene aanwezigheid in de
metaaltijden, Romeinse periode, middeleeuwen, nieuwe tijd en nieuwste tijd vastgesteld kan worden. De
CAI-locaties dichtst bij het projectgebied worden hieronder in meer detail besproken.
De steentijden zijn goed vertegenwoordigd met onder andere vondsten van gepolijste afslagen (CAI 30235)
en een fragment van een gepolijste bij (CAI 30181; neolithicum tot midden bronstijd). Deze artefacten
werden geregistreerd tijdens een veldprospectie.
Voor de Romeinse periode kunnen op dezelfde sites een fragment terra sigillata (CAI 30216) en fragmenten
van terra nigra en tegula ( CAI 30181) worden vermeld. Bouwmaterialen zoals tegulae en bakstenen werden
ook aangetroffen op CAI-locaties 30215. Daarnaast werd ook Romeins kruikwaar teruggevonden op CAIlocatie 30227.
Vondsten en sites uit de middeleeuwen omvatten onder andere de motte Boonhofberg in Haaltert uit de
volle middeleeuwen waarvan enkel het opperhof (25 m diameter, 3 m hoog) bewaard was. Deze site werd
in 1997 opgegraven. Daarnaast kan ook Hof ter Hoeve, nu ‘Hof ten Haas’ of ‘Hof Stoys’, vermeld worden
waarvan de oudste verwijzing uit 1380 dateert. Het betreft een vierkantige hoeve, naar verluidt voormalige
abdijhoeve, opgetrokken boven een bron (CAI 30248). In Erpe-Mere bevindt zich ook de Gotegemmolen of
Bovenslagmolen, die met zijn oudste vermelding in 1387 uit de late middeleeuwen dateert (CAI 155373).
Verder staat ook de losse vondst van een laat middeleeuwse zilveren maille uit het midden van de 12de tot
eind 13de eeuw geregistreerd. Ten slotte heeft een opgraving uit 2007 in de kerk van Aaigem sporen van
een 13de-eeuwse toren en een 14de-eeuws koor opgebracht. (CAI 30216). Op diezelfde site zijn ook
bakstenen grafkelders uit de nieuwe tijd aan het licht gebracht. Uit deze periode kan ook de vondst van
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een fragment van een grote munt uit ‘wit klokkenbrons’ uit de 18de eeuw (CAI 217274). Ten slotte is ook
een loopgraaf met zigzagpatroon uit 1940 in Burst CAI 151394) vermeldenswaardig.

2.2.6

EEN DATERING EN INTERPRETATIE VAN HET ONDERZOCHTE GEBIED

2.2.6.1

HET LANDSCHAPPELIJK KADER
Het projectgebied ligt in de leemstreek in het zuiden van Oost-Vlaanderen, de uitloper van de uitgesproken
heuvelachtige Vlaamse Ardennen in het zuiden en zuidwesten. De bodemkaart toont aan dat er in de
omgeving voornamelijk leemgronden met een matige droge tot droge associatie aanwezig zijn. De ruimere
omgeving van het projectgebied bestaat vooral uit akkers en weiland. Het plangebied zelf is echter
nagenoeg volledig verhard zonder asfaltering.

2.2.6.2

DE MENSELIJKE AANWEZIGHEID
De oudste sporen van menselijke aanwezigheid in de ruimere omgeving van het projectgebied gaan terug
tot het neolithicum. In mindere mate zijn ook vondsten uit de metaaltijden en Romeinse periode, waaronder
Romeins kruikwaar gevonden ten oosten van het projectgebied en bouwmaterialen ten oosten en
zuidoosten van het projectgebied tijdens een veldprospectie. Verder getuigt het archeologische record van
antropogene aanwezigheid in de middeleeuwen. Vondsten uit de nieuwste tijd werden ook aangetroffen
ten noordwesten van het projectgebied, namelijk een deel van een loopgraaf uit 1940. De historische
kaarten tonen dat het projectgebied tijdens de postmiddeleeuwen een ruraal karakter behield tot de
recentere periodes waarin het plangebied geen blijk geeft van bijkomende bebouwing of andere
veranderingen.

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 bureauonderzoek heeft op basis van de gekende archeologische gegevens, de historische bronnen
en het cartografisch materiaal aangetoond dat er nog geen archeologische sites gekend zijn op het
projectgebied zelf. Het projectgebied is gelegen buiten een historische kern, in een rurale omgeving. De
zone van de bodemingreep is zelf volledig verhard (verharde weg). De wegtracés lijken grotendeels
ongewijzigd, minstens sinds de 18de eeuw. De omliggende percelen lijken vooral gebruikt geweest als
akker- en weiland, met een matige bebouwing die zich concentreerde aan het zuidwestelijke uiteinde van
het projectgebied.
 Wat is de impact van de geplande werken?
De gemeente Erpe-Mere wenst de weg (Sprinkel fase 2) heraan te leggen. Het feitelijke projectgebied
bedraagt ca. 1600 m2, maar de kadastrale oppervlakte bedraagt 6600 m2. Het huidige fietspad van ca. 3 m
breed wordt heraangelegd in een fietspad van 2,8 m breed met twee uitwijkstroken aan weerszijden van
10 cm. Op een tweetal plaatsen wordt de straat tot 4,55 m verbreed, tweemaal over een afstand van 10
meter. De wegenisopbouw zal 65 cm bedragen en ligt min of meer gelijk met het bestaande maaiveld.
Verder worden enkele elementen voorzien, waaronder twee tractorsluizen, kopmuur en een zandvanger.
Op het diepste punt van het traject zal de erosiewerende gracht geherprofileerd worden en zal er een
erosiewerende dam aangelegd worden.
De geplande werken vallen grotendeels binnen het gabarit van de huidige wegenis. Bij het opnieuw
uitgraven van de gracht en het aanleggen van de erosiewerende dam met kopmuur en zandvanger zal er
slechts een beperkte verstoring in de bodem plaatsvinden.
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 het archeologisch
erfgoed in te schatten. Ons baserend op landschappelijke gegevens, cartografisch materiaal en historische
bronnen kunnen we in deze fase een hypothese verwachtingspatroon formuleren voor het projectgebied.
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Het projectgebied ligt buiten de historische kern van Aaigem. Er is geen noemenswaardige
historische aanwezigheid binnen het projectgebied te melden.
Het projectgebied bevindt zich ten noorden van de Molenbeek, op een afhellend terrein met lage
erosiegraad. De omliggende percelen lijken vooral gebruikt te zijn als akker- en weiland. Minimale
bebouwing situeert zich minstens sinds de 18de eeuw ten zuidoosten van het fietspad. Sinds het
begin van de jaren 2000 is er ook bebouwing waar te nemen in het noorden van het projectgebied.
Op basis van de historische kaarten kunnen we stellen dat de huidige indeling (straattracés) van
het projectgebied en zijn omgeving deels teruggaan tot minstens de 18de eeuw (en wellicht
vroeger).
Er bevinden zich geen archeologische sites op het projectgebied. In de ruimere omgeving zijn wel
sporen van vroegere menselijke activiteiten aangetroffen uit diverse periodes.
De wegenissen in en rond het projectgebied zijn echter reeds volledig verhard. Er kan
redelijkerwijze aangenomen worden dat de originele bodemopbouw ter hoogte van deze
wegenissen reeds is aangetast.

De nieuwe wegenis zal een bestaande rijweg vervangen, wat dus betekent dat er quasi geen nieuwe
bodemverstoringen zullen zijn. Nieuwe verstoringen zullen er vooral komen bij het heruitgraven van de
erosiewerende gracht en de erosiewerende dam, opgvanggeul en zandvanger; Deze moeten echter
beschouwd worden als kleinere lokale bodemingrepen in een reeds ingericht plangebied.
 Is er verder vooronderzoek noodzakelijk en welke vorm dient dit aan te nemen?
Aangezien de geplande werken enerzijds een beperkte bodemingreep hebben in een anderzijds reeds
sterk ingericht terrein, biedt verder onderzoek amper mogelijkheid tot kennisvermeerdering. Bijkomende
maatregelen worden bijgevolg niet geadviseerd.
2.2.7.2

AFBAKENING VAN ZONES WAAR GEEN ARCHEOLOGISCH ERFGOED AANWEZIG IS OF VERWACHT WORDT
Er wordt in het volledige projectgebied geen archeologisch erfgoed verwacht.

2.2.7.3

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