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Niet technische samenvatting
Inleiding
In het kader van natuurcompensatie voor de uitbreiding van het Gents havengebied werden vier
‘zoekzones’ geselecteerd: ‘Moervaart-Noord’, ‘Moervaart-Zuidlede’, ‘Mendonk’, en ‘Kalevallei’ (cf.
fig.1). De mogelijkheden van deze gebieden voor de creatie van de gewenste natuurdoelstellingen
werden onderzocht in een ‘ecohydrologische studie’, waarbij de zoekzone Kalevallei niet verder in
aanmerking kwam.
De inrichtingsvoorstellen zoals deze geformuleerd worden in de ecohydrologische studie zullen een
verregaande impact hebben op het landschap en het onroerend erfgoed. Daarbij komt dat
Moervaart-Noord en Moervaart-Zuidlede reeds van vóór de selectie als zoekzone herkend worden
als zones met een belangrijke erfgoedwaarde (behorend tot de ‘ankerplaats’ ‘Moervaartdepressie’).
Omwille hiervan werd op vraag van het Agentschap Natuur en Bos (ANB) door het Agentschap
Onroerend Erfgoed een verkennende studie uitgevoerd. In de eerste plaats beoogde de studie het in
kaart brengen van de onroerend erfgoed- ‘potentie’ van de drie weerhouden zoekzones. Dit
gebeurde op een multidisciplinaire wijze (geologie, geomorfologie, paleo-ecologie, archeologie,
cultuurhistorie). Deze kartering werd gebruikt om in een volgende fase de kansen en knelpunten van
de beoogde inrichtingsvoorstellen te detecteren t.a.v. de aanwezigheid en waarde van het
onroerend erfgoed. In functie van deze herkende kansen en knelpunten werd vervolgens een aantal
aanbevelingen geformuleerd.

Fig. 1: Overzicht van de zoekzones
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Resultaten van de inventarisatie
De inventarisatie van het onroerend erfgoed bestond uit de volgende aspecten:
-Bureauonderzoek (archeologie, geologie, cultuurhistorie) voor de drie weerhouden
zoekzones;
-Geologisch terreinonderzoek in de zone Moervaart-Noord, bestaande uit geofysisch- en
booronderzoek;
-Paleo-ecologisch onderzoek;
-Cultuurhistorische terreininventarisatie.
De resultaten van deze studie zijn in het algemeen de volgende:
Geologie, geomorfologie en paleo-ecologie:
Wat betreft deze fysisch landschappelijke aspecten dienen de zones Moervaart-Noord en MoervaartZuidlede als één geheel gezien te worden. Samen vormen ze het westelijke ‘uiteinde’ van de
Moervaartdepressie. Het onderzoek wijst op een complexe en dynamische opbouw.
In de zone Moervaart-Noord wijst het onderzoek o.a. op de aanwezigheid van verschillende
geulensystemen, waarin verschillende fasen kunnen herkend worden. De vroegste vastgestelde fase
kan worden verbonden aan een systeem van kleinere geultjes, die zijn beginnen opvullen vroeg in
het Laatglaciaal (de laatste periode van de laatste ijstijd). Daarnaast is er nog een systeem van
grotere geulen aanwezig, vooral in het westen van Moervaart-Noord, die werden opgevuld vanaf een
latere periode in dit Laatglaciaal. Deze geulen zijn tot ca. 5m diep, en tot enkele tientallen meters
breed. Beide geulsystemen zijn mogelijk te relateren aan gelijkaardige systemen aanwezig in het
centrum van de Moervaartdepressie. Het is vooral het grotere geulsysteem dat in latere periodes (in
de loop van het Holoceen, de huidige tussenijstijd) periodiek terug werd geactiveerd.
Naast deze geulen vertoont de vroegere topografie van het landschap in de zone Moervaart-Noord
een golvend patroon, waarin verschillende langwerpige ruggen en depressies kunnen herkend
worden. Een gedeelte van deze ruggen flankeert de vroegere geulen, en is meer dan waarschijnlijk
ontstaan door het migreren van de geulen (zgn. kronkelwaardruggen- en depressies). Dit vroegere
landschap is op de meeste plaatsen afgedekt door een dun pakket zandige (rivier)klei, tenzij soms op
plaatsen waar de ruggen dagzomen.
Een opvallend element in de zone Moervaart-Zuidlede is de aanwezigheid van een ruwweg oost-west
gerichte langwerpige rug. Deze rug is te verklaren als een zgn. rivierduin, die wellicht eveneens in het
Laatglaciaal werd gevormd. Ten zuiden van deze rug bevindt zich eveneens een fossiele geul.
Op basis van de gecombineerde gegevens kan een gedeeltelijke geomorfologische kartering van het
gebied opgemaakt worden (fig. 2).
Dit toont aan dat het gebied een uitzonderlijk geomlorfologische sequentie vormt met een groot
aantal gradiënten, gaande van de cuestarand in het noorden, over Moervaartdepressie met
verschillende fossiele geulen, over de Laatglaciale rivierduin, en tenslotte in het zuiden terug een
gedeelte van de depressie, en tenslotte het dekzandlandschap.
Bovendien werd bij het paleo-ecologisch onderzoek vastgesteld dat met name het gebied MoervaartNoord een uitgebreid en goed bewaard paleo-ecologisch archief bevat in de fossiele geulen en
depressies. Deze beide elementen samen vormen een bijzonder en rijk fossiel landschap, dat een
groot onderzoekspotentieel biedt voor vooral de periode van het Laatglaciaal, en gedeeltelijk het
Holoceen.
De zoekzone Mendonk is op geologisch en geomorfologisch vlak minder complex. Het grootste deel
van deze zone bestaat uit een onbedekt dekzandlandschap. In het noorden is die gedeeltelijk bedekt
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door dunne pakketjes kleiige rivierafzettingen. In het uiterste NO is nog een gedeelte van de
Laatglaciale rivierduin aanwezig.

Fig. 2: Gedeeltelijke geomorfologische kartering van de zones Moervaart-noord en –Zuidlede.
Archeologie:
In en in de onmiddellijke omgeving van de drie zoekzones zijn verschillende archeologische vondsten
gerapporteerd. Het meest opvallende element hierbij is een relatief groot aantal akkervondsten uit
de prehistorie. Deze bevinden zich voor het grootste deel op de Laatglaciale duin, terwijl enkele
vindplaatsen zich op de noordelijke cuestarand bevinden. Deze vondsten wijst op de grote
aantrekkingskracht die het gebied moet gehad hebben op jager-verzamelaarsgroepen uit het zgn.
finaal-paleolithicum en het mesolithicum. Dit is een reflectie van het patroon dat zichtbaar is in en
aan de rand van de gehele Moervaartdepressie. Het is bovendien te verwachten dat er zich nog een
groot aantal andere nog onbekende prehistorische sites in het gebied bevindt, b.v. in de zone
Moervaart-Noord. De huidige ‘leegte’ aan dergelijke sites in dit gebied is vooral te verklaren door het
pakketje afdekkende rivierafzettingen.
Wat de latere periodes betreft zijn de archeologische gegevens schaars, wat ook weer een gevolg is
van het gebrek aan verkennend onderzoek. Met name voor de meer recentere periodes (vanaf de
vroege Middeleeuwen) wijzen de historische bronnen immers op een rijke ontginningsgeschiedenis,
die reeds vanaf de 7e eeuw n.Chr. betuigd wordt (met de stichting van een St-Bavo kapel te
Mendonk). Historische bronnen wijzen daarbij ook o.a. op de aanwezigheid van een vroegere hoeve
in de zone Moervaart-Noord (het goed Braem). Mogelijk werden aan de hand van het geofysisch
onderzoek hiervan relicten gedetecteerd. Ook aan de randen van de zone Mendonk zijn er
verschillende van dergelijke ontginningen gedocumenteerd.
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Samenvattend kan gesteld worden dat de zones Moervaart-Noord en –Zuidlede een zeer groot
potentieel bieden voor de aanwezigheid van prehistorische sites. De aanwezigheid van sites uit
andere periodes is echter eveneens meer dan waarschijnlijk.
In de zone Mendonk is het potentieel voor de aanwezigheid van prehistorische sites als kleiner in te
schatten. Naar verwachting zijn hier wel sites uit latere periodes aanwezig.
Cultuurhistorie:
Visueel-landschappelijk is Moervaart-Noord, althans in zijn totaliteit, het meest gaaf gebleven
gebied. Het vroegere meersenkarakter is hier nog het meest duidelijk afleesbaar. De meeste van de
vroegere toegangswegen tot de gemeen gebruikte meersen zijn nog in het landschap bewaard
gebleven. De verrommeling van het cultuurlandschap is hier minimaal gebleven. Er zijn twee
scharniermomenten in de wisseling van het landgebruik. Het eerste scharniermoment doet zich voor
in de tweede helft van de 19de eeuw wanneer de gemeen gebruikte meersen stilaan ook in gebruik
worden geprivatiseerd. Van dan af worden er meer en meer lijnvormige beplantingen in het
meersengebied aangebracht. Het einde van deze periode wordt kort na WO-II ingezet. Het tweede
scharniermoment valt samen met de bouw van de pompstations in de tweede helft van de 20ste
eeuw. Van dan af zien we onder invloed van de verdroging een omslag in het bodemgebruik. Vooral
graasweiden ontstaan, maar daarnaast ook akkers en bosaanplantingen.
In tegenstelling met Moervaart-Noord is het cultuurlandschap in de zone Moervaart-Zuidlede veel
sterker visueel aangetast. Het meest gaaf gebleven zijn de site rond het Groothof (binnen de
voorgestelde afbakening) en de Oostdonkstraat zelf. Binnenin het gebied is er echter een sterke
verrommeling opgetreden. Enerzijds is de sterke reliëfophoging aan de noordoostrand van het
gebied (slibstort). Anderzijds is er de zich steeds verder doorzettende sluipende terreinverhoging
tussen de Oostdonkstraat en de Zuidlede. Bovendien is er net ten oosten van het Groothof een zeer
ongelukkige inplanting van een grote vrij recente woning (gekoppeld aan reliëfwijziging). De
ontwikkeling van dit gebied is in grote trekken vergelijkbaar met die van Moervaart-Noord met dit
verschil dat binnen dit gebied naar verhouding meer akkerland voorkwam (hoger gelegen
donkgronden). Bij het huidige landgebruik valt vooral de “verpaarding” op van het landbouwgebied.
Binnen het gebied tussen Mendonk en Sprendonk is zonder twijfel vanuit cultuurhistorisch oogpunt
het gedeelte ten zuiden van de Speurdonkstraat veruit het gaafst bewaard en dit in tegenstelling met
het voormalige meersengebied ten noorden de Speurdonkstraat. In de zone Mendonk bevinden zich
verder twee intacte Duitse bunkers uit de Eerste Wereldoorlog. De ene bunker ligt bij een hoeve op
ongeveer 100 m ten westen van de straat Windgat, de tweede bunker ligt aan de Moervaart, net op
de grens van de afgebakende zone (gebied Beiaard). Deze bunkers maakten deel uit van de
zogenaamde ‘Hollandstellung’ en zijn volgens de dienst Stadsarcheologie en de Simon Stevinstichting
"unieke militaire bouwwerken" die verdienen als monument beschermd te worden.
Evaluatie en waardering:
De zoekzones werden geëvalueerd aan de hand van de criteria die hiervoor tradinitioneel worden
gebruikt in de archeologische monumentenzorg enerzijds (fig. 3), anderzijds de criteria die gebruikt
worden voor in het kader van de landschapsatlas. Op basis hiervan kan de volgende evaluatie en
waardering uitgesproken worden.
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Fig. 3: Criteria voor de evaluatie van het paleolandschappelijk en archeologisch erfgoed.
-Moervaart-Noord en –Zuidlede:
Dit gebied is vanuit onroerend erfgoedperspectief zeer waardevol.
In de eerste plaats bezit de zone tal van paleolandschappelijke relicten en een rijk en goed bewaard
paleo-ecologisch bodemarchief, met een zeer groot potentieel aan archeologisch erfgoed, met name
voor de vroege prehistorie. Voor de latere periodes is een dergelijk potentieel zeker ook aanwezig,
maar vanuit puur archeologisch standpunt, ongekend. Historische bronnen duiden wel op
middeleeuwse en postmiddeleeuwse ontginningen in het gebied.
Vanuit (paleo-) landschappelijk oogpunt is het gebied, met de snelle opeenvolging van diverse
ecologische gradiënten van noord naar zuid, een uniek landschap, zowel regionaal als
bovenregionaal. De vorm van dit paleolandschap heeft ook zijn invloed op het latere landgebruik, en
het huidige zichtbare en historisch traceerbare landschap. Zo heeft de valleizone van MoervaartNoord zich ontwikkeld tot een meersenlandschap, waarin de weinige akkers som s gelegen zijn op de
hogere, boven de alluviale sedimenten uitstekende, paleotopografie.
Voornamelijk in de zone Moervaart-Noord is het cultuurhistorisch patroon in grote mate visueel
landschappelijk gaaf gebleven, en biedt het een goed beeld van het vroegere meersenlandschap.
Naar landgebruik is er wel een omslag te bemerken vanaf de tweede helft van de 20e eeuw, wanneer
onder de invloed van de verdroging vooral graasweiden ontstaan, naast akkers en bosaanplantingen.
-Mendonk:
Dit gebied is vanuit onroerend erfgoedperspectief matig waardevol.
De zone Mendonk is vanuit archeologisch standpunt een nagenoeg ongekende zone, met
uitzondering van aanwezige steentijdsites op het stuk Laatglaciale duin in het uiterste NO. Onderzoek
uitgevoerd aan randen van de zone wijst uit dat er echter wel degelijk een zeker potentieel is. Met
name middeleeuwse en postmiddeleeuwse vondsten werden hier aangetroffen bij veldkarteringen.
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Deze middeleeuwse en postmiddeleeuwse ontginning van het landschap wordt bevestigd door de
historische bronnen. Het aanwezige dekzandlandschap bevat mogelijk sporen en relicten uit diverse
periodes, gaande van de steentijd tot de post-middeleeuwen. Een uitzonderlijke bewaring en
gaafheid van deze relicten moet hier echter niet verondersteld worden. Organisch materiaal bv. zal
enkel mogelijk bewaard zijn in dieper uitgegraven structuren zoals waterputten. Vanuit
cultuurhistorisch perspectief is vooral de zone ten zuiden van de Speurdonkstraat relatief gaaf
bewaard. Dit is minder het geval in het meersengebied ten noorden van deze straat.

Advies:
Uit de evaluatie en waardering blijkt dat de zones Moervaart-Noord en –Zuidlede samen een gebied
vormen met een zeer grote onroerend erfgoedwaarde, conform hun opname in de ankerplaats
‘Moervaartdepressie’. Vanuit het perspectief van het onroerend erfgoed beleid en –beheer dient het
gebied dan ook bekeken te worden als uitermate behoudenswaardig.
Deze behoudswenselijkheid van de zones Moervaart-Noord en Zuidlede wordt in sterke mate
bedreigd door de scenario’s voor natuurontwikkeling beschreven in de ecohydrologische studie.
Deze scenario’s, waarbij grootschalige afgravingen in de zones plaats vinden, worden vanuit het
standpunt van het onroerend erfgoedbeleid dan ook als onaanvaardbaar beschouwd. In de zone
Mendonk zijn de vooropgestelde inrichtingswerken, met afgravingen, aanvaardbaar mits het nemen
van milderende maatregelen (preventief archeologisch onderzoek en het vrijwaren van de
Laatglaciale rug en de aanwezige bunkers in het noorden).
Indien dit behoud niet kan verzekerd worden, en toch gekozen wordt voor verregaande afgravingen
in Moervaart-Noord en/ of Zuidlede, dringt een intensief archeologisch vervolgonderzoek zich op.
Er is daarom gezocht naar scenario’s die de behoudswenselijkheid van het onroerend erfgoed
trachten te verzoenen met de vooropgestelde natuurdoelstellingen.
Het meest wenselijke scenario hierbij is het vernatten van de zones Moervaart-Noord en –Zuidlede
zonder het uitvoeren van afgravingen. Hierbij is het voornaamste probleem (voor de vooropgestelde
natuurdoelstellingen) dat de met fosfaat-aangereikte bovenlaag niet wordt verwijderd. Het is echter
mogelijk dat een traject van ‘uitmijnen’ hier een mogelijkheid tot verschraling biedt. Uit diverse
studies en rapporten blijkt immers dat het uitmijnen een degelijk alternatief kan zijn voor het
afgraven, met verschillende voordelen. In de eerste plaats is dit dat het onroerend erfgoed
grotendeels wordt gevrijwaard (met uitzondering van het visuele ‘vervagen’ van het 19e eeuwse
cultuurlandschap bij de uiteindelijke realisatie van het einddoel). Een bijkomende ‘bonus’ hierbij is
dat de vernatting van het gebied een gunstig effect heeft op de bewaring van paleo-ecologisch en
archeologisch materiaal.
Naast deze voordelen voor het onroerend erfgoed biedt dit scenario in de tweede plaats
mogelijkheden om nog voor een bepaalde tijd landbouwactiviteiten toe te laten in het gebied, als
een soort ‘uitdoofscenario’. In deze periode kan gestreefd worden om tijdelijk andere
natuurdoeltypes te verwezenlijken.
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Ten derde is dit scenario eveneens sterk kostenbesparend, aangezien het grote volume aan
afgravingen niet hoeft te gebeuren, en een tijdrovend en duur archeologisch vervolgonderzoek
wordt vermeden.
Het grote nadeel is dat dit scenario ongetwijfeld meer tijd kost dan het afgraven.
Preventief archeologisch onderzoek blijft echter nog steeds nodig voor de dijk- en ringgrachttracés.
Wat betreft deze tracés dient bekeken te worden hoe ze het minst storend kunnen ingepast worden
in het bestaande cultuurhistorische landschap. Dit betekent o.a. dat in de mate van het mogelijke de
bestaande cuestarand waar mogelijk dient behouden te worden in zijn huidige vorm, dat de
zichtbaarheid van deze steilrand dient gevrijwaard te worden, en dat de aanleg van een dijk daar dus
zo veel mogelijk dient vermeden te worden.
Het scenario waarbij vernatting van de zones Moervaart-Noord en/of Moervaart-Zuidlede via
hoofdzakelijk vernatting zonder afgravingen gepaard gaat met beperkte afgravingen is vanuit
onroerend erfgoedperspectief onwenselijk. Hier geldt dat zones waar afgravingen zullen voorzien
worden dienen voorafgegaan te worden door archeologisch vooronderzoek.
Ter conclusie kunnen we stellen dat vanuit het onroerend erfgoedbeleid sterk wordt aangeraden de
vooropgestelde natuurdoelstellingen na te streven in een scenario zonder afgravingen in de zones
Moervaart-Noord- en Zuidlede. Hiertoe dient de noodzaak van verschraling (in functie van de
verschillende habitattypes) en het alternatief van uitmijnen hiervoor te worden onderzocht. O.i. kan
het toepassen van dit alternatief tot een sterke ‘win-win’ situatie leiden voor zowel erfgoed als
natuur. Hierbij dient onderzocht te worden of de vooropgestelde doelstellingen via andere
inrichtingen/ startbeheer kunnen gerealiseerd worden.
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1 Inleiding
1.1. Achtergrond en doelstellingen
In het kader van de natuurcompensatie voor de ontwikkeling van de Gentse Kanaalzone werden vier
‘zoekzones’ aangeduid die in aanmerking komen voor natuurontwikkeling. Voor deze vier zones
werden in een ecohydrologische studie verschillende ontwikkelingsscenario’s uitgewerkt1. Deze
zones zijn respectievelijk (fig. 1.1):
•
•
•
•

De zoekzone Moervaart-Noord;
De zoekzone Moervaart-Zuidlede;
De zoekzone Mendonk;
De zoekzone Kalevallei.

Omdat deze geplande ontwikkelingen mogelijk een grote impact hebben op het onroerend erfgoed
nam het Agentschap Natuur en BOS (ANB) het initiatief om een studie te laten uitvoeren door het
Agentschap Onroerend Erfgoed (voorheen Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed), om dit
mogelijk effect te onderzoeken. De verschillende zoekzones werden immers reeds van bij de aanvang
van het project herkend als gebieden met een rijk onroerend erfgoedpotentieel. De zone MoervaartNoord maakt o.a. deel uit van de ankerplaats ‘Moervaartdepressie’.
In samenspraak tussen ANB, VIOE en UGent (prof. Philippe Crombé) werd een plan van aanpak
opgesteld, waarbij het onroerend erfgoed in zijn breedste zin wordt benaderd, en waarbij dus zowel
het cultuurlandschap als het archeologisch en paleolandschappelijk erfgoed wordt behandeld. Op
basis van dit plan werd een overeenkomst met het Agentschap Onroerend Erfgoed opgemaakt voor
het uitvoeren van deze studie. Het geofysisch onderzoek (cf. infra) werd uitgevoerd door de UGent.
De eerste stap van de studie bestaat uit een inventarisatie van gekende gegevens en
terreinonderzoek. Deze gegevens worden afgewogen tegen de bestaande ontwikkelingsplannen,
zodat mogelijke knelpunten kunnen herkend worden. In de geest van het Vlaamse en Europese
erfgoedbeleid wordt daarna gezocht naar scenario’s waarbij zowel de doelstellingen van
natuurontwikkeling enerzijds worden gerespecteerd, maar waarbij anderzijds de impact op het
onroerend erfgoed wordt geminimaliseerd. Tenslotte wordt elk uitgewerkt scenario voorzien met
aanbevelingen betreffende ‘milderende maatregelen’ t.a.v. een maximaal behoud van het onroerend
erfgoed.

1

Antea groep 2010.
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Fig. 1.1: overzicht van de zoekzones
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1.2. Situering en geplande ontwikkeling van de zoekzones
1.2.1 Moervaart-Noord
De zone Moervaart- Noord is gelegen op het grondgebied van Gent (deelgemeente Oostakker) en
Wachtebeke (deelgemeente Wachtebeke). De zone, ca. 110 ha groot, is gelegen tussen de Moervaart
in het Zuiden en de cuestarand in het noorden.
De inrichting die voor het gebied in de ecohydrologische studie wordt vooropgesteld (cf. hoofdstuk
7) is een waterrijk gebied, met een afwisseling tussen open water, riet, en drassige graslanden. Het
meest wenselijke inrichtingsplan in de ecohydrologische studie voorziet in de creatie van twee open
waterpartijen met broedeilanden in zowel het oostelijke als westelijke deel van het gebied, terwijl
het centrale deel als ‘eiland’ hoger gelegen zal blijven.
Zowiezo zal in dit scenario het huidige landschapsbeeld volledig veranderen. Enkel het centrale
gedeelte kan mogelijk nog als weilanden behouden blijven. Voor de creatie van de open water
partijen wordt in de studie een afgraving van ca. 150.000m³ grond voorzien. Dit omvat vooral het
verwijderen van de teelaarde, eveneens noodzakelijk voor de verschraling van de bodem. Hiernaast
worden in het noorden en het westen van het gebied een dijk en ringgracht voorzien.
1.2.2 Moervaart- Zuidlede
Deze zone ligt geheel op het grondgebied van Gent (deelgemeente Oostakker), en is ca 75 ha groot.
In deze zone worden naar het meest wenselijke inrichtingsplan van de ecohydrologische studie (cf.
hoofdstuk 7) geen ingrijpende maatregelen gepland.
1.2.3 Mendonk
Deze zone ligt geheel op het grondgebied van Gent (deelgemeente Oostakker), en is ca 185 ha groot.
Het meest wenselijke inrichtingsplan in de ecohydrologische studie (cf. hoofdstuk 7) van dit gebied
voorziet in de creatie van een aaneengesloten zone met open water in het noordoosten van het
gebied, met enkele zandige eilanden hierin. De afgraving in deze zone beperkt zich tot de bouwvoor
(ca 137000m³), met uitzondering van de zuidrand, waar voor de creatie van een rietzone afgravingen
tot 70cm diepte zouden nodig zijn. Het landschapsbeeld in deze zone zal door deze inrichting
uiteraard volledig veranderen.
In het westen van het gebied wordt er een zone voor boscompensatie voorzien, terwijl centraal het
beeld van een halfopen weidelandschap behouden blijft.
1.2.4 Kalevallei
De zone Kalevallei is ca 67 ha groot en gelegen op het grondgebied van de gemeente Evergem.
Tijdens het uitvoeren van deze studie werd de zone geschrapt als zoekzone voor de
natuurcompensatie. In de rest van het rapport wordt deze zone dan ook niet verder besproken.
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1.3. Algemene methodiek
De studie vertrekt van een ‘holistische’ benadering van het onroerend erfgoed. Dit betekent dat
zowel het paleolandschappelijk, archeologisch als cultuurhistorisch erfgoed wordt behandeld.
De eerste fase van de studie bestond voor al deze aspecten uit een bureaustudie. Dit werd
uitgevoerd voor alle zoekzones.
De tweede fase van het onderzoek bestond uit een terreinonderzoek. De intensiteit van deze fase
werd afgestemd op verwachte impact van de inrichtingsplannen op het onroerend erfgoed (cf.
supra), en op de beschikbare middelen. Dit betekent dat enkel in de zone Moervaart-Noord een
relatief intensief terreinonderzoek plaats vond. Gezien de (paleo-) landschappelijke complexiteit van
deze zone ging de meeste aandacht naar de reconstructie van de landschappelijke evolutie (cf.
hoofdstuk 2), en dit door een combinatie van geofysisch onderzoek, boringen, en paleo-ecologisch
onderzoek.
Het resulterende paleolandschappelijke kader wordt gebruikt om, gecombineerd met de gegevens
uit de bureaustudie, het ‘archeologisch potentieel’ van het gebied in te schatten. Archeologisch
verkennend terreinonderzoek was geen deel van deze onderzoeksopdracht.
Het terreinonderzoek in functie van de cultuurhistorische waardering vond plaats in de zones
Moervaart- Noord, Moervaart-Zuidlede, en Mendonk.
Deze verschillende aspecten werden initieel afzonderlijk opgemaakt (resp. hoofdstukken 2:
paleolandschappelijk onderzoek; 3: Archeologisch onderzoek; 4: Cultuurhistorisch onderzoek). In de
evaluatie en waardering wordt echter een geïntegreerde visie opgebouwd.
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2

Het paleolandschappelijk onderzoek

2.1 Inleiding
Met de term ‘paleolandschap’ wordt het landschap bedoeld zoals het in het verleden bestond en
werd opgebouwd. Een reconstructie van de evolutie van dit landschap heeft dus als bedoeling de
vorm en opbouw van het landschap zoals dit nu zichtbaar is te verklaren, en de evolutie in deze
opbouw te ontleden. De term ‘landschap’ wordt hierbij breed opgevat, als het samenhangend geheel
van (geo-)morfologische kenmerken en processen, geologie en sedimentaire opbouw, en onze
inzichten over het toenmalige milieu (met inbegrip van de toenmalige flora).
Een dergelijk onderzoek omvat ideaal gezien, zeker in gebieden met een complexe
ontstaansgeschiedenis zoals alluviale gebieden, een veelheid aan disciplines: geomorfologie,
bodemkunde, paleo-ecologie, etc., elk met zijn eigen methoden en technieken.
In het kader van deze studie werd gekozen voor de combinatie van booronderzoek, geofysische
prospectie, paleo-ecologisch onderzoek (pollen- en macroresten), en dateringsonderzoek (14C
dateringen). Deze gegevens laten toe de algemene sedimentaire evolutie en geomorfologie van het
gebied te schetsen. Dit terreinonderzoek werd voor het overgrote deel enkel uitgevoerd in de zone
Moervaart-Noord. Voor de andere gebieden werd enkel een bureauonderzoek uitgevoerd. Naast de
bespreking per zoekzone wordt in het bureauonderzoek eveneens het ruimere landschappelijke en
geologische kader geschetst, met name vooral de gegevens over de Moervaartdepressie.

2.2 Bureaustudie
2.2.1 Inleiding: algemene trends van de evolutie van het paleolandschap in Vlaanderen
Verschillende factoren speelden een belangrijke rol bij de opbouw van het landschap, met als één
van de belangrijkste de evolutie van het klimaat. Op een zeer algemeen niveau wordt dit aspect in
het geologische tijdsvak waarin we momenteel leven (het Quartair) gekenmerkt door de
opeenvolging van warmere en koudere perioden (ijstijden en tussenijstijden) (fig. 2.1). Deze
opeenvolging binnen het Quartair wordt het ‘Pleistoceen’ genoemd. De laatste fase hiervan, tevens
de laatste ‘ijstijd’ , was het Weichseliaan. Tussen ca. 70000 en 14500 jaren voor heden wordt deze
periode gekenmerkt door extreme koude, met name vooral tussen ca. 30000 en 20000 jaar voor
heden. Deze laatste koudeprik, ook wel het Pleniglaciaal genoemd, is belangrijk voor de vorm van het
landschap zoals we dit momenteel in Vlaanderen kennen.
In de haast begroeiingsloze poolwoestijn vonden in deze periode namelijk belangrijke
windverstuivingen plaats, waarbij o.a. dikke pakketten dekzanden werden afgezet. De opeenvolging
van ruggen en depressies die deze verstuivingen veroorzaakten, bepalen grotendeels ook nog de
huidige topografie in de Zandstreek en de Kempen.
Deze periode wordt afgesloten door het zogenaamde Laatglaciaal, gaande van ca. 14000 tot ca.
11000 jaar voor heden, een tijdsvak waarin het klimaat gradueel en gefaseerd verbeterde. Binnen dit
Laatglaciaal kunnen weer verschillende koudere en warmere fasen herkend worden (fig. 2.2).
Geomorfologische evoluties binnen dit Laatglaciaal zijn voornamelijk in de valleien te situeren. In het
18

begin van deze periode sneed een dynamisch stelsel van grote rivieren zich in het Scheldebekken in,
op plaatsen grote meanders creërend. Deze insnijding bepaalt voor een groot deel de uitgestrektheid
van de alluviale zones zoals we die nu kennen2.
De zgn. Bølling en Allerød perioden binnen het Laatglaciaal tonen voor de eerste maal relatief
kortstondige opwarmingen van het klimaat. In de Allerød periode laat dit toe dat de mens het
Vlaamse landschap in relatief grote aantallen begint te frequenteren (in archeologische termen het
zgn. finaal-paleolithicum: cf. infra). Door het verbeterde klimaat ontstond een bebost landschap, met
vnl. den en berk. Het einde van het Laatglaciaal, de Jonge Dryas periode, is dan weer zeer koud, en
duurde ongeveer 1000 jaar. Door deze koude maakte het ontstane bos terug plaats voor een open
toendralandschap. Dit open landschap en schaarse vegetatie lieten opnieuw toe dat er zich, hetzij op
een mindere schaal dan in het Pleniglaciaal, verstuivingen plaatsvonden. Met name in de
riviervalleien werd vanuit de periodiek droogliggende beddingen zand opgestoven, waardoor
(rivier)duinen ontstonden. De toewijzing van deze verstuivingsfase aan de Jonge Dryas wordt
voornamelijk gevoed door een groeiend aantal OSL (Optical Stimulated Luminescence) dateringen3,
o.a. ook in de Moervaartdepressie (cf. infra). In de loop van het Laatglaciaal, zeker vanaf de Allerød,
beginnen de in het begin van het Laatglaciaal ontstane riviervalleien zich stelselmatig op te vullen, in
het begin met gyttja- achtige sedimenten.
Na het Laatglaciaal begint het zgn. Holoceen, waarin het klimaat definitief verbetert. In werkelijkheid
is deze fase, waarin we momenteel leven, niet meer dan een tussenijstijd. Ook in dit Holoceen wordt
een onderverdeling aangebracht, voornamelijk aan de hand van de evolutie van de begroeiing en
kleinere klimaatswijzigingen4 (fig. 2.2).
Een constante voor deze periode, tot wanneer de invloed van de mens zich laat voelen vanaf vnl. de
Romeinse periode, is de ontwikkeling van een dicht bebost landschap. Rivieractiviteit wordt tot het
einde van het Atlanticum voonamelijk gekenmerkt door de graduele opvulling van de Laat-Glaciale
rivierbeddingen. Kleinere riviertjes binnen deze beddingen verzorgen de waterafvoer. Naar het einde
van het Atlanticum is deze opvulling voltooid, en breiden de overstromingsvlakten en de veengroei
zich verder uit. In deze natte zones ontwikkelt zich een dicht ‘moerasbos’, gedomineerd door els en
later wilg. Binnen dit moerasbos wordt de waterafvoer op de meeste plaatsen verzorgd door een
vertakt stelsel van kleine en ondiepe geultjes.
Buiten de valleien begint vanaf het Atlanticum de impact van de mens op het landschap voor het
eerst zichtbaar te worden, door een graduele ontwikkeling van landbouw, die vooral vanaf het
Subboreaal zichtbaar wordt door toenemende ontbossingen in functie van landbouw.
De overgang naar het Subatlanticum wordt gekenmerkt door een nattere periode, waardoor nieuwe
rivierinsnijdingen plaatsvinden die leiden tot de huidige rivierlopen van het Scheldebekken. De juiste
chronologie van dit proces is niet geheel duidelijk, het is wel zeker dat het voltooid was vóór de
Romeinse periode5. Zeker vanaf de Romeinse periode wordt de invloed van de mens op het
landschap zeer merkbaar. De grootschalige Romeinse ontginningen veroorzaken sterke
ontbossingen, waardoor lokaal nieuwe verstuivingen plaatsvinden. De ontginning van de valleiranden
2

Kiden 1991; Bogemans et al. in druk.
Bogemans & Vandenberghe, in voorbereiding; Kasse 2002.
4
Verbruggen & Kiden 1989; Verbruggen et al. 1996.
5
Bogemans et al. in voorbereiding; Meylemans et al. in voorbereiding; Kiden 1991.
3
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veroorzaakt bovendien erosie- en sedimentatieprocessen waardoor de rivieren een toenemende
sedimentlading krijgen; sediment dat stroomafwaarts zeker vanaf de midden- Romeinse periode
terug wordt afgezet in de alluviale vlakten. Hierdoor begint de opbouw van het kleipakket dat deze
vlakten heden ten dage kenmerkt. Deze evolutie zet zich door tot de bedijking van de meeste
rivierlopen in de late middeleeuwen.

Fig 2.1: Indeling van het Quartair
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Fig. 2.2:: Indeling van het Laatglaciaal en Holoceen, en corresponderende archeologische
tijdsindeling.
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2.2.2 Zoekzones Moervaart- Noord & Moervaart- Zuidlede
2.2.2.1 Inleiding: geografische en geologische situering (fig. 2.3)
Beide zones maken deel uit van het uiterst westelijke gedeelte van de zgn. Moervaartdepressie. Deze
depressie, die een maximale lengte heeft van ca. 16km en een maximale breedte van ca. 2,5 km,
heeft in het algemeen een oost-west georiënteerd verloop. Het westelijke gedeelte, waarvan de
studiegebieden deel uitmaken, is zwak zuidwest- noordoost georiënteerd, een patroon dat wordt
versterkt door de aanwezigheid van een aantal eveneens op die manier georiënteerde ruggen6. Het
noorden van de Moervaartdepressie wordt afgebakend door een steilfront met een hoogteverschil
met de depressie van ca 2m, dat de aanzet van de dekzandrug Maldegem- Stekene markeert. Het
uiterste westen van de Moervaartdepressie sluit aan bij de vallei van de Kale, terwijl het oosten van
de depressie aansluit bij de Durmevallei.
Het ontstaan en de opbouw van de Moervaartdepressie is te wijten aan het ontstaan van de
dekzandrug Maldegem- Stekene in het Pleniglaciaal en het Laatglaciaal. Door het ontstaan van deze
rug werd de noordelijke ontwatering van de Vlaamse vallei afgedamd. Als gevolg van deze
afdamming ontstond in het begin van het Laatglaciaal net ten zuiden van deze dekzandrug een
uitgestrekt maar ondiep meer, dat grotendeels nog in het Laatglaciaal werd opgevuld (cf. infra). De
watertoevoer van dit meer gebeurde vanuit de Kalevallei en een aantal kleinere waterlopen in het
zuiden. De afwatering van het meer vond uiteindelijk zijn weg langs o.a. de Durmevallei. Mogelijk
bestond ook een noordoostelijke natuurlijke uitvloei7.
De opbouw van de Moervaartdepressie, en de chronologie hiervan, is onderwerp van een
interdisciplinair onderzoeksproject dat momenteel aan de UGent wordt uitgevoerd8. De eerste
resultaten van dit project tonen een complexe geomorfologische en sedimentaire opbouw. Op basis
van een sleuf in het diepste gedeelte van de depressie kon zowel de sedimentaire opbouw als de
vegetatieontwikkeling van het gebied onderzocht worden9. De sedimentaire opbouw toont vooral
kalkrijke, gyttja achtige meerafzettingen, afgewisseld met meer humeuze, venige afzettingen. De
sequentie toont een uitgestrekt moeraslandschap in de Oudste Dryas periode, met een zeer open ,
steppe- achtig landschap.
In de periode van de Bølling ontstond door de toename van de temperatuur een permanent meer
met zuurstofrijk stilstaan tot traag stromend water. Het pollenonderzoek toont voor deze periode de
ontwikkeling van een open boslandschap, gedomineerd door berk.
In de koudere en drogere periode van de Oude Dryas daalde de waterfafel in het meer, hoewel
overal wellicht nog een diepte van meer dan 1m werd bereikt. Het landschap werd opnieuw open,
met een steppe-achtige vegetatie. In de sedimentaire opbouw van de depressie komt van deze
periode ingewaaid stuifzand voor, een gevolg van het open landschap.

6

Heynderickx 1982.
Bats et al. 2010.
8
Het project “Prehistoric settlement and land use systems in Sandy Flanders: a diachronic and geoarchaeological approach”; Cf. Bats et al. 2009; 2010.
9
Bats et al. 2010.
7
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Tijdens de warmere Allerød periode kende het meer zijn grootste uitbreiding, en wordt de regio
gekenmerkt door de ontwikkeling van een dicht berkenbos.
De afzettingen van de Jonge Dryas tonen dat de bebossing van het landschap in deze periode sterk
achteruitgaat ten voordele van opnieuw een door grassen en kruiden gedomineerde vegetatie. De
afzettingen wijzen erop dat het waterniveau van het meer in deze periode nog steeds beduidend
was.
Bij het begin van het Holoceen droogde het meer snel uit, en veranderde het landschap in een
laaggelegen nat grasland. Op de hogere zones ontwikkelde zich een dicht boslandschap, met in het
begin vooral den.
Vernoemenswaardig is eveneens onderzoek in het kader van het UGent onderzoeksproject op
sequenties van de dekzandrug Maldegem- Stekene. Dit toont, o.a. op basis van OSL dateringen, dat
deze opgebouwd werd in verschillende fasen. Een belangrijke fase hierin is de Jonge Dryas10.
Op geomorfologisch gebied toont de Moervaartdepressie op verschillende plaatsen opduikingen en
depressies (fig. 2.3). In een aantal gevallen zijn de depressies te relateren aan een fossiel
geulensysteem, waarvan enkele geulen in de Laatglaciale meerafzettingen zijn ingesneden en dus
van latere datum zijn dan het meer zelf. Het geofysisch onderzoek van de UGent toont eveneens een
complex van kleinere geulen in een vlechtend patroon, dat eerder contemporain is met de opvulling
van het meer. Geassocieerd met één van de grotere fossiele geulen in het gebied komen plaatselijk
eveneens kronkelwaardafzettingen voor11.
De opduikingen in de Moervaartdepressie zijn enerzijds plaatselijk te relateren aan de ruggen van
deze kronkelwaardafzettingen, anderzijds opduikingen van het Pleniglaciale zandsubstraat of
verstuivingsvormen uit het Laatglaciaal, zoals de uigestrekte duinrug in de zoekzone MoervaartZuidlede (cf. infra).

10
11

Derese et al. in druk.
Bats et al. 2009; 2010.
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Fig. 2.3: DHM van het gebied van de Moervaartdepressie, met aanduiding van de zones MoervaartNoord, Moervaart-Zuidlede, en Mendonk.
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2.2.2.2 De zones Moervaart-Noord en Moervaart- Zuidlede
• Bronnen
De bronnen die werden geraadpleegd zijn het DHM Vlaanderen, waarin een aantal belangrijke
reliëfvormen kan herkend worden, orthofoto’s, de digitale bodemkaart, en een aantal boringen
beschikbaar op DOV, die een noord-zuid gericht transect vormen in het uiterste westen van
Moervaart-Noord.
•

Het DHMV

Het DHMV toont zeer duidelijk het onderscheid tussen de laaggelegen, alluviale, zone Moervaart
Noord, en de dekzandrug ten noorden.
In de zone Moervaart-Noord zelf zijn kleinere reliëfverschillen te bemerken die vooral op het hoge
resolutie DHM zichtbaar zijn (fig 2.4)12: patronen van lineaire depressies en ruggen. Door het
booronderzoek (infra) weten we dat de meeste van deze patronen te wijten zijn aan de
aanwezigheid van een fossiel geulensysteem, dikwijls vergezeld van aangrenzende ruggen.
Voor de zone Moervaart-Zuidlede toont het DHM Vlaanderen (fig. 2.4) de aanwezigheid van een
duidelijke rug, in hoofdzaak west-oost georiënteerd. Deze rug is naar het westen toe te volgen tot in
de noord-oost hoek van de onderzoekszone Mendonk. Naar het oosten is de rug buiten het
onderzoeksgebied nog over iets meer dan een km te volgen. In de opbouw van de rug is eveneens
een interne morfologie te onderscheiden. Met name in het noordoosten van de zone MoervaartZuidlede bestaat de rug uit een ‘golvende’ sequentie van verschillende parallelle ruggen. In het
zuiden van de zone Moervaart-Zuidlede komt nog een aantal hoger gelegen zones voor, die op de
bodemkaart (infra) aangeduid zijn met de bodemserie Sdb (matig nat lemig zand).
•

Orthofoto’s

De beschikbare luchtfoto’s tonen t.a.v. het DHMV geen aanvullende gegevens over mogelijk
paleolandschappelijke elementen. Plaatselijk bevestigen deze beelden wel de aanwezigheid van
depressies zichtbaar op het DHMV. Deze tonen zich als donkerdere verkleuringen, of als
waterplassen (fig. 2.5).

12

Cf. AGIV 2003; Werbrouck et al. 2011.
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Fig. 2.4: Hoge resolutie DHM van de zones Moervaart Noord en Moervaart-Zuidlede.
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Fig. 2.5: westelijk gedeelte van zone Moervaart Noord op DHMV en orthofoto.
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•

De bodemkaart

De bodemkaart toont aan dat een aantal van de hoger gelegen zones op het DHMV te wijten is aan
de aanwezigheid van kunstmatige ophogingen (ON op de bodemkaart; fig. 2.6).
In het zuiden van de zone Moervaart-Zuidlede komt nog een aantal hoger gelegen zones voor, die op
de bodemkaart aangeduid zijn met de bodemserie Sdb (matig nat lemig zand).
Deze structuur is te interpreteren als een (rivier)duin, waarvan vermoed wordt, in associatie met
andere dergelijke duincomplexen en de belangrijke verstuivingsfase vastgesteld op de dekzandrug
Maldegem-Stekene, dat deze dateert uit het Laatglaciaal, en meer bepaald de Jonge Dryas.
Dateringsonderzoek op het duincomplex zelf is echter tot nog toe niet uitgevoerd.
De bodemkaart toont op deze rug vooral matig tot goed gedraineerde zandbodems met een weinig
uitgesproken profielontwikkeling. Plaatselijk wordt een verbrokkelde ‘postpodsol’ aangeduid
(bodemserie Zch13).
In het zuiden van de zone Moervaart-Zuidlede komt nog een aantal hoger gelegen zones voor, die op
de bodemkaart aangeduid zijn met de bodemserie Sdb (matig nat lemig zand).
Zowel ten noorden als ten zuiden van de duinrug komen lager gelegen zones voor die op de
bodemkaart aangeduid worden met bodemseries die wijzen op kleiige alluviale afzettingen zonder
profielontwikkeling (voornamelijk bodemseries Egp, Efp).
Een beeld van de gegevens over de substraten, zoals beschikbaar op de digitale bodemkaart, biedt
vooral interessante gegevens over de zone Moervaart-Noord, en het noorden van MoervaartZuidlede (fig. 2.7).
Op verschillende locaties wordt een zandsubstraat (s) aangeduid. Dikwijls zijn deze zones eveneens
te herkennen op het DHM Vlaanderen als licht hoger gelegen gronden. Het betreft opduikingen in
het aanwezige zandsubstraat, dat geologisch en geomorfologisch echter mogelijk van verschillende
aard kan zijn (kronkelwaardafzettingen, Pleniglaciale dekzanden, Laatglaciale duinafzettingen…).
Een ander substraat dat op verschillende plaatsen wordt weergegeven is veen (v).
Het eigen booronderzoek toont echter aan dat met de gegevens van de bodemkaart in de zone
Moervaart-Noord met de nodige voorzichtigheid dient omgesprongen te worden (infra).
•

Databank Ondergrond Vlaanderen

De beschikbare boorgegevens van het DOV, in een transect doorheen het uiterste westen van
Moervaart-Noord, bieden een eerste beeld van de sedimentaire opbouw in dit gedeelte van het
gebied.
De meeste boringen duiden een zandsubstraat aan dat zich op geringe diepte bevindt (ca 1m onder
het huidige maaiveld). Dit zand wordt doorgaans beschreven als grijsgeel, fijn, kalkhoudend zand. De
beschrijver van de boringen interpreteert dit zand als zijnde afkomstig van fluviatiele origine,
daterend uit het Weichseliaan. Waar deze interpretatie op gebaseerd is echter niet duidelijk. Dit zand
13

Cf. Van Ranst & Seys 2000.
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wordt doorgaans afgedekt door een pakket klei van (Holocene?) ouderdom, plaatselijk humeus of
zandhoudend tot zandig. Enkele boringen maken melding van de aanwezigheid van ‘mergel’.
Van deze sequentie wijken de boringen B827, B783, en B784, in enige mate af. B827 toont een
zandsubstraat pas op een diepte van 4,30m onder het maaiveld, voornamelijk afgedekt door venige
en kleiige sedimenten. B783 biedt een gelijkaardige opbouw, met het zandsubstraat op 2,30m onder
het maaiveld. B784 tenslotte geeft enkel melding van een pakket ‘bruinzwarte, sterk venige klei’, tot
op een diepte van 2m. Het zandsubstraat werd in deze boring schijnbaar niet bereikt.
Deze drie boringen doen vermoeden dat er zich in deze zone vermoedelijk een insnijding bevindt,
mogelijk te associëren met een paleogeul. Dit vermoeden wordt versterkt door het DHMV, dat in
deze zone eveneens een lineaire depressie weergeeft. De boringen uitgevoerd in het kader van dit
onderzoek bevestigen de aanwezigheid van deze geul (infra).
•

Synthese

De zones Moervaart-Noord en Moervaart-Zuidlede maken deel uit van de uiterst westelijke uitloper
van de Moervaartdepressie, een fossiel meer dat ontstond en grotendeels werd opgevuld in de loop
van het Laatglaciaal. In deze zone doen de gecombineerde gegevens van de bureaustudie de
aanwezigheid van een complex van fossiele geulen vermoeden.
Opvallend in de zone Moervaart-Zuidlede is de dominante aanwezigheid van een langgerekte
hoofdzakelijk oost- west gerichte rug, die te interpreteren is als een rivierduin, vermoedelijk ontstaan
in de Jonge Dryas periode.
De gegevens voor de zone Moervaart-Noord wijzen erop dat een kleipakket van vermoedelijk
Holocene ouderdom een ondiep gelegen zandsubstraat afdekt. De bodemkaart en het DHMV
verraden verscheidene opduikingen van dit zandsubstraat. De juiste origine van dit substraat is
zonder verder onderzoek niet vast te stellen. De boorbeschrijvingen van het DOV lijken af te wijken
van de sequenties zoals deze gekend zijn uit het centrum van de Moervaartdepressie (cf. supra), en
tonen schijnbaar een relatief eenvoudige sedimentaire opbouw van een door kleiige
overstromingssedimenten afgedekt zandsubstraat.
Dezelfde boringen van het DOV wijzen in het westen van de zone Moervaart-Noord tenslotte op de
mogelijke aanwezigheid van een fossiele geul. Het hoge resolutie DHMV toont een duidelijk patroon
van ruggen en depressies, waarvan deze laatste meestal te relateren zijn aan de aanwezigheid van
dergelijke geulen (cf. infra).

29

Fig.2.6: Zones Moervaart Noord en Moervaart Zuidlede op DHM Vlaanderen en met weergave
van de bodemseries op de bodemkaart.
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Fig. 2.7: Zones Moervaart Noord en Moervaart Zuidlede op DHM Vlaanderen en met weergave
van de substraten op de bodemkaart.
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2.2.2.3 De zone Mendonk (fig.2.8)

•

Bronnen

Dezelfde bronnen als voor de zones Moervaart-Noord en Moervaart-Zuidlede werden geraadpleegd
voor de zone Mendonk.
•

Bespreking

In de noordoostelijke hoek van de zone is nog een klein gedeelte van de laatglaciale duin aanwezig,
die naar het oosten toe de zone Moervaart- Zuidlede dwarst. Op de bodemkaart wordt deze zone
aangeduid met goed gedraineerde gronden met een zandige textuur.
Ten zuiden hiervan begint een lager gelegen zone aangeduid met kleiige alluviale sedimenten
(profielontwikkeling p).
Nog ten zuiden hiervan is het reliëf iets hoger gelegen en vertoont het verder een vrijwel vlakke
topografie. De bodemkaart toont over het algemeen zandige bodems aan met een relatief goede
drainage.

Fig. 2.8: Zone Mendonk op het DHMV en met de bodemseries van de bodemkaart.

32

• Synthese
De zone Mendonk bestaat voor het grootste deel uit een vrij vlak dekzandlandscap, met een elatief
goede drainage. In het noorden van het gebied wordt dit dekzandlanschap plaatselijk afgedekt door
een pakket(je) kleiige alluviale sedimenten. In het uiterste noordoosten van het gebied is nog een
stukje van de Laatglaciale rivierduin waarop Mendonk gelegen is, opgenomen (cf. 2.2.2.2).
2.3 Het geofysisch onderzoek14
2.3.1 Inleiding
Door middel van niet-destructieve geofysische prospectie werd vooral de zone Moervaart-Noord, en
één perceel in de zone Moervaart-Zuidlede, onderzocht met het oog op de kartering van het
paleolandschap en de aanwezige geomorfologische fenomenen. Meer specifiek gaat het vooral om
de detectie van paleoriviersystemen en zandige opduikingen.
2.3.2
•

Methode

Elektromagnetische inductie

De toegepaste geofysische prospectietechniek maakt gebruik van elektromagnetische inductie en is
gebaseerd op de respons van de bodem op elektromagnetische golven15. Bij elektromagnetische
inductie wordt in een zendspoel een magnetisch veld opgewekt (het primaire magnetische veld)
waardoor in de bodem elektrische stroompjes ontstaan die op hun beurt een eigen magnetische veld
opwekken. Dit opgewekte (geïnduceerde) veld is uit-fase met het primaire magnetische veld.
Een fractie van zowel het primaire magnetische veld als het geïnduceerde, of secundaire, veld wordt
vervolgens opgevangen door een ontvangstspoel waarna het signaal versterkt wordt en wordt
uitgedrukt in output-voltage. Dit voltage staat in lineair verband tot de elektrische geleidbaarheid
(EG) van de bodem. Het primaire magnetische veld werkt ook in op de magnetische kenmerken van
de bodem, wat toelaat de magnetische gevoeligheid (MG) op te meten als de in-fase respons.
Eenvoudig gesteld geeft deze magnetische susceptibiliteit weer in welke mate een materiaal kan
worden aangetrokken door een magneet.
De meting van de bodem is een integratie van deze parameters over een bodemvolume onder het
instrument, bijgevolg worden de waarden uitgedrukt in ‘schijnbare’ EG (EGs) en MG (MGs).
•

Instrumentarium

De metingen werden uitgevoerd met een meerspoelige elektromagnetische inductiesensor. Deze
sensor maakt het mogelijk om gelijktijdig EGs en MGs op te meten in vier ontvangstspoelen die zich
op een verschillende afstand van de zendspoel bevinden. De ontvangstspoelen hebben daarnaast
een wisselende oriëntatie (loodrecht (PRP) of horizontaal (HCP)) ten opzichte van elkaar. Er zijn dus
twee spoeloriëntaties op vier verschillende spoelafstanden (1 of 1.1 m en 2 of 2.1 m).
14
15

De Smedt et al. 2011.
Reynolds 1997.
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Door deze configuratie worden vier EGs en vier MGs signalen gelijktijdig gemeten met een
verschillende dieptegevoeligheid.
De dieptegevoeligheid van de verschillende spoelconfiguraties wordt standaard gezien als de diepte
waarbij 70% van het totale gemeten signaal (de cumulatieve respons) afkomstig is van het
bodemvolume boven deze diepte. Wanneer dit signaal wordt uitgezet voor de vier elektrische
signalen kan afgeleid worden dat voor de vier EGs metingen de dieptes van dominante respons
variëren van 0,5 m (1.1 m PRP), over 1.0 m (2.1 m PRP) en 1.5 m (1 m HCP), tot 3.2 m (2 m HCP)
onder de sensor. Eenvoudig gesteld wordt zo informatie bekomen van zowel oppervlakkige als
diepere bodemlagen tot op een diepte van ongeveer 3 m onder het maaiveld.
•

Motivatie van de toegepaste geofysische surveytechniek

Elektrische geleidbaarheid hangt sterk samen met verschillende fysische bodemparameters. In
hoofdzaak zijn dit het klei- en het vochtgehalte. De EGs neemt toe naarmate het kleigehalte en, in
iets mindere mate, het vochtgehalte in de bodem toeneemt. Andere parameters, met een minder
sterke invloed op het totale signaal, zijn onder meer de bodemdichtheid of –compactie en het
aandeel organisch materiaal in de bodem.
Bijgevolg heeft elke structuur in bodem die een wijziging in deze parameters veroorzaakt en een
zeker volume omvat, een invloed op de metingen in de vorm van een afwijkende EGs. Voorbeelden
hiervan zijn kleiige en lemige afzettingen, veenpakketten, zandige opvullingen of opduikingen,
enzovoorts. Een groot deel van de paleolandschappelijke fenomenen die in het onderzoeksgebied
kunnen worden verwacht behoren tot deze groep.
De magnetische gevoeligheid van de bodem is voornamelijk een maat voor de verstoring van de
organische toplaag. Tevens worden sterke signalen verkregen bij het meten van verhitte materialen.
Bij de eerste categorie kunnen bijvoorbeeld gedempte putten worden gerekend, bij de tweede onder
meer haarden en baksteenconcentraties (verhitte klei). De combinatie van beide signalen maakt deze
sensor bijzonder geschikt om verschillende relevante bodemvariabelen te onderzoeken in het kader
van de vooropgestelde landschappelijke en archeologische vraagstelling.
•

Meetconfiguratie

De sensor werd in een parallelle slede achter een quad gesleept tegen een gemiddelde snelheid van
8 km/u. Een dGPS werd gebruikt om de metingen te lokaliseren met een horizontale fout in de orde
van 10 cm. In combinatie met een GPS-gestuurd sturingssysteem werd het mogelijk gemaakt om op
rechte lijnen te rijden met een vaste tussenafstand. Het studiegebied werd op deze manier
opgemeten in parallelle rijen die 4.0 m uit elkaar lagen.
Aan een meetfrequentie van 9Hz werden hierbij per seconde vier EGs en vier MGs metingen samen
met één GPS meting digitaal opgeslagen in een veldcomputer. Hierdoor lag het staalname-interval op
20 tot 30 cm in de rij.
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•

Dataverwerking

Na het uitvoeren van de metingen werden de data overgebracht van de veldcomputer naar een
desktop-PC. Hier werd elke sensormeting gegeorefereerd door lineaire interpolatie en gecorrigeerd
voor de afstand tussen de GPS antenne en het middelpunt tussen zend- en ontvangstspoel.
Vervolgens werden de data gecorrigeerd voor instrument drift, dit wil zeggen voor veranderlijke
invloeden gedurende de meting van het desbetreffende gebied.
Daar de EGs meting temperatuursafhankelijk zijn en de gebieden op verschillende dagen met
variërende bodemtemperatuur zijn opgemeten, werd een standaardisatie uitgevoerd die de
resultaten van de EGs metingen converteerde naar een referentiebodemtemperatuur van 25 °C.
Tenslotte werden de meetpunten geïnterpoleerd naar een grid van 0,5 bij 0,5 m met behulp van
‘ordinairy point kriging’.

2.3.3 Resultaten
Voor de weergave van de resultaten wordt verwezen naar fig. 2.9 en fig. 2.10. De voornaamste
interpretaties zijn weergegeven in kaartformaat, waarbij de verschillende bodemsporen zijn
afgelijnd. Deze data zijn eveneens digitaal beschikbaar gesteld.
•

Elektrische geleidbaarheid

Alle EGs metingen vertoonden duidelijke bodemvariaties op het terrein. Verschillende kleiige en
venige pakketten konden op deze manier worden gelokaliseerd, samen met een aantal zandige
opduikingen. Hoge EGs waarden duiden op zones met een verhoogd kleigehalte en/of veenpakketten
in de ondergrond. Lage EGs waarden wijzen op zandige pakketten of opduikingen. Fig. 2.9 toont de
verschillende opgemeten percelen.
In het noordoostelijke deel van de zone Moervaart-Noord zijn voornamelijk ondiepe afzettingen en
geultjes aangetroffen. In het westelijke deel van dit gebied zijn diepere structuren aanwezig.
Opvallend is het voorkomen van dikke kleiige pakketten aan weerszijden van de gracht die deze
zones doormidden snijdt. Dit duidt mogelijks op de oorsprong van deze gracht aan als een uitdieping
van een vroegere natuurlijke waterloop. Het zuidelijke deel tenslotte, heeft een grotere
homogeniteit. Hoewel hier eveneens aan de randen van de huidige waterlopen sporen bevinden van
kleiige pakketten (> 1 m diep). De verschillende interpretaties en sporen zijn weergegeven in fig.
2.10.
Naast verschillende vermoedelijke grote paleogeulen in het westen van het gebied MoervaartNoord, is een groot deel van dit gebied bedekt met licht kleiige afzettingen en dunne kleipakketten.
Deze afzettingen zijn mogelijk van alluviale en fluvatiele oorsprong, hoewel dit door bijkomend
booronderzoek moet worden geverifieërd (infra). Tevens werd in deze zone een nutsleiding
aangetroffen met een noord-zuid orientatie. Waarschijnlijk gaat het hier om een stroomvoorziening.
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In de noordoostelijke zone werd naast de verschillende geomorfologische sporen een aantal
antropogene structuren onderscheiden. Het meest opmerkelijke spoor is de lineaire structuur in het
uiterste oosten van het gebied. Deze zandige sporen wijzen mogelijk op een archeologische structuur
(eventuele grachten en/of wallen). Om hierover meer sluitende uitspraken te kunnen doen, dient
bijkomend onderzoek te gebeuren (eventuele geofysische metingen aan een hogere resolutie met
bijkomend terreinonderzoek).
In deze zone werd ook een nutsleiding, een gasleiding, gedetecteerd.
In het opgemeten perceel in de zone Moervaart-Zuidlede werd weinig bodemvariabiliteit
geregistreerd. Naast de hierboven vermelde kleiige pakketten in het noorden en zuiden van dit
gebied, werd een ellipsvormig zandig pakket aangetroffen in het midden van het gebied. Mogelijk
gaat het hier om een ophoging.
Wanneer de verschillende EGs metingen, worden uitgezet per spoelconfiguratie, kunnen
diepteverschillen worden waargenomen. De diepste kleipakketten werden gedetecteerd in het
westen van Moervaart-Noord, terwijl de meeste structuren in het oosten een ondiepe ligging
hebben.

Fig.2.9: overzichtsbeeld van de opgemeten percelen
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Fig.2.10: Geomorfologische Interpretatie van de metingen (beeld: UGent).
•

Magnetische gevoeligheid

Voor de interpretatie van de bodemkundige variabiliteit van het studiegebied, bleken de
magnetische variaties in de ondergrond dermate klein dat de MGs metingen met de toegepaste
meetresolutie, niet konden bijdragen tot de kartering van het paleolandschap. Naast de detectie van
enkele grachten, nutsleidingen, werden geen grote landschappelijke elementen gevisualiseerd door
de MGs data. Hierdoor werd de MGs-dataset niet weerhouden voor rapportage.
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2.4 Het booronderzoek
2.4.1 Methodiek
Het booronderzoek gebeurde in de eerste plaats door het uitvoeren van handboringen, waarbij twee
boortypes werden gebruikt.
De ‘spiraalboor’ (ook wel edelmanboor genoemd) met diameter 5cm werd gebruikt voor het boren in
‘grovere’ sedimenten (zand, verstoorde bodems). Het nadeel van dit boortype is dat de opgeboorde
sedimenten verdraaid worden, waardoor fijne sedimentaire structuren (gelaagdheid) moeilijk tot
niet te onderscheiden zijn. Een ander nadeel is dat het boren met dit type sterk wordt bemoeilijkt
wanneer waterverzadigde, slappe sedimenten, worden bereikt.
De gutsboor (lengte 1m, diameter 3cm) werd gebruikt wanneer slappere sedimenten (klei, veen…)
werden aangeboord. Het grote voordeel van deze boor is dat hiermee relatief ongestoorde
sedimenten kunnen worden opgeboord, waardoor de sedimentaire structuren goed zichtbaar zijn.
Met deze boor is het echter zeer moeilijk om door zandige sedimenten te boren. Door dit laatste kon
de basis van enkele geulafzettingen in een aantal boringen in het studiegebied niet worden bereikt.
De keuze voor de boorlocaties werd in de eerste plaats bepaald door de resultaten van het
geofysisch onderzoek (cf. 2.3). Daarnaast werden eveneens enkele boringen uitgevoerd op percelen
die niet geofysisch werden onderzocht. Dit gebeurde vooral door transecten te maken van noord
naar zuid door het gebied. Daarnaast werd het DHMV gebruikt voor het bepalen van de locatie van
boorpunten, bv. in functie van de detectie van mogelijke fossiele geulen.
Alle boringen werden in het veld beschreven naar de herkende ‘lagen’. Deze lagen werden
onderscheiden en beschreven naar o.m. dominante textuur (zand, klei, silt…), bijmenging textuur
(zandig, kleihoudend…), andere hoofdbestanddelen (veen, gyttja…), kleur, andere bijmeningen
(vivianiet, glauconiet, …), organisch gehalte (humeus, sterk humeus, …), etc. De boringen werden
gelokaliseerd met een hand-GPS met een horizontale precisie van ca. 2m.
Tenslotte werd een aantal boringen die beschikbaar zijn in de ‘Databank Ondergrond Vlaanderen’
(DOV; supra) eveneens geïntegreerd in de dataset.
2.4.2 Verwerking en analyse van de boorgegevens
Alle boringen werden verwerkt en beschreven in een acces databank en ArcGIS omgeving (bijlage 1).
Aan de hand van het Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen (DHMV) werd de absolute hoogte van de top
van elke boring afgeleid.
Naar de boorbeschrijvingen werd vervolgens een aantal ‘lithofacies’ afgeleid (cf. infra). Dit laat toe de
sedimentologische opbouw van het gebied te beschrijven. Aan de hand van deze set van eenheden
werd een aantal profielen doorheen het gebied uitgetekend, met als doel de sedimentaire opbouw
van het gebied te verduidelijken.
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Vervolgens zijn deze verschillende sedimentaire eenheden geïnterpreteerd naar de definiëring van
architecturale elementen. Dit laat toe de algemene geomorfologische opbouw van het gebied, en de
chronologie hiervan, in beeld te brengen en te beschrijven.
2.4.3 Resultaten
2.4.3.1 Inleiding
Voor de zone Moervaart Noord zijn 139 boringen ter beschikking, enerzijds eigen uitgevoerde
boringen, anderzijds boringen beschikbaar in de DOV databank (supra). De eigen uitgevoerde
boringen werden gericht op de resultaten van het geofysisch onderzoek (fig. 2.11). Alle
boorbeschrijvingen zijn opgenomen als bijlage1 (acces databank).
2.4.3.2 De lithofacies
Een lithofacies is een eenheid die wordt afgebakend aan de hand van een aantal lithologische
kenmerken (bv. textuur).
De lithofacies zijn gedefinieerd aan de hand van de boorbeschrijvingen. Hierbij is voor een aantal
facies de definiëring gebruikt die ontwikkeld werd in het kader van het Sigmaplan, voor alluviale
gebieden in het Beneden Scheldebekken16.
In het studiegebied worden zo de volgende lithofacies onderscheiden:
•

Het Organisch facies (O)

In de boringen in het studiegebied varieert het organisch facies van nagenoeg zuivere organische
resten (veen, gyttja) tot humeuze klei of humeus zand.
Veen is het resultaat van de zeer trage afbraak van plantenresten in een vochtige tot natte omgeving,
zoals in overstromingsvlakten en moerassen.
Gyttja is een verzamelnaam voor afzettingen die voornamelijk bestaan uit de afzetting van organisch
materiaal (dode micro-organismen, plantenresten), afgezet in traag tot stilstaand water.
In het studiegebied zijn in dit organisch facies bijna steeds schelpresten en/of schelpen aanwezig,
alsook vegetatieresten. In sommige locaties zijn kalkrijke zones in het organisch facies aanwezig.
Facies OI
Het OI facies bestaat uit nagenoeg zuiver veen. In het studiegebied varieert de ontbindingsgraad van
veen waar nog veel organische resten (bv. hout of riet) in kunnen herkend worden, tot een organisch
pakket waarin nog slechts weinig vegetatieresten te onderscheiden zijn.

16

Bogemans et al. in druk.
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solutie DHMV.

Fig. 2.11: Aanduiding van de boringen en beschreven profielen in de zone ‘Moervaart-Noord’, geprojecteerd op het hoge resolutie DHMV.
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Fig. 2.11: Aanduiding van de boringen en beschreven profielen in de zone ‘Moervaart-Noord’,
geprojecteerd op het hoge resolutie DHMV.

Facies OII
Dit facies verzamelt alle fijnklastische afzettingen die in het veld als ‘gyttja’ werden gekarakteriseerd.
Dit varieert van sterk organische plastische sedimenten, soms met een kleiige bijmenging, tot sterk
organische en kalkrijke sedimenten, waarin verder weinig klastische bijmenging kon onderscheiden
worden. Een nagenoeg algemeen kenmerk voor deze sedimenten in het studiegebied is het
voorkomen van schelpengruis en gehele schelpen.
Facies OIII
Deze sedimenten vertonen naast de organische component steeds ook een klastische component,
variërend van venige tot humeuze klei. Binnen de eenheid kan deze verhouding sterk schommelen.
In een aantal gevallen is de bijmenging eerder zandig.
Facies OIV
Opvallend in het studiegebied is het voorkomen van een aantal (fijn tot halffijn) zandige, sterk
humeuze afzettingen. Kenmerkend voor deze sedimenten zijn het voorkomen van vegetatieresten en
schelpengruis. De interne gelaagdheid binnen deze afzettingen varieert van zeer homogeen, tot een
alternatie van verschillende laagjes met een wisselend humusgehalte, voorkomen van schelpengruis,
en variaties in textuur.
•

Het Kalktuf facies (M) (‘mergel’)

Kalktuffen worden gevormd in waterlopen, langs hellingen, in meren en moerassige omgevingen. Het
primair bestanddeel zijn de calciumcarbonaatconcreties, variërend van brokken tot (zeer) fijn gruis.
Deze kunnen ingebed zijn in een organische of klastische matrix. In het studiegebied werd, in
tegenstelling tot in het centrum van de Moervaartdepressie, slechts in een zeer beperkt aantal
boringen dit facies vastgesteld.
•

Het fijn klastisch facies (K)

Het fijn klastisch facies bestaat in de eerste plaats uit kleiige sedimenten, in de tweede plaats silt.
Hierbij komen gradaties voor, naar gelang de bijmenging. In het studiegebied is in geen enkele boring
een zuiver kleiige of silteuze afzetting waargenomen, het is ofwel steeds humeus (cf. supra facies
OIII), ofwel zandhoudend tot (sterk) zandig. Dit facies vormt in veel van de boringen de top van de
sequentie, en is dan ook meestal grotendeels opgenomen in de ploeglaag. Het facies is meestal sterk
gemotteld, waarbij oxidatievlekken en –ijzerconcreties voorkomen. Ook schelpfragmenten komen
frequent voor. Het facies is overwegend slechts zeer dun (tot 80cm). Vanwege de geringe
verspreiding en variatie wordt binnen dit facies geen verder onderscheid gemaakt.
•

Zandige facies (Z)

Facies ZI
Dit facies is fijn tot halffijn van textuur, en is naargelang de diepte van voorkomen geoxideerd, met
aanwezigheid van ijzerconcreties en roestvlekken, of gereduceerd. In een gereduceerde omgeving
komen soms humeuze vlekken en vegetatieresten in het topgedeelte voor. Dit topgedeelte is
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eveneens soms kleihoudend tot kleiig. Verder is de aanwezigheid van glauconiet karakteristiek. In
een groot aantal boringen is dit facies de dieptebegrenzende eenheid.
Facies ZII
Fijn tot halffijn Zand, met een kleiige tot kleihoudende bijmenging over gans de eenheid verspreid of
in zones. Schelp- en vegetatieresten komen eveneens voor. Meestal is de eenheid gereduceerd, met
eventueel oxidatievlekken. Daarnaast komt ook vivianiet voor.
Facies ZIII
Fijn tot halffijn zand, waarin kleiige en/of humeuze of kalkrijke laminae tot laagjes in voorkomen. De
gelaagdheid is horizontaal tot schuin. Schelpen of schelpresten en vegetatieresten zijn eveneens
karakteristieke elementen (fig.2.12).

Fig. 2.12: Voorbeeld van facies ZIII (boring 24)
Facies ZIV
Dit facies komt slechts in een beperkt aantal boringen voor. Het zand is fijn tot medium van textuur,
en is los gepakt. De aanwezigheid van (zeer veel) schelpresten, en lokaal ook baksteenresten, is een
karakteristiek element (fig. 2.13).

Fig.2.13: Voorbeeld van facies IV (boring 39)
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2.4.3.3 De architecturale elementen
Een ‘architecturaal element’ is een eenheid die wordt gedefinieerd naar morfologische (bv.
kronkelwaard, duin, oeverwal…) en/of genetische (bv. fluviatiel, alluviaal, eolisch…) kenmerken. De
definiëring van dergelijke architecturale elementen is dus bepalend voor de interpretatie van de
genese en geomorfologische opbouw van het studiegebied.
Op basis van de huidige gegevens onderscheiden we de volgende architecturale elementen in het
studiegebied:
•

Pleistocene zandige afzettingen(P)

Dit element verzamelt alle dieptebegrenzende zandige afzettingen die niet behoren tot de herkende
geulopvullingen. Op basis van de huidige gegevens kan niet bepaald worden of deze sedimenten dan
wel een eolische (dekzanden, duinen) of fluviatiele oorsprong (bv. de top van een
kronkelwaardafzetting) hebben. Meer dan waarschijnlijk gaat het om een combinatie van beide. Het
element is beperkt tot facies ZI.

•

Geulafzettingen (G)

Dit element verzamelt alle afzettingen die in geulen zijn afgezet en wijzen op een zekere fluviatiele
dynamiek. Het zijn de zandige geulafzettingen (OIV, ZII, ZIII, ZIV). Ze komen voor als basisopvulling
van de aanwezige geulen (voornamelijk OIV). Meestal zijn deze beddingen ingesneden in de
Pleistocene zandige afzettingen (P), maar soms komen ze ook voor binnen de opvullingssedimenten
van de aanwezige geulen, en hebben deze plaatselijk opgeruimd. Er wordt op dit moment geen
onderscheid gemaakt tussen genetische subeenheden (b.v. bedding, oever, crevasse…). In de
profielbeschrijvingen worden in dit verband wel enkele hypotheses geformuleerd.

•

Opvullings- en overstromingsafzettingen (O)

Deze eenheid verzamelt alle sedimenten die in geulen en de overstromingsvlakte zijn afgezet, en die
wijzen op beperkte fluviatiele activiteit en/of natte, moerasachtige omstandigheden. Concreet gaat
het vooral om de organische fijnklastische facies (OI, OII, OIII), en het kalktuf facies (M), in mindere
mate het fijn klastisch facies ((K); cf. infra).
Binnen dit element kunnen dus naar genese en afzettingsmilieu nog duidelijke verschillen aangeduid
worden, die echter vooral te maken hebben met de onderscheiden lithofacies. Eerder dan een verder
onderscheid te maken binnen dit architecturaal element worden in de profieltekeningen dus ook de
verschillende lithofacies binnen dit element aangeduid.
•

Afdekkende overstromingsafzettingen (AO)

De afdekkende overstromingsafzettingen omvatten enkel het fijn klastisch facies (K). De afzettingen
bestaan meestal uit zandhoudende tot zandige klei, en vormen in een groot aantal boringen de
oppervlaktebegrenzende afzetting. Het bovenste gedeelte van deze afzetting is dan ook steeds
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opgenomen in de ploeglaag. Binnen de afzetting komt in een aantal boringen dunne intercalaties
voor van meer zandige afzettingen. Deze worden mee opgenomen in deze eenheid. Deze meer grove
afzettingen duiden op meer fluviatiele dynamiek in de overstromingsvlakte.
2.4.3.4 Sedimentaire en morfologische opbouw
•

Bespreking profielen

Profiel 1 (boringen 45, 44, 39, 43, 42, 41, 32) (fig. 2.14)

Fig. 2.14: Profiel 1, op basis van de architecturale elementen en met aanduiding van de lithofacies.
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Beschrijving:
Dit profiel heeft een totale lengte van ca. 266m, en is NW-ZO georiënteerd.
Het profiel wordt gekenmerkt door de sterk golvende topografie van de dieptebegrenzende
Pleistocene zandige afzettingen (P). In twee boringen (39 & 43) werden deze afzettingen niet bereikt.
In de diepere gedeelten van het profiel (boringen 45, 39, 43) wordt deze eenheid telkens afgedekt
door geulsedimenten, bestaande uit alternaties van zandige afzettingen onderbroken door kleiige en
humeuze lagen en laminae (lithofacies ZIII), verder gekenmerkt door de aanwezigheid van
vegetatieresten en schelpfragmenten. Ter hoogte van boringen 39 en 43 vormen deze de
dieptebegrenzende sedimenten.
Eveneens in boring 45, 39 en 43 worden deze sedimenten afgedekt door afzettingen die een rustiger
afzettingsmilieu doen vermoeden: sterk organische opvullingssedimenten. Boringen 39 en 43 tonen
daarbij eerder gyttja-achtige afzettingen (OII), waarin eveneens enkele eerder venige, meer
klastische, en kalkrijke niveaus voorkomen. In boring 45 bestaan de opvullingssedimenten vooral uit
sterk humeuze silteuze of kleiige afzettingen, gekenmerkt door de aanwezigheid van schelp- en
vegetatieresten. Hierin komen eveneens enkele meer venige niveaus voor.
In boringen 39 en 43 worden deze sedimenten op hun beurt afgedekt door opnieuw zandige
afzettingen, in boring 43 eerst gekenmerkt door humeus fijn zand, op een hoger niveau door een
pakket halffijn tot medium zand, eveneens aanwezig in boring 39, dat gekenmerkt wordt door de
aanwezigheid van zeer veel schelpfragmenten, en van baksteenfragmenten in het topgedeelte
(lithofacies ZIV).
In boring 45 wordt het organisch opvullingsfacies eveneens afgedekt door een zandig facies, dat
echter in dikte beperkt is en waarvan het zand een fijnere textuur heeft (lithofacies ZII). Met
uitzondering van boringen 44 en 42 wordt het topgedeelte van het gehele profiel ingenomen door
afdekkende overstromingssedimenten (AO), in het algemeen bestaande uit zandige klei, waarin
echter plaatselijk meer zandige niveaus aanwezig zijn. In boring 45 komt aan de basis hiervan nog
een dun pakket sterk humeuze klei voor (lithofacies OIII).
In boringen 42 en 44 werd telkens direct eenheid P aangeboord, dat in boring 42 in de bovenste 60
cm verstoord is.
Interpretatie:
In profiel 1 werden in 4 boringen fossiele geulen aangeboord (45, 39, 43, 41). De basis van de
geulafzettingen werden in boringen 39 en 43 niet bereikt. In boringen 45, 39 en 43 wordt de basis
van de aangeboorde geulopvullingssequentie gevormd door beddingsedimenten, die wijzen op
alternaties van periodes van meer (zandige opvullingen) en mindere fluviatiele activiteit (humeuzere,
kleiigere zones). De verdere opvulling van de geul aangeboord in 39 en 43 met gyttja achtige
afzettingen duidt op een milieu van een sterk gereduceerd fluviatiel regime, waarin traag stromend
tot stilstaand water domineerde. Enkele in omvang zeer beperkte venige niveaus wijzen erop dat er
lokaal periodes aanwezig waren waarin het open water vervangen werd door eerder moerassige
omstandigheden.
Dit opvullingspakket is in beide boringen geruimd door nieuwe geulsedimenten. De relatief grove
textuur van deze afzettingen (halffijn tot medium zand), en de aanwezigheid van niveaus met zeer
veel schelpengruis, duiden op een zeer dynamische fluviatiele activiteit. Het gaat hier ongetwijfeld
om de insnijding van een nieuwe geul, die zich in de bedding van de oudere, fossiele geul heeft
gevormd. De 14C datering die in het kader van het pollenonderzoek werd uitgevoerd op venige klei
aan de basis van dit pakket (monster MVN11-B-285; infra) biedt een datering (2 sigma) tussen 360 en
60 v.C., wat een terminus ante quem is voor deze insnijding. De oorsprong van deze activiteit is
momenteel niet duidelijk. Het is te verwachten dat een dergelijke hoge fluviatiele dynamiek in
verband staat met hoog energieke doorbraak (crevasse) activiteiten, vanuit een nabijgelegen bron
(rivier).
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De opvulling van de geulen zichtbaar in boringen 45 en 41 wijst door de nagenoeg continue
aanwezigheid van fijnklastische sedimenten op een overwegend lage fluviatiele dynamiek.
De aanwezigheid van het dun pakket zand dat bovenop de opvullingssedimenten in boring 45 is
gedeponeerd wijst weer op een periode van verhoogde fluviatiele of alluviale dynamiek. Mogelijk
betreft het hier de rand van een crevasse lob die binnen de alluviale vlakte is gedeponeerd.
Anderzijds kan dit zand eveneens afkomstig zijn van een colluviaal proces, afkomstig van de
nabijgelegen zandige opduiking waarop boring 44 is gesitueerd.
Opvallend in deze boring is ook de aanwezigheid van een dun laagje sterk humeuze klei, wat
eveneens in een aantal boringen meer naar het westen is aangetroffen (bv. 46, 47, 52). Het wijst
wellicht op een initiële trage uitbreiding van de overstromingsvlakte buiten de fossiele
geulbeddingen, naar de lagere gedeelten van de topografie in de rest van de alluviale vlakte.
Afdekkende overstromingssedimenten dekken met uitzondering van boringen 44 en 42 overal de
sequenties af. Vermoedelijk is deze afdekking eveneens als vrij recent te interpreteren, mogelijk te
liëren aan de historisch betuigde overstromingen in de 19e eeuw.
In boringen 44 en 42 dagzomen de pleistoceen zandige sedimenten, opduikingen die duidelijk
zichtbaar zijn op enerzijds het DHMV en de geofysische meetresultaten voor wat betreft boring 44,
anderzijds de geofysische meetresultaten voor wat betreft boring 42. Op profiel 1 zijn dan ook deze
gegevens gebruikt om de uitgestrektheid van deze zandlichamen aan te duiden.
Profiel 2 (boringen 20, 68, 14, 15, 16, 17, 19, 18) (fig. 2.15)

Fig. 2.15: Profiel 2, op basis van de architecturale elementen en met aanduiding van de lithofacies.
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Beschrijving:
Ook in dit profiel is een aantal depressies in het dieptebegrenzende pleistocene zand zichtbaar. De
depressie in het noordwesten (boringen 20 en 68) is in het basale gedeelte opgevuld met humeuze
tot sterk humeuze zandige sedimenten, met vegetatie- en schelpresten. In boring 20 werd de basis
van deze sedimenten niet bereikt. Bovenop deze afzettingen zijn organisch rijkere afzettingen
gedeponeerd, gekarakteriseerd als gyttja achtige afzettingen (OII) in boring 68, en een dun pakket
veen (OI) in beide boringen. In boring 20 wordt dit verder afgedekt door afdekkende
overstromingssedimenten, aan de basis gedomineerd door een zandige textuur(ZII). In boring 68 is
het bovenste gedeelte verstoord.
De tweede depressie (boringen 15 en 16) bevindt zich ter hoogte van de centrale gracht. Hier werd
de basis van de geulafzettingen niet bereikt. Het diepste gedeelte van de aangeboorde sedimenten
bestaat uit humeus tot sterk humeus zand, waarin schelpresten en vegetatieresten voorkomen. Deze
worden afgedekt door gyttja achtige sedimenten (OII) en sterk humeuze fijnklastische afzettingen
(OIII), in mindere mate veen (OI). Ook hier wordt de top van de sequentie ingenomen door
afdekkende overstromingssedimenten, waarvan in de top klei dominant is. In boring 15 komt aan de
basis hiervan een pakket meer zandige afzettingen voor (ZII).
In de 3 andere boringen werd min of meer dezelfde sequentie aangeboord: afdekkende, dominant
kleiige, overstromingsafzettingen in het topgedeelte, gevolgd door de pleistoceen zandige
afzettingen.
Interpretatie:
In profiel 2 worden twee geulen aangesneden, één in het NW, tegen de steilrand van de huidige
alluviale vlakte, en één centraal in het gebied. Door de vergelijking met de meetresultaten van het
geofysisch onderzoek wordt duidelijk dat deze laatste hier lokaal een oost-west oriëntatie heeft.
Beide geulen worden in hun basaal gedeelte gekenmerkt door een opvulling met humeuze
afzettingen gedomineerd door fijn (slap) zand, waarin schepresten en vegetatieresten voorkomen. Er
is zeer zwak een gelaagdheid zichtbaar, naar kleine verschillen in textuur, humeus gehalte, en
bijmenging van schelp- en vegetatieresten. Deze afzettingen zijn gevormd in een milieu van
stromend water.
In beide geulen wordt dit gevolgd door afzettingen die een vermindering van de fluviatiele activiteit
aanduiden. De afzettingen gekarakteriseerd als gyttja achtige sedimenten werden daarbij afgezet in
traag tot stilstaand water, de venige niveaus duiden (lokaal?) op het stilvallen van de fluviatiele
activiteit, waardoor veenvorming mogelijk werd.
Heel het profiel wordt afgedekt door kleiige overstromingsafzettingen, wijzend op een ‘rustig’
alluviaal afzettingsmilieu, in de diepere gedeelten (in de fossiele geulen) voorafgegaan door meer
zandige overstromingssedimenten, wijzend op een initiële periode van meer dynamische
overstromingsactiviteit.
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Profiel 3 (boringen 57, 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47) (fig.2.16)

Fig. 2.16: Profiel 3
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Beschrijving:
Het profiel heeft een totale lengte van ca. 234m, en is NW-ZO georiënteerd.
Het profiel wordt gekenmerkt door een golvende topografie van het dieptebegrenzende
zandsubstraat (Z1), wat ten dele ook in de huidige topografie, zowel op het terrein zelf als op het
DHMV, kan herkend worden. In boringen 51 en 52 werden deze sedimenten niet bereikt. In deze
boringen bestaat het diepst aangeboorde sediment uit humeus zand, in boring 51 als een homogeen
pakket waarin weinig structuur te herkennen is, in boring 52 geïntercaleerd met humeuze laminae
waarin vegetatieresten zichtbaar zijn (OIV). In beide boringen komen omstreeks 3,5m TAW pakketjes
fijnklastische sterk organische sedimenten voor (‘gyttja, OII), waarin het organisch materiaal in grote
mate opgelost is, met uitzondering van plaatselijk fijne vegetatierestjes. Plaatselijk komen ook
gefragmenteerde schelprestjes voor. Deze sedimenten worden afgedekt door een vrij dik pakket
veen, dat zeer veel houtbrokken bevat (OI). Dit pakket is eveneens aanwezig in boring 50, waar het
rechtstreeks op het zandsubstraat Z1 gesitueerd is. In deze drie boringen wordt de sequentie
hogerop verdergezet door respectievelijk een in omvang beperkt pakket venige klei, waarin
schelprestjes voorkomen (OIII), en tenslotte een dun pakketje zandige klei (K).
De andere boringen hebben een eenvoudige opbouw: het zandsubstraat Z1 wordt telkens afgedekt
door zandige klei (K), met uitzondering van boring 49 waar de bovenste 50cm verstoord zijn, en
boring 47, waar tussen klei en zand nog een zone met sterk humeuze klei voorkomt (OIII).
Interpretatie:
Ter hoogte van boringen 50-51-52 werd een paleogeul aangeboord. De aanwezigheid van deze geul
is zowel op de geofysische meetresultaten als op het DHMV goed zichtbaar. De basis van deze geul
werd in het diepste gedeelte (boringen 51 en 52) niet bereikt. Boring 50 bevindt zich in de randzone
van de geul.
De sedimenten in deze geul wijzen in het basisgedeelte van de boringen op een relatief dynamisch
fluviatiel milieu, waarin mogelijk stabielere periodes te herkennen zijn door het voorkomen van
humeuze laminae binnen de zandige afzettingen. De verdere opvulling van de geul wordt wijst verder
op een afzettingsmilieu van eerder ondiep en traag stromend water (‘gyttja’- achtige sedimenten),
gevolgd door een meer moerassige omgeving (veen). Het bovenste gedeelte van deze opvulling
vertoont een sterke bijmenging van klei, wat opnieuw wijst op een zekere (overstromings)dynamiek. De aanwezigheid van een gelijkaardige pakketje humeuze klei in boring 47, op ca. de
zelfde absolute hoogte, wijst er wellicht op dat in deze fase de overstromingsvlakte zich buiten de
perimeter van de paleogeul zich verder uitbreidde naar de lagere gedeelten van de rest van het
gebied. Afdekkende overstromingssedimentenvormen overal de oppervlaktebegrenzende
sedimenten, met uitzondering van boring 49. Ter hoogte van deze laatste boring is in het profiel en
op het DHMV te zien hoe het onderliggende zandsubstraat hier duidelijk een O-W gerichte ‘rug’
vormt, die de paleogeul in het zuiden flankeert.
De afdekkende sedimenten duiden wederom op een relatief rustig alluviaal afzettingsmilieu, met
periodes van meer dynamiek, getuige meer zandige intercalaties.
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Profiel 4 (boringen 77, 56, 69, 70, 55, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 46) (fig. 2.17)

Fig. 217: Profiel 4

50

Beschrijving:
Het profiel verloopt nagenoeg parallel met profiel 3, en is dus eveneens NW-ZO georiënteerd. De
lengte van dit profiel bedraagt ca. 300m. Op dit profiel worden zowel eigen boringen als
boorbeschrijvingen aanwezig in de DOV databank gebruikt.
Het NW gedeelte van het profiel wordt nagenoeg volledig ingenomen door de aanwezigheid van een
brede en relatief diepe depressie (77, 56, 69, 70, 55, 71)in het onderliggende zandsubstraat (Z1), dat
in deze depressie echter alleen in boring 77 bereikt werd op ca. 0,2m TAW.
De opvulling van deze depressie lijkt op het uitgetekende profiel nogal divers te zijn, wat mogelijk
echter ten dele een ‘artefact’ is ten gevolge van het verschil in beschrijvingen tussen de eigen
boringen enerzijds en de DOV boringen anderzijds.
In globo tonen de boringen echter qua opeenvolging van opvulling een vrij gelijkaardig verhaal. Het
basisgedeelte van de sequentie wordt hierbij telkens ingenomen door humeuze fijnzandige
afzettingen (OIV), die plaatselijk soms kalkrijk zijn, en/of bijmenging van schelpresten of
vegetatieresten bevat. In boring 55 is hierin een gelaagdheid zichtbaar, met laagjes halffijn zand en
humeuze laagjes.
Bovenop deze zandige afzettingen komen steeds sterk organische sedimenten voor, beschreven als
venige klei, veen, en gyttja. In boring 56 zijn in het veen vele houtbrokken aanwezig, terwijl in boring
56 het veen eerder bestaat uit fijn organisch materiaal. In beide gevallen komen in het veen
verspreide zandkorrels voor.
Een tweede depressie in het profiel is zichtbaar ter hoogte van boring 74. Hier werd het pleistoceen
zandsubstraat eveneens niet bereikt, maar vormt het dieptebegrenzende sediment in de boring grijs
kleiig zand waarin o.a. veenbrokjes verspreid zitten (ZII).
In de overige boringen (72, 73, 75, 76, 46) komt het pleistoceen zandsubstraat ondiep voor. Dit wordt
in boringen 75, 76 en 46 afgedekt door een dun pakket organisch rijke kleiige afzettingen (OIII). Over
heel het profiel vormt het oppervlaktebegrenzende sediment zandige klei (K), dat plaatselijk
onderbroken wordt door sterk zandige afzettingen.
Interpretatie:
In het NW van de sequentie wordt dezelfde paleogeul aangeboord die eveneens in profiel 3 zichtbaar
is. Zoals eveneens op de resultaten van de geofysische metingen als op het DHMV zichtbaar is wordt
in profiel 4 deze geul hier niet ‘gedwarst’, maar wordt het verloop gedeeltelijk in de lengterichting
van de geul gevolgd. Boring 77 toont aan dat de basis van deze geul zich op ca. 0m TAW bevindt.
De sequentie in de opvulling van de geul is in dit profiel gelijkaardig als op profiel 3, de verschillen in
absolute hoogte niet meegerekend. Deze sequentie duidt wederom op een dynamisch fluviatiel
milieu in het begin van de opvulling, overgaand naar een meer moerassig milieu, waarin de klastische
bijmenging nog wel duidt op beperkte fluviatiele activiteit.
Eveneens zoals in profiel 3 wijzen de sterk humeuze klastische zones boven het pleistoceen zand in
boringen 46, 75 en 76 erop dat ook hier een uitbreiding van de alluviale vlakte in een aanvankelijk
relatief rustig, moerassig, alluviaal milieu heeft plaatsgevonden in de lagere delen van de topografie.
Boring 74 wijst mogelijk op de aanwezigheid van een kleinere (zij-?) geul. De opvulling met zandige
sedimenten wijst er althans op dat een zekere fluviatiele dynamiek hier aanwezig was. Op het DHMV
en in de geofysische metingen is hier een lineaire depressie aanwezig, parallel met de geul ten

51

noorden. Mogelijk is deze depressie te interpreteren als een kronkelwaarddepressie, en is de zandige
opvulling te verklaren als een alluviale afzetting.
Boringen 72 en 73 zijn duidelijk gesitueerd op een rug, die ten zuiden van de grote paleogeul is
gelegen. Het betreft de zelfde rug die in boring 49 (profiel 3) aangeboord is.
De afdekkende sedimenten duiden op een relatief rustig alluviaal afzettingsmilieu, met periodes van
meer dynamiek, getuige meer zandige intercalaties.
Profiel 5 (boringen 64, 63, 34, 36, 35, 33, 32) (fig. 2.18)

Fig. 2.18: Profiel 5
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Beschrijving:
Het profiel is ca. 193m lang en verloopt ruwweg N-Z.
De meeste boringen in dit profiel hebben een vrij eenduidige opbouw, waarbij het pleistoceen
zandsubstraat (Z1) zeer ondiep aanwezig is, ter hoogte van boring 35 zelfs dagzoomt. Dit
zandsubstraat wordt afgedekt door afzettingen van zandige klei, die plaatselijk zeer zandig zijn.
Een uitzondering vormt boring 63, waar een ca. 2m. diepe depressie in het zandsubstraat werd
aangeboord, die opgevuld is met veen, waarin veel houtresten te herkennen zijn (OI).
Interpretatie:
In boring 63 werd vermoedelijk (de rand van) een paleogeul aangeboord, die naar het westen kan
gevolgd worden over de boringen 62 en 38. De opvulling met (hout) veen wijst op een moerassig
milieu, met weinig fluviatiele activiteit. Boringen 34 en 36, in mindere mate 64, tonen eveneens een
depressie in het zandsubstraat, opgevuld met humeus tot sterk humeus kleiige tot zandige zones.
De afdekkende sedimenten duiden op een relatief rustig alluviaal afzettingsmilieu, met periodes van
meer dynamiek, getuige enkele zandige intercalaties.
Profiel 6 (58, 59, 60, 61, 38, 40, 41) (fig. 2.19)

Fig. 2.19: profiel 6
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Beschrijving:
Het profiel is ca. 405 m. lang en verloopt ongeveer NW-ZO.
De opvallendste elementen in dit profiel zijn twee depressies, enerzijds ter hoogte van de boringen
61 en vooral 38, anderzijds ter hoogte van boring 41. Voor deze laatste verwijzen we naar de
beschrijving van profiel 1.
In zowel boring 38 als 61 werd het pleistoceen zandsubstraat niet bereikt. Het onderste gedeelte van
de sequentie in boring 38 wordt gevormd door een alternerend complex van medium tot halffijn
zand en organische zandige klei, gestructureerd in laminae en lagen (ZIII; fig. 2.20). Zowel hele
schelpen als schelpfragmenten komen frequent voor.

Fig. 2.20: Voorbeeld van lithofacies ZIII in boring 38
Dit wordt afgedekt door een pakket (slap) veen, met vrij veel houtbrokken aan de basis. In boring 61
is eveneens een, hetzij aanmerkelijk minder omvangrijk, veenpakket aanwezig. Dit veen wordt
gekarakteriseerd door vele houtresten. De basis van de aangeboorde sequentie in boring 61 bestaat
uit halffijn zand waarin houtresten en grote schelpfragmenten (ZIV) aanwezig zijn.
In alle andere boringen komt het Pleistoceen zandsubstraat ondiep voor. Alle sequenties worden
afgedekt door zandige klei, waarin plaatselijk zeer zandige intercalaties aanwezig zijn.
Interpretatie:
Boringen 61 en 38 tonen de aanwezigheid van een paleogeul, die aanvankelijk in een dynamisch
fluviatiel milieu werd opgevuld getuige de relatief grote korrelgrootte van de zandige afzettingen.
Boring 61 bevindt zich wellicht aan de rand van deze geul. Deze dynamische opvulling wordt gevolgd
door een opvulling met veen, wijzend op eerder moerassige omstandigheden.
Deze geul is wellicht dezelfde als diegene aanwezig in profiel 5, en kan dus naar het oosten gevolgd
worden over de boringen 62 en 63. Via de geofysische metingen is deze geul ook naar het zuiden te
volgen (cf. profiel 1 en boringen 39 & 43).
Ook in boring 41 werd een geul aangeboord (cf. profiel 1).
De afdekkende sedimenten duiden op een relatief rustig alluviaal afzettingsmilieu, met periodes van
meer dynamiek, getuige meer zandige intercalaties.
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Profiel 7 (boringen 65, 66, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31) (fig. 2.21)

Fig. 2.21: fig. 7
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Beschrijving:
Dit profiel heeft een lengte van 256m; en is NW-ZO georiënteerd.
Het profiel wordt gekenmerkt door een sterk golvende topografie van het onderliggende
zandsubstraat (Z1). Een eerste depressie bevindt zich ter hoogte van boring 65, en is ter hoogte van
deze boring opgevuld met een dun pakket humeus zandige afzettingen (ZIII) en zandige klei (K).
Een tweede depressie bevindt zich ter hoogte van boring 24, en is opgevuld met een sterk
alternerend complex, bestaand uit een opeenvolging van halffijn zand met humeuze laminae, venige
klei, humeuze zandige klei, en een relatief dik (ca. 75cm) pakket zandige afzettingen, gekenmerkt
door de aanwezigheid van schelp- en vegetatieresten, en laagjes van humeuze zandige klei (fig. 2.12).
Een derde depressie wordt gevormd door de boringen 27 en 28. De opvulling van deze depressie
wordt gekenmerkt door in het basisgedeelte sterk zandige afzettingen, humeus en met aanwezigheid
van schelp- en vegetatieresten, en meer naar het topgedeeltezandhoudende tot zandige
kleiafzettingen, eveneens humeus, en met schelpfragmenten en zandige inclusies. Zowel in boring 27
als 28 werd de basis van deze opvulling niet bereikt.
Alle andere boringen tonen een eenduidige opbouw, bestaande uit een relatief dun afdekkend
kleipakket (K), gevolgd door het pleistoceen zandsubstraat (ZI).
Interpretatie:
Het profiel toont de aanwezigheid van minstens 2, mogelijk 3 geulen. Deze ter hoogte van boringen
27 en 28 werd in het aangeboorde gedeelte volledig opgevuld onder relatief dynamisch fluviatiele
omstandigheden.
De opvulling zichtbaar in boring 24 wijst eveneens op een dynamisch fluviatiel milieu, hetzij met een
sterk wisselende dynamiek. De aanwezigheid van meer humeuze tot venige niveaus duidt daarbij op
periodes van verminderde activiteit.
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Profiel 8 (boringen 8, 7, 6, 4, 5, 3, 2) (fig. 2.22)

Fig. 2.22: profiel 8
Beschrijving:
Het profiel verloopt ruwweg NW-ZO en is ca. 320m lang.
Het profiel wordt gekenmerkt door drie depressies. De basis van deze depressies ter hoogte van
boringen 2 en 3 werd niet bereikt. De opvulling van beide depressies bestaat in hoofdzaak uit vooral
zandige sedimenten, met een uitzondering van een zone in boring 2, die met veen en zeer humeuze
klei is opgevuld.
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In tegenstelling hiermee is de depressie in boring 7 opgevuld met sterk organische (kleiig veen,
venige klei) en fijnklastische sedimenten. Tussen 80 en 100cm diepte komt een zone met kalktuf
voor.
Alle andere boringen tonen een eenduidige sequentie, nl. een pleistoceen zandsubstraat afgedekt
door een dun pakket zandhoudende tot zandige klei. De bovenste meter van boring 8 is verstoord.
Interpretatie:
Boringen 2 en 3 tonen de aanwezigheid van enkele geultjes, waarvan door het beperkte boorbereik
de diepte niet kan worden ingeschat. Beide geulen zijn hoofdzakelijk opgevuld in een dynamisch
fluviatiel milieu, met uitzondering van de venige en fijnklastische zone in boring 2.
In tegenstelling hiermee lijkt de sequentie in boring 7 weinig dynamische fluviatiele activiteit gekend
te hebben. Vermoedelijk is dit eerder een depressie die in de overstromingsvlakte werd opgevuld.

Profiel 9 (boring 13, 12, 9, 10) (fig. 2.23).

Fig. 2.23: profiel 9
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Beschrijving:
Dit profiel is ca 260m lang, en verloopt van boring 13 tot 11 NW-ZO, en vanaf boring 11 W-O.
In het profiel zijn weinig opvallende elementen aanwezig. Met uitzondering van boring 13 bestaat de
sequentie overal uit het Pleistoceen zandsubstraat, afgedekt door de kleiige
overstromingsvlakteafzettingen. In boring 13 komen hiertussen nog in omvang zeer beperkte
afzettingen van enerzijds klei, anderzijds halffijn zand voor, beide gekenmerkt door de aanwezigheid
van baksteenfragmentjes.
Interpretatie:
Vermoedelijk dwarst dit profiel een geul, ten noordwesten van boringen 9 en 10 (infra), die dus
echter niet aangeboord werd.
Profiel 10 (boringen 78, 79, 80, 82, 81, 83, 89, 84, 85, 86, 87) (fig. 2.24).

Fig. 2.24: profiel 10
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Beschrijving:
Het profiel is ca 360m lang verloopt ruwweg NW-ZO.
Het zuidelijke gedeelte van dit profiel toont een zwak golvend Pleistoceen zandsubstraat, dat met
uitzondering van boringen 86 en 87 is afgedekt door in de eerste plaats sterk humeuze zandige klei
met zand- en houtbrokken.
Enkel ter hoogte van boring 79 is een uitgesproken depressie aanwezig, met het Pleistoceen
zandsubstraat op ca 2,7m diepte. Deze depressie is opgevuld met in eerste instantie sterk organisch
fijnklastisch materiaal (gytjja, OII), kalkrijk en met enkele grotere plantenresten. Dit wordt afgedekt
door een pakket humeus zand met aanwezigheid van sterk organische laagjes, laminae en vlekken.
Hele schelpjes en schelpfragmenten komen verspreid voor. Het bovenste gedeelte van de sequentie
wordt gevormd door sterk organische (venige klei) en fijnklastische sedimenten, weer sterk humeus
tot venig in het topgedeelte.
In boring 81 is een kleinere depressie zichtbaar, opgevuld met zand met humeuze laminae en een
dun pakketje venige klei.
Interpretatie:
Het belangrijkste element in dit profiel is de aanwezigheid van een geul ter hoogte van boring 79.
Deze werd aanvankelijk opgevuld in een rustig milieu van traag tot stilstaand water (gyttja
afzettingen), gevolgd door een meer dynamisch fluviatiel milieu, waarbij voornamelijk zandige
sedimenten werden afgezet. Daarna volgende opnieuw een rustiger fluviatiel milieu, waarbij venige
en sterk humeuze fijnklastische sedimenten werden afgezet. In de laatste fase van opvulling breidde
de overstromingsvlakte buiten de grenzen van deze geul, waarbij een pakketje sterk humeuze
sedimenten werd gevormd dat het grootste gedeelte van het profiel omvat. De top van deze
overstromingsvlakte is gesitueerd op ca 4m TAW. Enkel waar het Pleistoceen zandsubstraat hoger is
gelegen (boringen 86 en 87) zijn deze overstromingsvlakteafzettingen niet aanwezig.
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Profiel 11 (boringen 96, 95, 94, 92, 93, 90, 91, 88) (fig. 2.25).

Fig. 2.25: profiel 11
Beschrijving:
Het profiel is ca 360m lang en verloopt ongeveer NW-ZO.
Het profiel vertoont weinig opvallende elementen. Het zwak golvende Pleistoceen zandsubstraat
vertoont enkel een kleine depressie ter hoogte van boring 94, die is opgevuld met zeer organische
klei, met verspreide zandkorrels en –laagjes.
Alle andere boringen vertonen een Pleistoceen zandsubstraat afgedekt door een dun pakket meestal
humeuze kleiige afzettingen, behalve in boring 88, waar het geoxideerd zandige klei betreft.
Interpretatie:
Alle afdekkende sedimenten zichtbaar op dit profiel werden afgezet in een overstromingsvlakte.
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Profiel 12 (boringen 97, 96, 99, 100, 101, 102) (fig. 2.26).

Fig. 2.26: profiel 12
Beschrijving:
Het profiel is ca 275m lang, en verloopt ruwweg NW-ZO.
Zoals profiel 11 toont ook dit profiel weinig opvallende elementen. Ook de opbouw is gelijkaardig. De
depressie ter hoogte van boring 97 is opgevuld met hoofdzakelijk sterk organische en fijnklatische
sedimenten, terwijl in alle andere boringen het topgedeelte wordt ingenomen door sterk humeuze
klei, op een geringe diepte (25 tot 60cm) gevolgd door het Pleistoceen zandsubstraat.
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Interpretatie:
Alle afdekkende sedimenten zichtbaar op dit profiel werden afgezet in een overstromingsvlakte.
Profiel 13 (112, 111, 110, 109, 108, 107, 106, 105, 104, 103) (fig. 2.27).

Fig. 2.27: profiel 13
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Beschrijving:
Het profiel is ca 420m lang en ruwweg NW-ZO georiënteerd.
Het profiel vertoont een sterk golvend zandsubstraat, met depressies ter hoogte van boringen 105 en
111. Beide depressies zijn in het basisgedeelte opgevuld met voornamelijk (humeuze) zandige
sedimenten, met meer humeuze tot venige laagjes. In boring 111 komen verspreid niveaus met
relatief veel schelpfragmenten voor.
De bovenste gedeelten van beide depressies is opgevuld met sterk humezue tot venige fijnklastische
afzettingen (vanaf ca 3m TAW).
Alle andere boringen tonen een ondiep afgedekt Pleistoceen zandsubstraat. Deze afdekking bestaat
doorgaand uit humeuze zandige klei, sterk organisch aan de basis. De top van deze sterk organische
klei bevindt zich op ca 4m TAW. Waar het Pleistoceen zandsubstraat hoger ligt is dit sediment niet
aanwezig (boringen 104 en 110).
Interpretatie:
Zowel in boring 111 als in 105 werd een fossiele geul aangeboord. Beide werden eerste opgevuld in
een relatief dynamisch fluviatiel regime, gevolgd door een periode met een meer rustige opvulling.
De sedimenten die in alle andere boringen het Pleistoceen zandsubstraat afdekken zijn
overstromingsvlakteafzettingen.
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Profiel 14 (boringen 113, 114, 115, 117, 116, 118, 120, 119, 121) (fig. 2.28).

Fig. 2.28: Profiel 14
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Beschrijving:
Het profiel is ca 240m lang en loopt ruwweg NW-ZO.
Kenmerkend voor dit profiel is de sterk golvende topografie van het onderliggende zandsubstraat. In
drie boringen (116, 118, 119) is dit zandsubstraat niet bereikt.
De depressie ter hoogte van boring 119 is in het diepst aangeboorde punt opgevuld met zand waarin
veenbrokken aanwezig zijn, gevolgd op een diepte van ca. 1m met venige klei waarin zandige zones
voorkomen.
Ook in boring 116 bestaat de vulling grotendeels uit zandig materiaal, nl. beige halffijn zand, waarin
veenbrokken en schelpfragmenten voorkomen. In boring 118 bestaat de opvulling voornamelijk uit
een opvulling met een alternatie van veen- en zandlagen.
De depressie zichtbaar in boring 115 is in tegenstelling tot de andere depressies op die profiel met
vooral fijnklastisch en organisch materiaal opgevuld. Aan de basis bevindt zich fijn sterk organisch
materiaal (gyttja), gevolgd door sterk humeuze klei met verspreide zandkorrels. Vanaf 50 cm tot ca
120cm diepte bevindt zich een pakketje kleiig veen.
Alle andere boringen vertonen een uniforme en eenvoudige opbouw, waarbij het zandsubstraat op
geringe diepte (ca 30cm) wordt afgedekt door humeuze zandige klei.
Interpretatie:
In dit profiel zijn wellicht niet minder dan 3 relatief kleine fossiele geulen zichtbaar. Deze zichtbaar in
boringen 116, 118 en 119 zijn voornamelijk op een dynamische manier opgevuld. Daarentegen lijkt
de geul in boring 115 vrij vroeg afgesneden geweest te zijn van fluviatiele activiteit, waarbij deze dan
is opgevuld in de overstromingsvlakte.
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Profiel 15 (boringen 122 tot 130) (fig. 2.29)

Fig. 2.29: profiel 15
Beschrijving:
Het profiel is ca 300m lang en loopt ruwweg N-Z. In het zuidelijke gedeelte van dit profiel (boringen
122 tot 126) bevindt het zandsubstraat zich telkens op een diepte van ca 70cm tot 1m diepte,
afgedekt door een pakketje humeuze klei. Van boring 122 tot 125 komt hierboven nog een dun
pakketje geoxideerd los gepakt zand voor, gevolgd door de afdekkende zandige klei. In boringen 127
en 128 wordt het zandsubstraat meteen afgedekt door humeus zand (de ploeglaag).
In boringen 129 en 130 is er een kleine depressie zichtbaar, in boring 129 voornamelijk opgevuld met
fijnklastische sedimenten (zandige en venige klei), in boring 130 bestaat de opvulling van 90 tot ca
1,5m diepte uit een alternatie van venig materiaal met zandlagen.
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Interpretatie:
In het zuidelijke gedeelte van het profiel is het terreinenkele tientallen cm. kunstmatig opgehoogd.
In het noordelijke gedeelte van het profiel is een duidelijke rug aanwezig (boringen 127 en 128), ten
noorden geflankeerd door wat wellicht als een fossiel geultje moet geïnterpreteerd worden (boring
130).

Profiel 16 (boringen 131 tot 134) (fig. 2.30)

Fig. 2.30: profiel 16
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Beschrijving:
Het profiel is ca 100m lang en loopt ruwweg NW-ZO.
Het zandig substraat bevindt zich met uitzondering van boring 131 overal op een diepte van 70 tot
80cm. Dit wordt in deze zone afgedekt door humeuze klei.
Interpretatie:
Boringen 132 tot 134 maken deel uit van een lineaire depressie zichtbaar op het DHMV (infra).
Mogelijk betreft het een ondiep geulsysteem. De opvullingssedimenten wijzen echter niet op
fluviatiele activiteit, maar eerder op een opvulling in de overstromingsvlakte.

Profiel 17 (boringen 135, 136, 137) (fig. 2.31)

Fig. 2.31: profiel 17
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Beschrijving en interpretatie:
Het profiel is ca 95 lang en verloopt ruwweg NW-ZO.
In boringen 135 en 137 komen geen kleiige overstromingssedimenten voor, het zandsubstraat wordt
er afgedekt door een zandige ploeglaag.
In boring 136 is een depressie aanwezig, hoofdzakelijk opgevuld met humeuze klei. Dit is dezelfde
lineaire depressie die eveneens aangeboord werd in profiel 16.
2.4.3.4 Synthese van de boorgegevens
De boorgegevens bevestigen de resultaten van het bureauonderzoek en het geofysisch onderzoek
voor wat betreft de aanwezigheid van een fossiel geulensysteem. Vooral in het westen van de zone
Moervaart-Noord zijn duidelijke relatief brede en diepe geulen aanwezig. Daarnaast echter zijn er in
heel de zone Moervaart-Noord kleinere geultjes aanwezig.
De opvulling van deze geulen en geultjes toont sterke variaties, gaande van humeus zandige
geulsedimenten, tot gyttja achtige afzettingen, en veen (cf. bv. boring 56), tot opvullingen van halffijn
tot medium zand.
Dit complex van geulen suggereert een complexe fluviatiele geschiedenis van het gebied. Het is
duidelijk dat fluviatiel dynamische periodes afgewisseld zijn met periode waarin fluviatiele activiteit
nagenoeg stil viel, met de vorming van gyttjas en veen tot gevolg.
Buiten deze geulen bezit het onderliggende pleistocene zandsubstraat een licht golvend karakter,
waarin enkele hoger gelegen gedeelten kunnen herkend worden. Deze hogere delen van de
paleotopografie worden op sommige plaatsen niet afgedekt door latere fluviatiele of alluviale
sedimenten. De lager gelegen zones worden op de meeste plaatsen afgedekt door een dun pakket
zandhoudende tot zandige klei, lokaal gesitueerd op dunne pakketjes eerder zandige afzettingen.
In het oosten van de zone Moervaart Noord werden nagenoeg geen actieve geulsedimenten
aangetroffen, hoewel hier wel duidelijk een patroon van lineaire depressies aanwezig is, die meestal
opgevuld zijn met sterk humeuze klei. Het lijkt er dus op dat deze depressies hoofdzakelijk werden
opgevuld als deel van de overstromingsvlakte.
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2.5 Paleo-ecologisch onderzoek

2.5.1 Inleiding
Het doel van dit onderdeel van de paleolandschappelijke studie bestaat uit een evaluatie van de
mogelijkheden voor paleo-ecologisch onderzoek in de zone Moervaart Noord. Enkele paleoecologische analyses geven een eerste indruk van de bewaringstoestand van het materiaal, de
ouderdom van de afzettingen en de vegetatie-evolutie in het gebied. Op basis daarvan kan het paleoecologisch potentieel van het gebied ingeschat worden.
2.5.2 Methode
Op basis van de hierboven beschreven boorresultaten werden enkele locaties uitgekozen voor
bemonstering (fig. 2.32). Daarbij werd gelet op het voorkomen van (zo lang mogelijke) sequenties
met een hoog gehalte aan organisch materiaal. De bemonstering gebeurde met een gutsboor
(doorsnede 3 cm). De boorkernen werden in het labo lithologisch beschreven. Vervolgens werden
substalen van ca. 1 cm dikte voor pollenonderzoek genomen. Net onder ieder pollenstaal werd een
staal voor zadenonderzoek genomen, binnen hetzelfde type sediment (fig. 2.33). Op deze manier
kunnen de resultaten van het pollenonderzoek en het zadenonderzoek aan elkaar gekoppeld
worden.

Figuur 2.32: Locaties van de bemonsterde sequenties voor paleo-ecologisch onderzoek.
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De pollenmonsters werden verder behandeld volgens de standaard procedures voor
pollenpreparatie, inclusief acetolyse en gebruik van waterstoffluoride17. De pollenpreparaten werden
op een vergroting van 400x bestudeerd. Pollenkorrels werden op naam gebracht aan de hand van
een determinatiesleutel18. Daarnaast werd ook aandacht besteed aan andere microfossielen die
mogelijk indicatief kunnen zijn voor bepaalde milieuomstandigheden19. Omdat het hier gaat om een
eerste evaluatie werd gekozen voor een pollensom (som van de pollenkorrels van bomen, struiken
en kruiden – excl. waterplanten en sporenplanten) van ca. 100 korrels. De getelde taxa worden
weergegeven als percentage van de pollensom in een pollendiagram20 (zie fig. 2.32. Ook de
bewaringstoestand werd voor ieder monster geëvalueerd en toegevoegd aan het pollendiagram aan
de hand van een code (0 = niet telbaar, 1 = zeer slecht, 2 = redelijk slecht, 3 = matig, 4 = goed, 5 =
uitstekend bewaard).
Het pollenonderzoek werd aangevuld met zadenonderzoek. Algemeen gesteld is het zo dat het
zadenonderzoek een veel lokaler beeld van de vegetatie oplevert dan het pollenonderzoek dat een
veel ruimer gebied in beeld brengt.
Gezien de bemonstering met een guts met 3 cm doormeter was het noodzakelijk om zadenstalen te
nemen van ca. 10 cm lengte. Om deze manier werd voldoende materiaal verzameld om op een
zinvolle manier een evaluatie op het vlak van zaden uit te voeren. Dat hiermee tegelijkertijd een
groot tijdsinterval bemonsterd werd, is voor het doel van deze studie, namelijk een evaluatie, geen
probleem.
De zadenstalen werden zonder voorbehandeling zacht met leidingwater gezeefd over een zeef met
een maaswijdte van 0,25 mm. Tijdens het zeven werden notities gemaakt omtrent de matrix (bulk)
van het materiaal, op basis van visueel-macrospopische waarnemingen en voelen.
Vervolgens werden de residu’s bekeken met een stereomicroscoop, op lage vergroting (doorgaans
8x, meer waar nodig bij identificaties). Tijdens het microscopisch onderzoek werden samenstelling en
bewaring genoteerd (zie tabel 2.2). Wat de samenstelling betreft, gaat het om niet-organisch
materiaal (zand, baksteen / dakpan en kalk) en organisch materiaal (visbot, ander bot, schelpen,
slakken, insektenresten, hout, houtskool, wortelfragmenten, bladfragmenten, blad- of
bloemknoppen, mos, kranswieren, mijten, mosselkreeftjes, watervlooien, mosdiertjes en zaden).
Hiermee is niet alles genoemd wat in de residu’s aanwezig is, maar wel het grootste deel van het
materiaal en zeker voldoende voor een karakterisering van het materiaal. Behalve de zaden kregen
de genoemde categorieën een score die uitdrukt in welke mate ze aanwezig zijn in het onderzochte
staal (zie tabel 2.2; I = één of enkele, II = regelmatig, III = veel). Wanneer één of meerdere
categorieën dominant waren, werd dit genoteerd (vet in de tabel 2.2). De soorten werden niet
verder op naam gebracht. Voor de zaden was dit wel het geval. Hiervoor kon teruggevallen worden
op een vergelijkingsverzameling, fotoatlassen21 en andere determinatiewerken. Wanneer één of
meerdere soorten dominant waren, werd dit genoteerd (vet in tabel 2.2). Aantallen zaden werden
niet geteld, behalve voor 5 stalen (zie volgende paragraaf). Tot slot wordt ook een algemene indruk
van de bewaring van het organisch materiaal gegeven (zie tabel 2.2; s = slecht, m = matig, g = goed,
17

Moore et al. 1991.
Beug 2007.
19
Komarek & Jankovska 2001, van Geel 1978, van Geel et al. 1980/81, 1982/83, 1989.
20
M.b.v. Tilia software (Grimm 2011).
21
Bijvoorbeeld Cappers et al. 2006.
18
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zg = zeer goed). Het hier gevoerde zadenonderzoek is niet bruikbaar voor een gedetailleerde
reconstructie van de vegetatie; er zal enkel in grote lijnen aangegeven worden welke milieus uit de
zaden kunnen afgeleid worden.
Om een beter zicht te krijgen op de timing van de start van de verschillende geulopvullingen, werden
vijf niveaus voor radiokoolstof-datering geselecteerd uit de basis van de bemonsterde sequenties.
Het dateren van bulkmonsters brengt bepaalde problemen met zich mee: recentere wortels
verjongen de datering, herwerkt ouder materiaal of materiaal aangereikt met oudere koolstof
(bijvoorbeeld van onderwaterplanten) verouderen de datering. Daarom werd er aanvankelijk voor
geopteerd om te dateren op goed geïdentificeerde zaden. Op deze manier zouden de genoemde
problemen vermeden kunnen worden, zij het dat de zaden hier wel afkomstig zouden zijn van ca. 10
cm sediment, met dus een mindere resolutie in de tijd tot gevolg. Van 5 stalen werden alle zaden
uitgepikt, geïdentificeerd en geteld (zie tabel 2.2; MVN-A 343–351, MVN-B 301–314, MVN-B 510–
514, MVN-C 181–190 en MVN-E 261–275. De aantallen voor datering geschikte zaden waren echter
vrij laag. In A 343–351 werden zelfs geen zaden aangetroffen. Omdat gevreesd werd dat het voor een
datering vereiste gewicht aan zuivere koolstof niet gehaald zou worden, werd alsnog besloten de
dateringen uit te voeren op bulkmateriaal. Om een, iets minder precies, idee te hebben van de
ouderdom van het materiaal volstaat dit, zeker binnen het opzet van deze opdracht. De
zadenidentificaties kunnen wel in enige mate gebruikt worden als controle op de uitgevoerde
dateringen.
De AMS-dateringen op de geselecteerde bulkmonsters (ca. 1 ml) gebeurden door BETA analytic
(Florida, VS).
2.5.3 Resultaten radiokoolstofdateringen
De resultaten van de AMS-dateringen van vijf bulkmonsters zijn te vinden in tabel 2.1.

Monster code

Lab code

Conventionele ouderdom

Gekalibreerde ouderdom

(14C jaren BP)

(2σ, Cal BP)

MVN11-A-332

Beta 302747

11220 +/- 50

13210 – 13050

MVN11-B-509

Beta 302749

10790 +/- 50

12860 – 12790

MVN11-B-285

Beta 302748

2150 +/- 40

2310 – 2230; 2200 – 2010

MVN11-C-191

Beta 302750

12450 +/- 50

14800 - 14200

MVN11-E-250

Beta 302751

11110 +/- 50

13110 – 12920

Tabel 2.1: resultaten van radiokoolstofdatering
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2.5.4 Resultaten pollen- en zadenanalyses (fig. 2.33; tabel 2.2)
De grote variatie in morfologische structuren in het gebied deed ons besluiten om niet één enkele
sequentie in detail te bestuderen, maar meerdere verschillende structuren op een minder
gedetailleerd niveau. De vijf bemonsterde sequenties liggen allen in het westelijk deel van het
studiegebied en omvatten telkens de (organische) opvulling van een depressie. Toch zijn de
sequenties stuk voor stuk verschillend wat betreft diepte, lithologische samenstelling van de
opvulling, vorm van de depressie.

a) MVN11-A
Deze sequentie omvat de opvulling van de meer dan 4 m diepe geul in het uiterste westen van het
onderzoeksgebied. De opvulling bestaat onderaan uit zeer humeus zand met schelpengruis met naar
boven toe een hoger organisch gehalte (zandige gyttja). Bovenaan komt nauwelijks nog zand voor in
de gyttja, waarna het materiaal veniger wordt, om vlak onder het maaiveld te eindigen als droog en
brokkelig veen. Van sequentie MVN11-A werden 6 pollenmonsters en 6 zadenmonsters onderzocht.

Pollen
Op basis van de lithologie en de verhouding bomen/kruiden in de pollenspectra delen we het
diagram op in twee zones: A-I en A-II. Het feit dat de verandering in pollensamenstelling samenvalt
met een verandering in lithologie doet ons vermoeden dat de overgang tussen deze zones eerder
wijzigingen in het lokale milieu weerspiegelt dan een regionale evolutie.
De bewaring van het pollen in deze sequentie varieert van matig tot slecht. Bovenaan zien we een
mengeling van goed tot zeer slecht bewaarde korrels.

Lokale pollenassemblage zone MVN11-A-I (342 – 255 cm)

Beschrijving:
De pollenspectra worden duidelijk gedomineerd door Cyperaceae en Poaceae, die samen ongeveer
de helft van de pollensom uitmaken. Andere opvallende kruidensoorten zijn Artemisia en Filipendula.
Ook boompollen is aanwezig met Alnus, Betula, Corylus, Pinus, Quercus en Salix, waarbij geen van
deze taxa ooit sterk gaat overheersen.
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Bij de waterplanten zien we een verscheidenheid aan soorten (Nuphar, Nymphaea, Potamogeton,
Sparganium). Bij de NPP’s (“Non Pollen Palynomorphs”) vallen vooral Pediastrum boryanum en ‘type
127’22 op.
Interpretatie:
De dominantie van kruidenpollen wijst enerzijds op open graslanden in de nabijheid. Anderzijds zien
we op basis van de bomensamenstelling de aanwezigheid van bos, zowel op drogere grond als in de
nattere vallei.
Wat het lokale milieu betreft wijzen de genoemde waterplanten op open water. Dit wordt bevestigd
door het voorkomen van onder andere Pediastrum.

Lokale pollenassemblage zone MVN11-A-II (255 – 79 cm)
Beschrijving:
Hier domineert duidelijk het boompollen, met Alnus als belangrijkste component. Andere belangrijke
boomtaxa zijn Corylus, Pinus en Quercus.
Bij de kruiden komen vooral Apiaceae, Cyperaceae, Poaceae en Filicales voor.
Waterplanten zijn in deze zone veel minder frequent en zelfs quasi afwezig in het bovenste niveau.
Het monster op 160 cm wijkt licht af door lagere percentages Alnus, meer Salix, Pinus en het
voorkomen van Fagus. Ook bij de waterplanten en NPP’s zien we iets hogere percentages, al blijven
ze lager dan in de onderste zone.
Interpretatie:
De dominantie van Alnus wijst op het lokaal voorkomen van elzenbroekbos. De afname van pollen
van waterplanten kan betekenen dat de stroming in de geul sterk afgenomen is en de depressie
langzamerhand opgevuld raakt.
Ook in de lithologie zien we een evolutie van gyttja (afgezet in open water) naar veen (gevormd in
moerassige omstandigheden).
Op 160 cm duidt de winst van Salix ten opzichte van Alnus waarschijnlijk op een lokale terugkeer van
iets diepere / meer wisselende waterstanden. Ook de iets hogere percentages waterplanten en
NPP’s wijzen op beperkte reactivatie. Pinus en Fagus kunnen geïnterpreteerd worden als intrusief
materiaal.
De hier beschreven variatie in stroomactiviteit / waterstanden is waarschijnlijk nog veel complexer
(zoals blijkt uit de lithologie met wisselende gehalten organisch materiaal en zand), maar kan niet
gevat worden zonder in groot detail pollenanalyses uit te voeren. We kunnen in elk geval stellen dat
verlanding plaatsvond bij de overgang van gyttja naar veen.

22

‘Type 127’ volgens Pals et al. 1980: verkurkte basale cellen van slijmhaartjes van Nymphaeaceae.
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Zaden
Onderaan in MVN11-A werden geen zaden aangetroffen (MVN11-A 343–351). De daarop volgende
monsters bevatten vooral water- en oeverplanten (Lemna sp., Lycopus europaeus, Potamogeton sp.,
Hydrocharis morsus-ranae, …), aangevuld met Betula alba / pendula vanop de hogere gronden. Het
bovenste monster (MVN11-A 80–89) bevat enkel terrestrische planten, van voedselrijke en
gestoordere milieus (Polygonum persicaria, Sambucus sp., Urtica dioica, …). Of deze voedselrijke
milieus van antropogene dan wel natuurlijke oorsprong zijn (aanspoelingsgordels, tredplaatsen van
dieren, …), kan hier niet uitgemaakt worden.
Van het bij het pollenonderzoek vastgestelde hoge aandeel van Alnus kon bij het zadenonderzoek
niets waargenomen worden, ondanks het feit dat Alnus-zaden in grote hoeveelheden geproduceerd
worden, gemakkelijk verspreiden en goed bewaren. Mogelijk moet de verklaring gezocht worden in
het feit dat met het pollenonderzoek een algemener, ruimer beeld van de omgevende vegetatie
wordt opgehangen, terwijl de zaden doorgaans van eerder lokale herkomst zijn.
Bovenaan in de sequentie is de bewaring slecht (duidelijke tekenen van veraarding); elders is ze goed
tot zeer goed.
Ouderdom
De datering van een bulkmonster op 332 cm diepte geeft een ouderdom van 11220 +/- 50 BP (14C
jaren). Deze Allerød-datering stemt op het eerste zicht overeen met de pollenspectra (kruidenrijk
open landschap). Toch wijst de samenstelling van het boompollen eerder op een warmere periode
(cf. thermofiele soorten zoals Alnus, Corylus, etc.)23. We moeten dus besluiten dat ouder materiaal
(o.a. uit een vroegere interglaciale periode) herwerkt is en opgenomen in de afzetting. Het zandige
karakter van de afzetting wijst inderdaad op open water met actieve stroming.
Voor het bovenste deel van de sequentie is geen radiokoolstofdatering bekend, maar de
pollenspectra geven hier meer duidelijkheid. Het duidelijk lokaal voorkomen van Alnus plaatst dit
deel van de geulopvulling qua ouderdom in het Atlanticum of jonger. De bovenste twee getelde
niveaus kunnen geplaatst worden in het Subboreaal of jonger, op basis van het voorkomen van
Fagus24. Op ca. 250 cm diepte bevindt zich dus een hiaat in de sequentie (accumulatiestilstand
tijdens het einde van het Laatglaciaal en het Vroeg-Holoceen en/of erosie van afzettingen uit deze
periode).
Op basis van onze gegevens is het onmogelijk om vast te stellen wanneer de verlanding volledig was.
b) MVN11-B
Boring MVN11-B leverde een sequentie van meer dan 5m diepte op, waarbij onderaan waarschijnlijk
het Pleistoceen substraat werd bereikt. Het monster bestaat uit geulopvullingssedimenten. In de
onderste helft zien we zeer fijne, zwarte, slappe gyttja met vivianiet en enkele meer schelprijke
laagjes. Bovenaan wordt het materiaal meer brokkelig en zandiger. Rond 2,5m diepte zien we een
overgang naar een totaal verschillende geulopvulling met grof materiaal: (grof) zand met
plantenresten, stukjes baksteen, schelpjes en schelpfragmentjes. Dit pakket wordt gekenmerkt door
23
24

Verbruggen et al. 1996.
Verbruggen et al. 1996.
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afwisselend sterk humeuze en minder humeuze banden. Tussen 1,2 en 1,3m werd een pakketje
aangetroffen dat bestaat uit een accumulatie van plantenresten (geen ter plaatse gegroeid veen). De
bovenste halve meter is kleiig. Van sequentie MVN11-B werden 9 pollenmonsters en 9
zadenmonsters onderzocht.
Pollen
We kunnen binnen deze sequentie drie verschillende zones onderscheiden op basis van de
verhouding boompollen/kruidenpollen: zones B-I tot B-III.
Bovenaan is de bewaringstoestand matig. In het gedeelte onder 335 cm kunnen we spreken van een
goede (soms zelfs uitstekende) bewaring.
Lokale pollenassemblage zone MVN11-B-I (509 – 483 cm)
Beschrijving:
Deze onderste zone omvat enkel het onderste getelde niveau en wordt onderscheiden door het lage
percentage boompollen (ca. 25%). Bij deze bomen zien we vooral Betula en Pinus, maar ook (veel
minder) Juniperus communis en Salix. Bij de kruiden zijn vooral de percentages van Cyperaceae,
Poaceae, Filipendula en Urtica dioica type hoog. Ook Equisetum komt op dit niveau frequent voor.
Waterplanten zijn veelvuldig aanwezig, met voornamelijk Potamogeton. Verder zien we een hoog
percentage voor Pediastrum boryanum.
Interpretatie:
Dit spectrum toont een typisch toendralandschap: open grasland met enkele verspreide
berkenbosjes. Filipendula groeide wellicht in de natte graslanden nabij de bemonsteringslocatie.
In deze geul stond wellicht open water, zoals de groenwieren (Pediastrum) en pollen van
Potamogeton aangeven. Dit beeld klopt met de lithologie (slappe gyttja).

Lokale pollenassemblage zone MVN11-B-II (483 – 318 cm)
Beschrijving:
Het gemeenschappelijke kenmerk voor de vijf spectra in deze zone is het relatief hoge percentage
boompollen. Binnen deze zone vindt wel een verschuiving plaats in dominantie: aanvankelijk is
Betula het belangrijkste taxon, maar naar boven toe gaat Pinus overheersen. Daarnaast komt ook
continu Salix voor en verder sporadisch Populus en Rhamnus cathartica.
Bij de kruiden zien we voornamelijk Apiaceae, Cyperaceae en Poaceae. Verscheidene andere taxa
komen voor in lage hoeveelheden.
Waterplanten (o.a. Nymphaea, Potamogeton) komen voor in beperkte hoeveelheden. Bij de NPP’s
vallen de hoge percentages van ‘type 127’ op.
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Interpretatie:
Het landschap is tijdens deze fase duidelijk bosrijk. Het berkenbos evolueert naar een dennenbos. In
de nattere delen van het landschap groeit Salix. Naast bebossing is er ook nog plaats voor open
vegetatie, als is dat in deze zone veel minder dan in de vorige.
De waterplanten wijzen nog steeds op afzetting in open water.
Lokale pollenassemblage zone MVN11-B-III (318 – 125 cm)
Beschrijving:
In deze zone gaat het aandeel boompollen weer achteruit tot ca. 50%. Toch werden er beduidend
meer soorten geteld dan in de vorige zone. In de onderste twee niveaus is Alnus het meest frequent,
terwijl in de bovenste zone Salix domineert. Bij de kruiden zien we Poaceae als belangrijkste taxon,
met daarnaast een heel aantal minder frequente taxa, waaronder Cerealia (o.a. Secale cereale),
Chenopodiaceae, Plantago lanceolata, etc.
Waterplanten zijn met lage hoeveelheden aanwezig, uitgezonderd een piek van Hydrocharis morsusranae in het bovenste niveau.
Interpretatie:
De soortensamenstelling in deze niveaus is heel verschillend van deze in de onderliggende zones. In
de natte delen van het landschap zien we Elzenbroekbos, mogelijk tijdelijk vervangen door
wilgenbos. Op drogere grond is er nauwelijks nog bebossing en getuigen cultuurgewassen en
akkeronkruiden van een verregaande menselijke invloed op het landschap.
Het is niet duidelijk in hoeverre we deze drie pollenspectra mogen beschouwen als een
weerspiegeling van het lokale milieu: het gaat hier duidelijk om een hernieuwde geulinsnijding die
opgevuld is met zandig materiaal in een fase van actieve stroming. Allochtoon pollen valt dus niet uit
te sluiten.

Zaden
Sequentie MVN11-B vertoont globaal genomen dezelfde opbouw als sequentie MVN11-A. In de
palynologisch onderscheiden zones MVN11-B-I en II domineren water- en oeverplanten
(Ceratophyllum demersum, Hippuris vulgaris, Nymphaea sp., Potamogeton sp., Ranunculus subg.
Batrachium, …), aangevuld met Betula alba / pendula als boomsoort. In zone MVN11-B-III doet zich
eenzelfde type verschuiving in het soortenspectrum voor als bovenaan in sequentie MVN11-A:
waterplanten en Betula alba / pendula worden minder belangrijk, terwijl bijvoorbeeld Chenopdium
rubrum met 64 zaden prominent aanwezig is en Polygonum hydropiper en Ranunculus repens-type
enkel in deze zone gevonden zijn. Droger, rijker en gestoorder lijken ook hier aan de orde te zijn.
De bewaring is voor alle onderzochte niveaus goed tot zeer goed.
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Ouderdom
Het bomenarme landschap in de onderste zone is typisch voor het Laatglaciaal: de periode van
initiële opwarming na de laatste ijstijd, vóór de definitieve uitbreiding van het bos bij het begin van
het Holoceen25. Een radiokoolstofdatering bevestigt een Jonge Dryas datering.
De tweede zone vertoont de opeenvolging van een zgn. ‘Betula-fase’ en een ‘Pinus-fase’ in het
Preboreaal26.
De bovenste zone is duidelijk afgezet na een nieuwe geulinsnijding. De radiokoolstofdatering in de
basis van deze zone geeft aan dat de insnijding en het begin van de opvulling gebeurd zijn op het
einde van de IJzertijd. De verregaande ontbossing van de drogere gronden laten inderdaad een
relatief jonge datering vermoeden, net als het voorkomen van Secale cereale en
baksteenfragmentjes in het zand.

c) MVN11-C
Deze opvuling van een bijna 2m diepe geul bestaat uit kalkgyttja (lichtbruine mergel met organische
resten), met een onderbreking door een zandlaagje op ca. 170cm diepte. De geulopvulling wordt
afgedekt door zandige klei.

Pollen
Uit deze boorkern werden twee monsters geanalyseerd, met een matige tot goede bewaring. We
onderscheiden geen aparte zones.
Beschrijving:
In beide monsters zien we een sterke dominantie van kruidenpollen, namelijk Cyperaceae en in
mindere mate Poaceae. Bij het boompollen zien we lage hoeveelheden van Betula, Pinus, Salix en
Hippophaë rhamnoides.
In de waterplanten en NPP’s zien we wel een verschuiving op de verschillende monsterdieptes:
onderaan zien we bijv. Myriophyllum, Potamogeton en Pediastrum boryanum, bovenaan verdwijnen
deze taxa bijna volledig, maar verschijnt o.a. Typha latifolia.
Interpretatie:
Wat het regionale landschap betreft gaat het hier waarschijnlijk over een zeer open grasland, met
slechts enkele berkenbomen (of –struiken).
Lokaal zien we een vermindering van de waterdiepte, met aanvankelijk open water in de geul,
uiteindelijk evoluerend naar eerder moerassige omstandigheden.

25
26

Verbruggen et al. 1996.
Verbruggen et al. 1996.

79

Zaden
In de 2 onderzochte stalen werden enkel oever- en waterplanten aangetroffen (Rorippa palustris,
Myriophyllum sp., Potamogeton praelongus, …). Potamogeton praelongus komt vaak voor in
laatglaciale contexten.
De bewaring is uitstekend.
Ouderdom
Het open, boomarme landschap wijst op koude omstandigheden. Deze afzettingen dateren dus
wellicht uit één van de koude periodes van het Laatglaciaal. De radiokoolstofdatering wijst op de
oudste koude periode: het Oudste Dryas (mogelijk begin Bølling). Het bovenste deel van de
sequentie valt in elk geval nog in het Laatglaciaal, al is het onduidelijk in welke periode.
d) MVN11-D
De diepte van de depressie waaruit dit monster genomen is, is niet bereikt bij het boren. De diepste
sedimenten die bovengehaald konden worden bestonden uit zand met meer en minder humeuze
laagjes. Vanaf ca. 170cm is de afzetting zeer sterk organisch (gyttja), licht zandig en bevat veel
schelpfragmentjes. Rond 140cm zien we een overgang naar veen. De bovenste 70cm bestaat uit
kleiig zand / zandige klei. Er werden drie niveaus geanalyseerd.
Pollen
Het onderste geanalyseerde niveau komt uit de laag gyttja en toont een pollenspectrum dat sterk
verschilt van de bovenste twee (uit de veenlaag). We onderscheiden dus twee zones, samenvallend
met de lithologische eigenschappen (D-I in gyttja, D-II in veen).
De bewaring van het pollen in deze sequentie is matig tot slecht (vooral onderaan komen
gecorrodeerde, geplooide en gebroken stuifmeelkorrels voor).
Lokale pollenassemblage zone MVN11-D-I (160 – 140 cm)
Beschrijving:
Dit spectrum vertoont weinig boompollen (vnl. Betula). Bij het kruidenpollen zien we Poaceae,
Cyperaceae, Apiaceae, Filipendula, Urtica dioica type etc.
Zes verschillende waterplantentaxa zijn aanwezig, met Sparganium emersum type en Nymphaea als
meest frequente. Verder moeten we de aanwezigheid van belangrijke hoeveelheden Equisetum, type
127, type 146 en type 173 vermelden27.
Interpretatie:
We zien hier een bomenarm grasland, vergelijkbaar met het landschap beschreven voor MVN11-C.

27

‘Type 127’ volgens Pals et al. 1980: verkurkte basale cellen van slijmhaartjes van Nymphaeaceae; ‘type 146’
volgens Van Geel et al. 1989: Gloeotrichia type; ‘type 173’ volgens Van Geel et al. 1980/81: bladstekels van
Ceratophyllum.
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Lokale pollenassemblage zone MVN11-D-II (140 – 110 cm)
Beschrijving:
Het boompollen neemt in deze zone sterk de overhand. Aanvankelijk zijn Pinus en Salix de
belangrijkste taxa (Corylus en Quercus zijn wel reeds aanwezig). In het bovenste monster komen ook
Betula, Corylus en Quercus meer aan bod en verschijnt Ulmus. Bij de kruiden zien we lage frequenties
voor o.a. Brassicaceae, Poaceae, Urtica dioica type. Equisetum kent een sterke stijging in de basis van
het veen, type 127 is sterk vertegenwoordigd in de top. Waterplanten komen nauwelijks nog voor.
Interpretatie:
Deze spectra laten een behoorlijk bosrijk landschap zien, met lokaal veel wilgen en vermoedelijk
Equisetum als veenvormende vegetatie.
Zaden
Met soorten als Betula alba / pendula, Betula nana, Ceratophyllum demersum, Hippuris vulgaris,
Nymphaea sp. , Nuphar sp. (de enige vondst in dit onderzoek), Ranunculus subg. Batrachium, Lemna
sp., Typha latifolia, Lycopus europaeus, Chenopodium rubrum en Urtica dioica zijn opnieuw dezelfde
vegetatietypes als in sequenties MVN11-A en MVN11-B vertegenwoordigd, ditmaal echter zonder
accentsverschuiving.
De bewaring is zeer goed voor het onderste onderzochte niveau (gyttja). Daarboven in het (veraarde)
veen is de bewaring matig tot goed.

Ouderdom
Het lage percentage boompollen en het voorkomen van Betula nana onderaan wijzen op afzetting
van de gyttja tijdens het Laatglaciaal.
Het verschijnen van Corylus en de afwezigheid van Alnus laten toe de veenopvulling te dateren in het
(einde van het Preboreaal en het) Boreaal28.
e) MVN11-E
Op deze locatie vinden we een geul van minstens 3m diep (basis niet bereikt), opgevuld met zand
met een zeer hoog organisch gehalte (bovenaan venig). Deze opvulling is in de bovenste meter van
de boring afgedekt door een kleiige laag. Er werden 4 niveaus onderzocht op pollen en op zaden.
Pollen
In het hoofddiagram zien we nauwelijks variaties. In het nevendiagram (waterplanten,
sporenplanten, NPP’s) onderscheidt het bovenste monster zich sterk van de onderliggende. Toch
wordt het diagram in zijn geheel besproken.
De bewaring is over het algemeen matig, in het onderste niveau iets slechter.
28
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Beschrijving:
Het boompollen is met ca. 30% slechts matig vertegenwoordigd. Daarbij is Betula het belangrijkste,
maar ook Pinus en Salix komen voor. Enkele korrels van Alnus, Corylus en Juniperus communis
werden sporadisch aangetroffen. Bij de kruiden zijn Cyperaceae en Poaceae dominant. Daarnaast
zien we korrels van Apiaceae, Artemisia, Filipendula, Ranunculus acris type en vele andere.
Verschillende soorten waterplanten zijn continu aanwezig, al vertoont het bovenste niveau een
duidelijke piek voor Nymphaea en Sparganium emersum type. Ook Equisetum en enkele NPP’s (type
127, type 146) pieken, in tegenstelling tot Pediastrum (vooral boryanum), een groenwier dat
aanvankelijk talrijk aanwezig was, maar in het bovenste niveau verdwijnt.
Interpretatie
We zien een open landschap met veel grasland en weinig bos. Lokaal zien we een verandering in de
afzettingsomstandigheden (van zeer organisch zand naar kleiig zand) weerspiegeld in de
waterplanten en andere aquatische organismen.
Zaden
Evenals in de andere sequenties zijn soorten van open water en oevers het best vertegenwoordigd,
met bovenaan bijkomend Rumex maritimus en Chenopodium rubrum. Betula nana is de enige
‘boom’soort. Betula alba / pendula is in tegenstelling tot de andere sequenties niet aangetroffen.
2 van de 4 onderzochtes stalen (MVN11-E 171-179 en MVN11-E 216-229) bevatten heel weinig
soorten.
De bewaring is matig tot zeer goed.
Ouderdom

De lage hoeveelheden boompollen doen een Laatglaciale ouderdom vermoeden voor de hele
sequentie. De radiokoolstofdatering geeft inderdaad een Allerød-ouderdom. De minieme variaties in
het pollendiagram doen vermoeden dat het volledige pakket humeus zand afgezet is in het Allerød.
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Figuur 2.33: Boorkernen op absolute diepte (m TAW) met lithologie, locatie van de substalen voor
pollen- en macrorestenonderzoek, resultaten van datering en vermoedelijke chronologische periodes
voor de vijf sequenties.
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2.5.5 Interpretatie
Als we de resultaten en interpretaties van deze vijf palynologisch geanalyseerde boorkernen naast
elkaar leggen, zien we dat een grote variabiliteit. De combinatie van ouderdom, lithologie, lokaal
milieu, afzettingssnelheid etc. zijn telkens verschillend (fig. 2.33). Op dezelfde dieptes vinden we
opvullingen van totaal verschillende ouderdom. Met de huidige gegevens is het niet mogelijk een
duidelijk overzicht te krijgen van wat er zit, wat de relatie is tussen de verschillende morfologische
eenheden en fluviatiele systemen. Ook voor een precieze chronologie is verder bemonstering en
analyse nodig.
Toch kan al geprobeerd worden de evolutie van vegetatie en afzettingsmilieu doorheen de tijd te
schetsen:
- Begin Laatglaciaal (Oudste Dryas / Bølling):
In deze periode zien we een ondiep, smal geultje opgevuld met kalkgyttja (MVN11-C) in een zeer
open landschap. Qua ouderdom en lithologie sluit dit geultje aan bij de mergelafzettingen in het
centrum van de Moervaartdepressie, meer bepaald het vlechtend patroon van kleine geulen dat
contemporain is met de meerafzettingen29.
- Allerød:
Een bredere en dieper ingesneden geul (tot minstens +1m TAW, diepste punt niet bereikt) wordt
opgevuld met humeus zandig materiaal tijdens het Allerød (MVN11-A en E behoren vermoedelijk tot
deze zelfde geul) in een redelijk open landschap met wat dennen- en berkenbosjes. In deze geul
moet actieve stroming plaatsgevonden hebben tijdens de afzetting (cf. zand en herwerkt stuifmeel).
- Jonge Dryas en Vroeg-Holoceen:
Sequenties MVN11-B en -D vertonen beide een opvulling met gyttja die start tijdens het Jonge Dryas,
in een open, zo goed als boomloos landschap. Toch behoren de sequenties niet tot eenzelfde
geulensysteem. In MVN11-B gaat het namelijk over een diepe geul (-0,3m TAW) en in MVN11-D zien
we een ondiepe depressie. Mogelijk valt de geul in MVN11-B te correleren met de geul die
aangetroffen werd ingesneden in de meerafzettingen centraal in de Moervaartdepressie, met
opvulling van dezelfde ouderdom30.
In geen van beide sequenties vond (sterke) stroming plaats, waardoor organisch materiaal in rustige
omstandigheden kon blijven accumuleren tijdens het Preboreaal (en Boreaal). Ondertussen breidde
het bos sterk uit, met aanvankelijk vooral berkenbos, gevolgd door dennenbos en de komst van
hazelaar.
- Laat-Holoceen
In de loop van het Holoceen moeten verschillende reactivaties plaatsgevonden hebben in het gebied.
Zowel in MVN11-A als in MVN11-B zien we namelijk een plotse sprong in ouderdom, die
geïnterpreteerd wordt als een nieuwe insnijding binnen de grenzen van een oudere geulopvulling,
29
30

Bats et al. 2010.
Bats et al. 2010.
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waardoor de top van de oudere opvulling verdwenen is. De nieuwe opvulling start in beide gevallen
met gyttja, wat wijst op afzetting in rustige omstandigheden. Mogelijk gaat het hier dus om zeer
kortstondige doorbraken en niet om een langdurige nieuwe ingebruikname van de geulen als
stroomgeul. In MVN11-A gebeurde deze hernieuwde opvulling al in het Atlanticum of Subboreaal en
zien we een verlandingssequentie met gyttja gevolgd door veen, met els als dominante boomsoort.
In MVN11-B deed de insnijding en gyttja-afzetting zich voor tijdens het Subatlanticum (einde
IJzertijd). Daar volgde, na een fase van rustige afzetting, een nieuwe fase van actieve stroming met
afzetting van grof zand, plantenresten, aardewerkfragmentjes en schelpfragmenten. In deze laatste
periode had de mens duidelijk al een invloed op de vegetatie (ontbossing, graanteelt…) en mogelijk
(onrechtstreeks?) ook op de geomorfologische processen.
De herhaaldelijke herinsnijdingen in verschillende perioden die we hier getroffen hebben in onze
boringen tonen wellicht slechts een fractie van de relicten van fluviatiele activiteit tijdens het LaatHoloceen in het studiegebied.

Uit het zadenonderzoek komt een heel ander beeld naar voor: het algemene beeld van de 5
sequenties is er een van vaak dezelfde water- en oeverplanten, bijkomend soorten van drogere,
voedselrijkere en meer gestoorde milieus, en Betula-soorten als bomen/struiken.
Dat er onder de bomen en struiken alleen zaden van Betula-soorten aagetroffen zijn, staat in
contrast met de palynologisch vastgestelde bomen en struiken in de jongere delen van de sequenties
MVN11-A en MVN11-B. Voor soorten die wat verderop groeiden of zaden en vruchten hebben die
weinig aangetroffen worden bij paleo-ecologisch onderzoek worden, lijkt daarin de verklaring te
kunnen liggen. Voor Alnus glutinosa, een soort waarvan kan verwacht worden dat ze ter plekke
groeide en een soort met veel en gemakkelijk verspreidende zaden, is er op dit moment geen
voldoende verklaring voor deze contradictie.
In termen van actuele fytosociologie is het spectrum van de waterplanten te interpreteren als
soorten van de fonteinkruidenklasse (Potametea)31, verschillende oeverplanten mogelijk als soorten
van de rietklasse (Phragmitetea)32 en de plantensoorten van de drogere milieus als soorten van de
tandzaadklasse (Bidentetea tripartitae)33. De Potametea omvatten plantengemeenschappen van
open, zoet en voedselrijk water. De Phragmitetea op hun beurt komen voor op voedselrijke,
doorgaans permanent natte plaatsen langs oevers en in verlandingsgemeenschappen (moerassen).
De Bidentetea tripartitae bestaan uit pioniergemeenschappen van standplaatsen die nat en
voedselrijk zijn, in de winter gewoonlijk onder water staan en ’s zomers droogvallen, maar niet
uitdrogen. Het kan gaan om de oevers van rivieren en beken, plassen, tredplaatsen daarlangs, … De
genoemde fytosociologische klassen kunnen gelijktijdig bij (naast) elkaar voorkomen of deel
uitmaken van een successie.

31

Schaminée et al. 1995; Weeda et al. 2000.
Schaminée et al. 1995; Weeda et al. 2000.
33
Schaminée et al. 1998; Weeda et al. 2003.
32
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De overeenkomst tussen de sequenties wijst erop dat de lokale vegetatie, en dus ook het
afzettingsmilieu van het pollen, over de verschillende sequenties en dus in verschillende perioden
sterk gelijkend was en op een zelfde manier evolueerde. Dit toont nogmaals de complementariteit en
het verschil aan tussen pollenonderzoek en zadenonderzoek: pollenonderzoek laat een veel ruimer
gebied zien, behoudt het overzicht van wat er reilt en zeilt, maar kan minder in detail gaan, zowel
wat betreft identificaties als specifieke vegetatiereconstructies. Zadenonderzoek levert een
gedetailleerder maar veel lokaler beeld op.
Dat de resultaten van het zadenonderzoek min of meer gelijklopend zijn voor de 5 sequenties zou
mee te verklaren kunnen zijn door het feit dat de 5 sequenties van ruimtelijk dezelfde positie binnen
een geul zouden komen. Dat klopt ook in die zin dat alle geulen smalle geulen zijn. Daarbij speelt dan
vermoedelijk niet zozeer de exacte positie binnen een geul een rol, maar wel de grote mate van
homogeniteit van het zadenspectrum over een ganse geul. Uiteraard kenden de geulen in hun
vegetatie wel een gradiënt van buiten de geul, over de rand naar het centrum van de geul, maar
vermoedelijk is deze gradiënt veel minder weerspiegeld in het zadenspectrum van plek tot plek. In
een smalle geul is de rand steeds dichtbij. Zaden verwaaien en verspoelen, vegetatietypes raken
vermengd.

Net als voor het pollenonderzoek geldt dat het zadenonderzoek zoals uitgevoerd te beperkt is om
een gedetailleerde en grondige vegetatie- en milieureconstructie toe te laten. Daarvoor is de analyse
van meer en grotere stalen nodig. De geschetste resultaten geven slechts een voorlopig idee.

2.5.6 Conclusies
Het wetenschappelijke paleo-ecologisch potentieel van de geulen is op verschillende vlakken te
situeren:
•

•
•
•

Pollen, zaden en andere categorieën van organisch materiaal (insektenresten,
mosselkreeftjes, diatomeeën …) zijn in grote hoeveelheden aanwezig en zijn goed bewaard.
Hiermee kunnen gedetailleerde milieureconstructies opgesteld worden. Daar komt bij dat
interdiciplinair paleo-ecologisch onderzoek in Vlaanderen tot nu toe weinig werd
uitgevoerd, ook waar het gaat om de koppeling tussen pollen- en zadenonderzoek.
De veelheid aan geulen met opvullingen van verschillende ouderdom laat toe de
verscheidenheid en evoluties van vegetaties en landschap binnen een microregio te
onderzoeken.
Het paleo-ecologisch onderzoek schetst het landschappelijke kader en de impact van de
vermoede archeologische sites op de ruggen langs de geulen.
De bevindingen voor dit deel van de Moervaart kunnen getoetst worden aan reeds eerder
uitgevoerd onderzoek in andere delen van de Moervaartdepressie.

De erfgoedwaarde van het onderzochte gebied is uiteraard meer dan het wetenschappelijk
potentieel. Factoren als zeldzaamheid, representativiteit, gaafheid, ensemblewaarde en
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belevingswaarde spelen eveneens een rol. Binnen het kader van de voorliggende studie kunnen deze
factoren niet allemaal voldoende precies ingeschat worden. Daarvoor is meer onderzoek nodig.
Omdat er geen systematisch overzicht bestaat van paleo-sequenties in Vlaanderen en hun belang
bestaat de neiging om alle ad hoc situaties als belangrijk te beoordelen, zeker wanneer het om
sequenties met een goede bewaring gaat. Daarin speelt ook mee dat de paleo-ecologische kennis
nog veel lacunes vertoont en voor sommige disciplines nog in zijn kinderschoenen staat of zelfs nog
niet van de grond gekomen is. Bijna elk nieuw onderzoek levert kenniswinst op en is dus belangrijk.
Tegelijkertijd moet er ook over gewaakt worden sequenties met een slechte bewaring niet zomaar
op te offeren of vrij te geven. Slecht bewaarde sequenties kunnen het beste zijn wat er is voor een
bepaalde periode in een bepaald gebied. Opnieuw speelt het ontbreken van een systematisch
overzicht ons hier parten. In die zin is het eigenlijk een gelukkige zaak dat sequentie MVN11-A (een
voorbeeld van een sequentie met een mindere bewaring bovenaan) afgedekt is met een kleidek, dat
eventuele ingrepen nog kan bufferen.
Ondanks het ontbreken van een systematisch overzicht van paleo-ecologische sequenties in
Vlaanderen kan toch gesteld worden dat het complex van geulen en ruggen, zoals het nu
waargenomen is in deze studie, zeldzaam is in Vlaanderen en mee daarom belangrijk is. De geulen en
hun paleo-ecologische inhoud zijn een essentieel onderdeel van dit stelsel.
Gezien de grote palynologische variatie kunnen de sequenties op dit moment moeilijk als
representatief voor het gebied of een ruimere regio beschouwd worden. Daar is meer onderzoek
voor nodig. Wel is het zo dat, zoals gezegd, de waargenomen vegetaties en hun evolutie de algemene
lijn van de vegetatie- en landschapsevolutie in Vlaanderen volgen.
Op het vlak van gaafheid is op dit moment alleen een inschatting gemaakt van de kwaliteit van
bewaring van pollen en zaden in de sequenties. Die is over het algemeen matig (pollen) tot goed
(zaden). Hierbij moet wel gewaarschuwd worden voor een sterke bijmenging van herwerkt pollen in
bepaalde zandige afzettingen, hetgeen de waarde van deze niveaus voor palynologisch onderzoek
sterk vermindert. Voor een waterdichte detectie van hiaten in de sequenties is meer gedetailleerd
onderzoek nodig.
Op het vlak van ensemblewaarde moet in relatie tot het paleo-ecologische potentieel van de geulen
vooral gedacht worden aan de gave relatie met de ruggen en dus met de vermoede archeologische
sites. Daarbij is in de geulen niet alleen het landschappelijke kader van die sites vastgelegd als
bodemarchief, ook met de impact van de mens op het landschap is dit geval. In de geulen zijn
mogelijk goed bewaarde artefacten te verwachten, afval, …
De belevingswaarde van de geulen moet als uiterst gering bestempeld worden.
Tenslotte kunnen we opmerken dat, gezien het scenario van afgraven van de toplaag en vernatting,
de bedreiging voor de sedimenten die waardevol zijn voor paleo-ecologisch onderzoek, relatief
gering is. De meest waardevolle sedimenten voor dit doel bevinden zich namelijk op grotere dieptes,
en de vernatting is net een garantie voor behoud in situ van organisch materiaal.
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2.6 Geomorfologie (Moervaart- Noord en Moervaart- Zuidlede)(fig. 2.34)
2.6.1 Inleiding
De combinatie van de boorgegevens, geofysische metingen en het hoge resolutie DHMV laat
(gedeeltelijk) toe de paleolandschappelijke gegevens te vertalen in een geomorfologische kartering
van de zones Moervaart-Noord en Moervaart-Zuidlede.
‘Gedeeltelijk’ geldt hier zowel voor het vlakdekkende als het inhoudelijke facet van deze kartering.
Wat het inhoudelijke betreft is het op basis van de huidige gegevens niet mogelijk een gedetailleerde
opdeling te bieden van de verschillende waargenomen structuren en vormen. Er wordt aldus enkel
een onderscheid gemaakt tussen:
•

•

•

•

•

De cuesta:
De rand van de cuesta in het noorden van Moervaart- Noord is duidelijk zichtbaar op het
DHMV.
De Laatglaciale duin:
De Laat- glaciale duin die dwars door Moervaart-Zuidlede loopt is eveneens duidelijk
zichtbaar op het DHMV.
Fossiele geulen:
Deze interpretatie is vnl. gestoeld op de opvulling en omvang van aanwezige depressies, nl.
deze die opgevuld werden onder een duidelijk actief fluviatiel regime (bv zandige
opvullingssedimenten), maar ook diepere structuren die voornamelijk opgevuld zijn met
fijnklastische en sterk organische sedimenten. Het karteren van deze geulen gebeurt door de
boringen die deze kenmerken vertonen te vergelijken met de gegevens van de geofysische
metingen en het hoge resolutie DHMV. Op deze manier kan een aantal geulen min of meer in
kaart gebracht worden. Enkele kleinere geulen, voornamelijk in het centrale gedeelte van
Moervaart- Noord, kunnen op deze manier echter niet of slechts beperkt gevolgd worden.
Fossiele depressies:
Een aantal ondiepere depressies is opgevuld met enkel overstromingssedimenten. De
boringen met deze kenmerken zijn eveneens op kaart aangeduid. Ook hier is het door
vergelijking met DHMV en geofysische metingen mogelijk het verloop van enkele van deze
depressies te karteren.
Ruggen:
De combinatie van boringen, DHMV en geofysische metingen laat eveneens toe een aantal
hoger gelegen ‘ruggen’ in de overstromingsvlakte van de zone Moervaart te herkennen.

Op basis van de huidige gegevens is het eveneens niet mogelijk een voor het gebied vlakdekkend
kaartbeeld op te maken. Dit is mede te wijten aan de geomorfologische complexiteit van het gebied,
met de aanwezigheid van een schijnbaar relatief groot aantal kleinere geulstructuren. Om deze
structuren in kaart te brengen zou hetzij het geofysisch onderzoek moeten uitgebreid worden naar
de rest van het gebied, hetzij in een dicht grid geboord moeten worden.
Bij deze geomorfologische kartering bleek de bodemkaart geen betrouwbare bron te zijn. Hoewel
een aantal elementen van de bodemkaart (bv. de aanduiding van veen- of zandsubstraten) blijkt
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overeen te komen met de boorgegevens of het voorkomen van ruggen of depressies/ geulen, strookt
het grootste deel van de bodemkaart niet met de eigen boorgegevens.
2.6.2 Beschrijving
In het westen van de zone Moervaart-Noord is de aanwezigheid van een vrij brede fossiele geul
duidelijk. Vooral in het uiterste westen is deze duidelijk over enkele verschillende honderden meters
te volgen, min of meer oost west verlopend. Het juiste verloop van deze geul naar het oosten toe is
echter niet geheel duidelijk. Mogelijk is tussen boring 45 en 38 eveneens een verbinding te maken,
en wordt dit gemaskeerd door de aanwezige verstoring, en dus mogelijk afgedekt door een zandige
‘rug’.
Meer naar het oosten toe, tussen boringen 38 en 16, volgt deze geul min of meer de loop van de
huidige centrale gracht. Ten oosten van boring 16 is het onduidelijk hoe deze geul verder loopt,
aangezien deze in profiel 15 niet meer werd aangeboord. Het is evenwel mogelijk dat deze in de
opgehoogde weide in het zuiden van dit profiel net gemist werd. Mogelijk is het deze geul die ter
hoogte van boring 2, tegen de noordelijke rand van de Moervaart, opnieuw werd aangeboord. Op
zijn beurt is dit traject naar het westen toe mogelijk te verbinden met een fossiele meander ten
zuiden van de Moervaart (in zone Moervaart- Zuidlede), zichtbaar op het DHM. Verder naar het zuidoosten is de geul aangeboord in boring 2 mogelijk te verbinden met een geul zichtbaar op het DHMV
ten zuid-oosten van het motorcrossterrein.
Vooral in het centrale gedeelte van de zone Moervaart-Noord zijn in een vrij groot aantal boringen
kleinere fossiele geulen aangetroffen. Deze zijn echter op basis van de huidige gegevens slechts in
beperkte mate of niet karteerbaar.
Meestal worden de geulen plaatselijk geflankeerd door de ruggen, die meestal ‘uitsteken’ boven de
afdekkende overstromingsafzettingen. De breedte van deze ruggen is beperkt, slechts enkele
tientallen meters, maar kunnen in enkele gevallen wel over verschillende honderden meters gevolgd
worden.
In de westelijke en oostelijke zones van Moervaart- Noord zijn enkele lineaire depressies te
herkennen. In het westen verlopen deze min of meer parallel met de ‘hoofdgeul’, en zijn ze mogelijk
te interpreteren, samen met de ruggen daar, als behorend tot een kronkelwaard.
Ook in het oosten zijn duidelijke lineaire depressies te herkennen, die tot meer dan een kilometer
lang en soms bijzonder smal zijn. Het is niet duidelijk hoe deze verklaard moeten worden. Mogelijk
zijn dit eveneens restanten van een kronkelwaardsysteem. Enkele boringen wijzen erop dat deze
depressies ,vermoedelijk zeer lokaal en voor korte periodes, fluviatiel geactiveerd werden.
In de zone Moervaart- Zuidlede is de reeds genoemde zichtbare fossiele meander in het noorden een
mogelijk onderdeel van het fossiel geulsysteem in Moervaart-Noord. In het zuiden van deze zone is
op basis van de geofysische metingen en het hoge resolutie DHMV een andere geul karteerbaar, die
gedeeltelijk de Zuidlede volgt. Het tweede opvallende element in deze zone is uiteraard het
opvallende duincomplex dat van west naar oost dwars doorheen de zone loopt.
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2.7 Dikte van de afdekkingen in zone Moervaart Noord (fig. 2.35)
Ten behoeve van de inschatting van het effect van de eventuele geplande afgravingen in de zone
Moervaart-Noord is het belangrijk een inschatting te kunnen maken hoe en hoe dik het aanwezige
Pleistocene zandsubstraat wordt afgedekt.
Hierbij maken we een onderscheid tussen de volgende afdekkingen:
•
•
•
•
•

Afdekking door aanwezige ophogingen;
Afdekking door klei (overstromingssedimenten);
Afdekking door geulsedimenten;
Afdekking door verstoorde pakketten;
Afdekking door de ploeglaag.

Wat betreft de ophogingen kan de uitgestrektheid afgeleid worden door door de bodemkaart
(bodemserie ON) en het DHMV.
De afdekking door de ploeglaag omvat boringen waar in feite geen echte afdekking aanwezig is,
m.a.w. het Pleistocene zandsubstraat dagzoomt, maar is gedeeltelijk herwerkt in de bovenste
tientallen centimeter. De combinatie met de geomorfologische gegevens leert dat deze situatie
alleen voorkomt op enkele van de gekarteerde ruggen, en uiteraard op de cuesta.
De afdekking door klei omvat in feite alle afdekkingen door overstromingssedimenten. Er wordt
hierbij gemakshalve geen onderscheid gemaakt tussen afdekkingen waar plaatselijk ook zandige
lenzen in voorkomen, of een onderscheid op basis van het organisch gehalte van de kleiafdekking.
Figuur 2.35 biedt naast deze variatie in afdekking ook de dieptes van het Pleistocene zandsubstraat in
elke boring. Wat de boringen met geulvullingen betreft echter wordt soms de diepte van het
boorbereik weergegeven, omdat dikwijls het Pleistocene zandsubstraat hier niet werd bereikt.
Uiteraard hangt de dikte en aard van de afdekking in het gebied sterk samen met de
geomorfologische complexiteit van het gebied.
Het zo ontstane beeld geeft aan dat in het algemeen overwegend slechts een dunne afdekking door
alluviale sedimenten aanwezig is in het gebied. De dikte hiervan varieert plaatselijk zeer sterk,
samenhangend met de geomorfologische variaties binnen het gebied. Buiten de depressies, geulen
en ophogingen is de dikte meestal beperkt tussen de 20 tot plaatselijk 80cm. Op de gekarteerde
ruggen is soms geen alluviale afdekking aanwezig. In de depressies kan de dikte van de alluviale
sedimenten oplopen tot meer dan een meter. Deze depressies zijn echter zeer beperkt in breedte. In
de geulen varieert de dikte uiteraard zeer sterk, tot plaatselijk meer dan 5m.
Daarnaast zijn in het gebied ook drie opgehoogde zones aanwezig. De diepte van het zandsubstraat
is hier gesitueerd op ca 80cm.
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Fig. 2.35: Weergave van de aard en dikte van de afdekking per uitgevoerde boring, geprojecteerd op de geomorfologische kartering en DHMV.
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de geomorfologische kartering en DHMV.
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2.8 Synthese van de gegevens: algemene paleolandschappelijke opbouw van de zones MoervaartNoord en Moervaart-Zuidlede
De westelijke helft van de zone Moervaart-Noord wordt gekarakteriseerd door de aanwezigheid van
verschillende paleogeulen. Het meest opvallende relict in dit verband is een tot plaatselijk meer dan
5m diepe geul, enkele tientallen meters breed, die over een lengte van enkele honderden meters
min of meer kan gevolgd worden. Deze geul is aan de basis gevuld met voornamelijk zandige
sedimenten, hogerop in de sequentie worden deze afgedekt door venige en gytjja achtige
afzettingen. Plaatselijk komen in deze fossiele geulbedding relicten van reactivaties voor: zandige
crevasse sedimenten die wijzen op nieuwe geulinsnijdingen.
Op andere plaatsen in het gebied komen eveneens kleinere geulen voor. Ook hier is de bedding
vooral opgevuld met zandige sedimenten, afgedekt door meer fijnklastische en/of organische
sedimenten.
Het pollen- en dateringsonderzoek wijst op een complexe ontstaansgeschiedensis en evolutie van
deze geulensystemen, waarin verschillende periodes kunnen herkend worden.
Een eerste situeert zich in het begin van het Laatglaciaal, en is momenteel enkel te relateren aan het
kleine geultje dat paleo-ecologisch onderzocht werd in sequentie MVN11-C. Zowel qua ouderdom als
opvulling is dit geultje mogelijk te relateren aan een vlechtend patroon van kleine geulen dat
eveneens aanwezig is in het centrale deel van de Moervaartdepressie.
De grotere geulen in de zone Moervaart-Noord hebben allen een opvulling die later in het
Laatglaciaal aanvangt, vanaf de Alleröd of de Jonge Dryas periodes. Een dergelijke geul is vooral in
het westen van Moervaart-Noord aanwezig, en is hier over een lengte van verschillende honderden
meters te volgen. Mogelijk is deze geul te verbinden met een gelijkaardig geulsysteem in de
Moervaartdepressie, die qua datering van de opvulling gelijkaardig is. Het meest westelijke gedeelte
van deze geul in de zone Moervaart-Noord wordt ten zuiden geflankeerd door enkele depressies en
ruggen, vermoedelijk een (in omvang beperkt) kronkelwaardsysteem. Dit versterkt de analogie met
het geulensysteem in de Moervaartdepressie, waar deze eveneens geassocieerd wordt met
kronkelwaarden. De opvulling van deze geulen liep door tot in het Vroeg-Holoceen (PreboreaalBoreaal).
Ook in het oosten van de zone Moervaart Noord is een systeem van lineaire depressies aanwezig, die
mogelijk kunnen wijzen op een kronkelwaardsysteem. De geassocieerde geul moet hier echter buiten
het onderzoeksgebied worden gezocht.
Opvallend is de aanwezigheid van enkele reactivaties van deze geulen in het Laat-Holoceen. In
sequentie MVN11-A getuigt hiervan een nieuwe insnijding, die werd opgevuld vanaf het Atlanticum
of het Subboreaal.
In sequentie MVN11-B is nog een recentere insnijding aanwezig, waarvan de opvulling dateert in de
loop van de ijzertijd. De opvulling van deze geul (grof zand, baksteenresten, veel schelpresten) duidt
op een grote fluviatiele dynamiek.
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Voor het overige wordt de zone Moervaart Noord vooral gekenmerkt door een licht golvend reliëf
van het onderliggende zandsubstraat. Dit zandsubstraat wordt naar dit golvend reliëf variërend in
dikte afgedekt door latere alluviale afzettingen.
Meestal gesitueerd naast de geulen zijn op basis van zowel boringen, als geofysisch onderzoek en
ook het DHMV, duidelijk hoger gelegen ‘ruggen’ gelegen. Het is niet duidelijk wat de oorsprong van
deze ruggen is. Mogelijk betreft het relicten van kronkelwaardafzettingen, of oeverwallen. Deze
hoger gelegen ruggen, alsook enkele andere zones met een pleistoceen zandig substraat, vormen
plaatselijk de oppervlaktebegrenzende sedimenten.
De zone Moervaart-Zuidlede wordt hoofdzakelijk gedomineerd door een oost- west verlopende rug,
te interpreteren als een Laatglaciale duinrug. Ten zuiden van deze rug is d.m.v. de geofysische
metingen het hoge resolutie DHMV duidelijk eveneens nog een fossiele geul aanwezig.
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3

Archeologie

3.1 Inleiding
3.1.1 Algemeen
De algemene opdeling van de archeologische periodes in Vlaanderen werd weergegeven in fig. 2.2.
Hieronder bieden we, ter kadering van dit hoofdstuk, een algemeen en beknopt overzicht van deze
verschillende periodes.
De vroegste archeologische sporen in Vlaanderen dateren uit het ‘midden-paleolithicum’, en zijn
deze van de Neanderthaler. Deze Neanderthaler was een jager- verzamelaar die in kleine groepjes
doorheen het toenmalige landschap trok. Het periodiek verschijnen en verdwijnen van deze
mensensoort in onze streken hangt nauw samen met de afwisseling van warmere en koudere
periodes in het Pleistoceen. In Vlaanderen werd nog maar een klein aantal sites opgegraven. Een
groot gedeelte van de vindplaatsen van het midden paleolithicum bestaat dan ook uit ‘losse
vondsten’. Het meest karakteristiek van deze vondsten zijn de zogenaamde ‘vuistbijlen’. De
voornaamste reden waarom er zo weinig van deze vindplaatsen zijn onderzocht is omdat ze zich
doorgaans bevinden onder dikke pakketten latere afzettingen, zodat ze pas aan het licht komen bij
grote ontginningen.
In het laat- en finaal- paleolithicum, verschijnt de moderne mens in onze streken. De chronologische
spreiding van de sites lijkt ook hier sterk gebonden te zijn aan de klimatologisch wisselende
omstandigheden. Zo zijn in Vlaanderen geen sites gekend uit de periode van het Pleniglaciaal, de
periode waarin het extreem koud was hier, en is er slechts één site gekend uit de periode van de
Bölling- interstadiale, wanneer het klimaat beter wordt. Meer sites zijn er gekend uit het finaalpaleolithicum. Deze toename aan sites is te wijten door (tijdelijke) verbetering van het klimaat in de
Allerød interstadiale periode. In onze streken behoren de vindplaatsen tot de zgn. ‘Federmesser’
cultuur, gekenmerkt door vuurstenen spitsen met afgestompte boord. De sites uit deze periode
bevinden zich dikwijls op hoger gelegen ruggen langsheen open water. Een groot aantal vindplaatsen
is gekend van de randen en in de Moervaartdepressie (cf. infra).
In het Holoceen, wanneer het klimaat definitief verbetert, neemt het aantal gekende sites van jagersverzamelaars sterk toe (het zogenaamde ‘mesolithicum’). Het teruggevonden materiaal betreft nog
steeds stenen voorwerpen, kenmerkend voor deze periode is dat deze artefacten kleiner zijn
(microlithisme). Ook de omgeving, met de ontwikkeling van uitgestrekte bossen, en ten gevolge het
wild waarop werd gejaagd (verdwijnen van het groot steppewild) veranderde sterk. Deze sites
bevinden zich dikwijls op hogere delen in het landschap en in de nabijheid van water. Vindplaatsen
uit deze periode worden dikwijls aangetroffen aan de oppervlakte, veelal wanneer het materiaal
door beakkering bovengeploegd wordt.
Het neolithicum wordt gekarakteriseerd door de geleidelijke introductie van de landbouw. In een
eerste fase, het vroeg-neolithicum, bleef deze nieuwe levenswijze beperkt tot de introductie van de
zgn. Bandkeramiek in de leemstreek. De verspreiding van deze cultuur is inderdaad ook op Europees
vlak sterk gebonden aan de uitgestrektheid van de loessgordel. Nederzettingen van deze cultuur
worden gekenmerkt door grote diepe grondsporen van hun langgerekte boerderijen. Dit is ook de
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periode van de eerste ‘landname’: stukken bos worden gerooid om plaats te maken voor
nederzettingen en akkers.
In de rest van Vlaanderen lijkt in deze periode nog een geruime tijd de levenswijze van de
mesolithische jager-verzamelaars gehandhaafd te blijven. Geleidelijk aan beginnen zich wel
neolithische elementen, zoals de aanwezigheid van gedomesticeerde diersoorten, en de sporadische
aanwezigheid van granen op de sites, te mengen met de voor het overige nog steeds erg
‘mesolithische’ vindplaatsen. Deze overgangsperiode wordt in deze streken ook wel het ‘finaalmesolithicum’ genoemd. De meeste sites uit deze periode in de zandstreek behoren tot de
Swifterbantcultuur.
De latere perioden van het neolithicum worden gekenmerkt door een geleidelijke evolutie naar een
meer sedentair bestaan, en de graduele ontwikkeling van een landbouwersbestaan. In het middenneolithicum (in onze streken vnl. behorend tot de ‘Michelsberg cultuur’) lijkt deze evolutie zich nog
steeds voornamelijk in de leemstreek af te spelen. Spectaculair uit deze periode zijn de grote zgn.
‘causewayed enclosures’, grote omgrachte en omwalde terreinen. In Ottenburg b.v. is een dergelijk
site aanwezig dat wellicht ongeveer 90 ha groot is) is. Een gedeelte van de gracht en wal is daar nog
bewaard onder bos. Gedurende deze periode blijft de levenswijze in de zandstreek daarentegen nog
sterk gericht op de jager- verzamelaars levenswijze, hoewel meer en meer landbouwelementen op
de sites aanwezig zijn.
Deze evolutie naar een sedentair landbouwerbestaan zet zich vnl. door vanaf het laat- neolithicum
en de bronstijd. Uit deze periodes zijn slechts relatief weinig nederzettingen gekend, die dan vooral
wijzen op een systeem van ‘zwervende erven’: kleine gemeenschappen van enkele families en kleine
nederzettingen, die periodiek verplaatst werden. Uit deze periodes, als ook uit de ijzertijd zijn dan
ook vooral de grafvelden bekend, waarbij vooral de grafheuvels kenmerkend zijn. De meeste van
deze grafheuvels zijn echter nu geërodeerd door landbouwpraktijken. Brons- en ijzertijd worden
tenslotte gekenmerkt door de evolutie naar een complexer en hiërarchisch gestructureerd
maatschappijsysteem, waarin duidelijk elitaire groepen aanwezig waren.
In de Romeinse periode kent Vlaanderen een eerste grootschalige gestructureerde ontginning van
het landschap. Die occupatie is verschillend in de verschillende streken. Op verschillende plaatsen
langs de hoofdwegen ontstaan zogenaamde vici, kleine landelijke nederzettingen. Vooral in de
leemstreek ontstaat een gestructureerd villalandschap, terwijl hiertussen ook de lokale bevolking
nog in een geromaniseerde ijzertijdtraditie blijft voortleven. De nederzettingen zoeken vooral de
hogere gronden op. Opvallende nog resterende getuigen van de Romeinse occupatie in onze
gebieden zijn de tumuli, grafheuvels die zoals in de metaaltijden bij voorkeur op opvallende plaatsen
in het landschap zijn gelegen (bijvoorbeeld langs wegen).
De meeste nederzettingen uit de middeleeuwse periode bevinden zich op de plaatsen waar ook nu
nog bewoning is. Dit betekent dat vele middeleeuwse resten zich in de historische kernen van de
huidige dorpen en steden bevinden. Opvallende nog resterende getuigen in het landschap zijn de
zogenaamde ‘mottes’, versterkingen uit de 11e en 12e eeuw, en uit een latere periode de hoeves
omgeven door een walgracht. Omwille van de gracht bevinden deze zich meestal in lagere, nattere
gedeelten van het landschap, in rivier- of beekvalleien.
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3.1.2 Gebruikte bronnen
Bij aanvang van dit bureauonderzoek werd in eerste instantie de zgn. de ‘Centrale Archeologische
Inventaris (CAI)34 geraadpleegd. Dit instrument toont in of nabij alle zoekzones archeologische
vindplaatsen. Bij nadere inspectie van deze gegevens bleek echter dat bij de invulling van de CAI met
name voor de zoekzones Moervaart-Noord en Moervaart- Zuidlede tot nog toe slechts afgeleide
informatiebronnen werden gebruikt (het archief van het vroegere Instituut voor het Archeologisch
Patrimonium). Voor deze gebieden werd dan ook terug gezocht naar de oorspronkelijke gegevens.
Hierdoor kan enerzijds een aantal CAI vindplaatsen wellicht als onbetrouwbaar worden beschouwd,
en wordt anderzijds een vrij gedetailleerd beeld verkregen van het relatief groot aantal
veldkarteringsgegevens, met name in de zone Moervaart- Zuidlede. Het betreft een relatief groot
aantal vindplaatsen, die door verschillende amateur- en professionele archeologen doorheen een
lange periode (reeds vanaf de 19e eeuw) werden aangetroffen. De verwijzingen naar deze collecties
zijn opgenomen in de inventaris.
In het hieronder volgende overzicht van de gekende archeologische gegevens worden de
vindplaatsen die in de zoekzones zelf zijn gelegen geïnventariseerd en besproken. Daarna plaatsen
we deze gegevens in een ruimer kader, t.a.v. hun landschappelijke context.
We hebben er daarbij voor gekozen de zones Moervaart-Noord, Moervaart-Zuidlede en Mendonk
samen te behandelen, omdat deze zones in elkaars nabijheid zijn gelegen.

3.2 Zoekzones Moervaart- Noord, Moervaart- Zuidlede, Mendonk
3.2.1 Inventaris van gekende vindplaatsen (fig.3.1):
1: Sint-Kruis-Winkel Winkelwarande (CAI 32199)35
De vindplaats werd ontdekt door L. Van Vlaenderen in 1990 en werd sindsdien door hem meermalen
geprospecteerd. Ze is gelegen aan de noordrand van de zoekzone ‘Moervaart-Noord’, en dus op de
rand van de begrenzende dekzandrug.
De aangetroffen artefacten zijn allen vondsten in vuursteen en kwartsiet, waarvan de diagnostische
kenmerken hoofdzakelijk verwijzen naar het vroeg-mesolithicum (gebruik van kwartsiet van Tienen,
enkele microlieten), in mindere mate naar het laat-mesolithicum (montbani- debitage, trapezia). Een
kleiner aantal artefacten kan toegewezen worden aan het finaal-paleolithicum enerzijds, het
neolithicum anderzijds.

34
35

http://Cai.erfgoed.net
Van Vlaenderen et al. 2006, 148-151.
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Fig.3.1: Overzichtsbeeld van de vermelde gekende vindplaatsen geprojecteerd op het DHMV en de
resultaten van de geomorfologische kartering.
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2: Mendonk 2 (CAI 32194)36
De vindplaats is gelegen op de noordelijke helling van de aanwezige rug. In totaal werden bij
verschillende prospecties 71 artefacten verzameld. Binnen dit ensemble ontbreken echter
diagnostische elementen die toelaten de vindplaats nauwkeuriger dan ‘in het mesolithicum’ te
situeren.
3: Mendonk 30 (CAI 32193?)37
Deze zone leverde een vrij groot aantal artefacten (ca. 1700, waaronder 233 werktuigen) op in
verschillende prospectiecampagnes (verzamelingen Vandamme, Van Vlaenderen en Vanmoerkerke).
De vindplaats werd al in de 19e eeuw voor het eerst gemeld. De vondsten uit die
prospectiecampagnes (van Van Overloop) werden gemengd met andere vondstenensembles, en
kunnen dus niet meer aan de site gelinkt worden.
De situering van de vindplaats is duidelijk gelieerd aan de aanwezigheid van de duinrug, gelegen op
de noordzijde ervan. Vanmoerkerke vermeldt dat de vondsten zich bevinden in een cirkelvormige
concentratie van ca. 50m.
De diagnostische elementen in het artefactenspectrum wijzen voornamelijk naar het vroegmesolithicum, in mindere mate naar het midden en/of laat-mesolithicum. Een tiental andere
artefacten (enkele pijlpunten en een gepolijst fragment) horen thuis in het neolithicum.
4: Mendonk 35 (CAI 32196)38
De vindplaats werd 2 maal geprospecteerd door J. Vanmoerkerke. De diagnostische elementen van
het (kleine) ensemble wijzen naar het finaal paleolithicum of het mesolithicum. Een gevleugelde
pijlpunt en een pijlpuntfragment horen thuis in het neolithicum.
5: Wachtebeke-Oostdonk (CAI30047?)39
In deze zone werden 549 artefacten verzameld. Voornamelijk het groot aantal stekers en artefacten
met afgestompte boord, en het grote aantal artefacten in een zwarte vuursteen, verwijzen
voornamelijk naar het finaal paleolithicum. Enkele microlieten wijzen ook op een aanwezigheid in het
vroeg-midden mesolithicum, en het neolithicum (bij deze laatste o.a. gepolijste afslagen en 2
dwarspijlen).
6: Site n°4 inventaris Vanmoerkerke40 (CAI32164)
De vindplaats bevindt zich op de duinrug, in het westen van Moervaart-Zuidlede. De aangetroffen
artefacten bevinden zich in de collecties Vandamme en Van Vlaenderen. Vanmoerkerke vermeldt
niet hoeveel artefacten er werden aangetroffen. De diagnostische kenmerken van het ensemble
verwijzen voornamelijk naar het Laat-Mesolithicum.

36

Van Vlaenderen et al. 2006, 103; Vanmoerkerke 1982a, site 11.
; Van Moerkerke 1982a, 25-37 (site 1-; Van Vlaenderen et al. 2006, 104-106.
38
Van Moerkerke 1982a, 44; Van Vlaenderen et al. 2006, 106.
39
Ameels & Van Vlaenderen 1995; Van Moerkerke 1980, 39-40; Van Vlaenderen et al. 2006, 197-200.
40
Vanmoerkerke 1982a, 37-39.
37
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7: Site n°25 inventaris Vanmoerkerke41
De vindplaats betreft enkel een linkse distale kerfrest.
8: Site n°3 inventaris Vanmoerkerke (CAI32198?)42
De vindplaats werd door Vanmoerkerke ontdekt, en bevat 18 artefacten. Tot de diagnostische
elementen behoren een marebladspits (midden mesolithicum) en de aanwezigheid van
Wommersomkwartsiet (laat mesolithicum).
9: Site n°12 inventaris Vanmoerkerke (CAI32198?)43
De vindplaats werd door Vanmoerkerke ontdekt, de hoeveelheid artefacten wordt niet vermeld. De
artefacten lagen verspreid in een straal van 50m rond de aangegeven coördinaten. Vanmoerkerke
vermeldt de aanwezigheid van een artefact in Wommersomkwartsiet, een fragment van een
gepolijste bijl, en twee kernen.
10: Site n°23 inventaris Vanmoerkerke44
De artefacten behoren tot de verzamelingen Vandamme, Vanmoerkerke en Van Vlaenderen. Er
wordt een artefact uit Wommersomkwartsiet vermeldt, naast de aanwezigheid van een aantal
neolithische elementen (bladvormige pijlpunt en fragment van een gepolijste bijl).
11: Site n°2 inventaris Vanmoerkerke45
De vindplaats werd aangetroffen door Vanmoerkerke, en bevindt zich op de Laat Glaciale rug.
Vanmoerkerke vermeldt niet hoeveel artefacten werden aangetroffen, wel de aanwezigheid van een
boor en twee Tardenoisspitsen.
12: Sites 13, 14 en 15 inventaris Vanmoerkerke46
De drie vindplaatsen die Vanmoerkerke beschrijft worden hier samen genomen omdat ze zeer kort
bij elkaar zijn gelegen. Volgens Vanmoerkerke bevinden 13 en 14 zich op ‘holoceen alluvium’, maar
op het DHMV wordt duidelijk dat ze zich nog op de uiterste noordelijke rand van de Laat Glaciale
duinrug bevinden. Vanmoerkerke verschaft geen inzicht in het aantal artefacten, en vermeldt buiten
de aanwezigheid van geretoucheerde afslagen geen werktuigen. Zowel op 14 als 15 is er spraken van
een afslag in Wommersomkwartsiet.
13: Site n°5 inventaris Vanmoerkerke47
De artefacten behoren tot de verzameling Vanmoerkerk. Hij vermeldt een distale spits met schuine
afknotting en de aanwezigheid van een artefact uit Wommersomkwartsiet.
14: Site n°21 inventaris Vanmoerkerke48 (CAI32192)
41

Vanmoerkerke 1982a, 47.
Vanmoerkerke 1982a, 37.
43
Vanmoerkerke 1982a, 43-44.
44
Vanmoerkerke 1982a, 45.
45
Vanmoerkerke 1982a, 37.
46
Vanmoerkerke 1982a, 44.
47
Vanmoerkerke 1982a, 39.
42
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Vanmoerkerke vermeldt enkel een keischrabber en een afslag uit Wommersomkwartsiet.
15: Site n°8 inventaris Vanmoerkerke49
Er worden ‘talrijke mesolithische en neolithische artefacten’ vermeldt, afkomstig uit de verzameling
Van Overloop. De diagnostische kenmerken van de artefacten wijzen vnl. op het midden en laatmesolithicum, met een kleiner aantal elementen die wijzen op het neolithicum.
16: Site n°17 inventaris Vanmoerkerke50
Er worden geen kenmerken van de artefacten besproken.
17: Site n°22 inventaris Vanmoerkerke51
Slechts enkele artefacten worden door Van Moerkerke besproken, met name een afslagschrabber,
en een steker op afknotting.
18: Sites n°18, 19, 26 & 28 inventaris Vanmoerkerke
Deze vindplaatsen zijn allen zeer dicht bij elkaar gelegen. De meeste elementen wijzen naar het
mesolithicum.
19: Site n°27 inventaris Vanmoerkerke
Naast voornamelijk elementen die naar het mesolithicum verwijzen wordt een dwarspijl genoemd,
die in het neolithicum te situeren is.
20: CAI 32163
De CAI vermeldt ‘sporen van prehistorische bewoning’, op basis van het archief van het IAP. De
originele bron voor deze gegevens is echter niet vermeld, terwijl de nauwkeurigheid van de
locatiebepaling slechts ‘tot op 250m’ is. Het is dus niet duidelijk wat de juiste waarde is van deze
gegevens.
21: Sint-Kruis Winkel (Wachtebeke; CAI 32797)52
De site ligt op de zuidrand van de dekzandrug Maldegem-Stekene, en dus op de rand van de zone
Moervaart-Noord. Van Vlaenderen vernoemt voornamelijk artefacten die wijzen op een
aanwezigheid in het mesolithicum. Een klein aantal artefacten (o.a. een fragment van een gepolijste
bijl, is te situeren in het neolithicum).
22: Laat-Neolithische grafheuvel53?
Uit de zone komt een aantal vondsten van Van Overloop, die aangetroffen werden in naar de
beschrijving van Van Overloop een ovaalvormige (mogelijk natuurlijke) heuvel aangetroffen. In de
48

Vanmoerkerke 1982a, 45.
Vanmoerkerke 1982a, 40.
50
Vanmoerkerke 1982a, 44.
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Vanmoerkerke 1982a, 45.
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Van Vlaenderen 1983.
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Van Moerkerke 1982b.
49
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heuvel bevond zich een dolk uit doorschijnende, honingkleurige (mogelijk ‘Grand Pressigny’)
vuursteen. Daarnaast bevonden zich in deze zone enkele gepolijste bijlen.
23: Vroeg-mesolithische locus te Desteldonk-‘Moervaart-Zuid’ (CAI 150269)54.
De vindplaats werd aangetroffen tijdens het vooronderzoek in het kader van de uitbreiding van de
industriezone Moervaart-Zuid. Het betrof een vroeg- mesolithische vindplaats, waarbij in het
vooronderzoek 159 artefacten werden geborgen. Door een dikke A-horizont en de diepte van de
aanwezige ploegsporen was de vindplaats matig bewaard.
24: Middeleeuws aardewerk te ‘Speurdonk’ (CAI37293)55
In het kader van de prospecties uitgevoerd door H. Kerrninckx op het grondgebied van Zaffelare werd
hier een aantal middeleeuwse scherven aangetroffen, en één scherfje in ‘prehistorische techniek’.
25: 16e eeuwse hoeve (CAI37294)56
Hier werd in het kader van de prospectiethesis van H. Kerrninckx o.a. aardewerk aangetroffen, in het
algemeen erop wijzend dat de historische hoeve die hier stond wellicht vanaf het einde van de 15e
eeuw bestond. De hoeve komt voor op een landboek uit 1627.
3.3 Synthese
Voor de drie studiegebieden bleken de gegevens uit de Centrale Archeologische Inventaris onvolledig
te zijn. Met name de inventaris van Van Moerkerke, en enkele andere bronnen, werden nog niet
opgenomen in deze databank. Deze laatstgenoemde gegevens zijn voornamelijk door ‘veldkartering’
aangetroffen, een methode waarbij akkers worden afgelopen, en waarbij zo menselijke artefacten
worden opgeraapt. Voornamelijk in de zone Moervaart-Zuidlede werd hiermee een groot aantal
vindplaatsen aangetroffen, allen daterend uit de prehistorie. Dit ‘prehistorisch overwicht’ is wellicht
tenminste een gedeelte te wijten aan de focus van de onderzoekers zelf, in die zin dat materiaal van
andere perioden (b.v. aardewerk) niet werd opgeraapt. Het meeste van dit materiaal wijst naar een
datering in het mesolithicum. Ook het finaal- paleolithicum en het neolithicum zijn echter in geringe
mate vertegenwoordigd.
De relatieve leegte van dergelijke sites in de zone Moervaart-Noord is ongetwijfeld te wijten aan het
feit dat deze zone is afgedekt door een dun pakket holoceen alluvium, waardoor dergelijke
vindplaatsen door veldkartering niet opspoorbaar worden. De CAI gegevens, die wel tenminste één
vindplaats in het gebied aanduiden, en die gebaseerd zijn op ‘dubieuze’ archiefgegevens van het
voormalige IAP, dienen met de nodige voorzichtigheid te worden gehanteerd. Op de noordelijke
steilrand van de zone Moervaart Noord zijn wel met zekerheid enkele vindplaatsen gesitueerd.
In de zone Mendonk zijn zeer weinig vindplaatsen gekend. Aan de rand ervan echter zijn wel enkele
‘sites’ gekend uit een veldkarteringsonderzoek. Deze veldkartering werd uitgevoerd in het kader van
een prospectieonderzoek van de gemeente Zaffelare, vandaar dat deze gegevens net ‘stoppen’ aan
de grens met het gebied Mendonk.
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3.4 Interpretatie
In de onderzoekszones zijn voornamelijk archeologische vindplaatsen uit de prehistorie gekend. Deze
wijzen in de eerste plaats op een uitgestrekt en rijk sitecomplex, dat ten dele geassocieerd kan
worden met een Laatglaciale rivierduin die centraal door het gebied Moervaart-Zuidlede loopt. De
vondsten tonen dat deze geprononceerde rug een voorkeurslocatie voor de mens is geweest
gedurende het gehele mesolithicum. De meeste dateerbare elementen in het artefactenspectrum
verwijzen voornamelijk naar het midden- en laat-mesolithicum. Daarnaast is er ook een beperkter
aantal artefacten dat wijst op een aanwezigheid in het neolithicum. De vermoedens van de
aanwezigheid van laat-neolithische grafheuvels57 moet gezien de gegevens waarop ze gebaseerd zijn
met enige voorzichtigheid worden gehanteerd.
Wat betreft de zone Moervaart-Zuidlede kunnen we dus spreken van een waardevol prehistorisch
sitecomplex, dat vergelijkbaar is met dergelijke duinruggen in b.v. de Kempen58
Wat betreft de zone Moervaart-Noord zijn weinig duidelijke gegevens voorhanden, tenzij op de
noordelijke rand van het gebied, waar enkele sites zijn gekend die op de rand van de cuesta zijn
gelegen. De ‘leegte’ aan archeologische gegevens binnen deze zone is echter ongetwijfeld tenminste
gedeeltelijk te wijzen aan het dunne afdekkende pakket holocene alluviale sedimenten. Zoals in de
rest van de Moervaartdepressie59 kunnen we binnen deze zone ongetwijfeld de aanwezigheid van
finaal-paleolithische en mesolithische vindplaatsen verwachten.
Het is te verwachten dat dergelijke aanwezigheid van sites sterk gerelateerd kan worden aan de
morfologie van het afgedekte landschap. Met name de randen van fossiele geulen60, of opduikingen
binnen het Laatglaciale landschap, bieden een hoge kans prehistorische nederzettingen te bevatten.
Ook de aanwezigheid van sites uit recentere periodes behoort uiteraard tot de mogelijkheden, zowel
in de zone Moervaart-Noord, als in Moervaart-Zuidlede, als in Mendonk. Momenteel zijn hiervoor
slechts echter weinig concrete gegevens voorhanden, bestaande uit enkele oppervlaktevondsten aan
de rand van de zone Mendonk (middeleeuws en postmiddeleeuws), en sporen zichtbaar in de zone
Moervaart-Noord, op basis van de geofysische metingen. M.b.t. deze periodes biedt het historisch
onderzoek dan ook meer houvast.

3.5 Het archeologisch potentieel
De gekende gegevens wijzen er duidelijk op dat de Laatglaciale rug in de zone Moervaart-Zuidlede en
het noorden van de zone Mendonk een waardevol prehistorisch sitecomplex is, met sites uit het
mesolithicum en neolithicum. Ook in de zone Moervaart-Noord zijn ongetwijfeld veel prehistorische
sites aanwezig, vermoedelijk eveneens uit finaal-paleolithicum en vroeg-mesolithicum. De
aanwezigheid en inplanting van dergelijke sites is meestal sterk gerelateerd aan de aanwezigheid van
geulen en hoger gelegen ruggen erlangs. Deze omstandigheden zijn in de zone Moervaart-Noord
57
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nooit ver weg. Ook langs de fossiele geul in het zuiden van de zone Moervaart-Zuidlede zijn
ongetwijfeld dergelijke sites aanwezig. Een eerste aanwijzing hiervoor is de vindplaats opgenomen
als nr. 14 in de inventaris.
Het ‘bewaringspotentieel’ van dergelijke prehistorische sites kan sterk variabel zijn. Deze gelegen op
de Laatglaciale duin en de cuesta zijn ongetwijfeld gedeeltelijk aangetast door verploeging. De kans
op bewaring van (onverbrand) organisch materiaal is bij deze sites ook zo goed als onbestaand.
Het bewaringspotentieel van sites in de zone Moervaart-Noord is ongetwijfeld hoger. Ook hier geldt
dat sites gelegen op de dagzomende ruggen wellicht ten dele verploegd zijn. De fysieke ‘integriteit’
van afgedekte sites is wellicht hoger. Op de hogere delen van de paleotopografie is de bewaring van
prehistorisch organisch materiaal ongetwijfeld eveneens nihil. Een dergelijk potentieel is wel
aanwezig in de aanwezige geulopvullingen.
Het archeologisch potentieel voor sites uit andere periodes is momenteel moeilijk in te schatten.
Historische bronnen (infra) duiden zowel in de zone Mendonk als in de zone Moervaart-Noord op de
aanwezigheid van postmiddeleeuwse ontginningen. Echter ook van alle andere periodes, gaande van
bronstijd tot middeleeuwen, zijn er in alle zones mogelijkheden tot aanwezigheid van sites.
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4 Het cultuurhistorisch onderzoek
In dit hoofdstuk behandelen we eerst de geschiedenis van de Moervaart en de Zuidlede, op basis van
de historische literatuur. Daarna gaan we dieper in op de geschiedenis van de afgebakende zones.
Vervolgens geven we de resultaten weer van de terreinbezoeken aan elk van de afgebakende zones.
Tot slot geven we een overzicht van de archieffondsen die voor verder onderzoek gebruikt kunnen
worden.

4.1 De Moervaart en de Zuidlede
Volgens de huidige stand van het onderzoek is de Moervaart geen gegraven kanaal maar een
natuurlijke arm van de Durme, die in de 13e eeuw gekanaliseerd werd. Vandaag begint de Durme op
de plaats waar de Moervaart en de Zuidlede samenvloeien, ten noorden van de Daknambrug
(Lokeren). Maar in de middeleeuwen werden ook de Moervaart en de Hoogkale tot de Durme
gerekend, zoals Achiel De Vos in 1958 heeft aangetoond (fig. 4.1)61.

Fig. 4.1 De middeleeuwse loop van de Durme en de Poeke (De Maesschalck 1999, naar De Vos 1958.)

61

De Maesschalck 2010, 7 met verwijzing naar De Vos 1958.
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Vanaf de 13e eeuw werden de waterlopen in de Moervaartdepressie gebruikt als verbindingswegen
tussen Gent en de veengebieden in de Vier Ambachten. De Moervaart werd in 1250-1251
gekanaliseerd. Het netwerk van turfvaarten werd in de eerste helft van de 14de eeuw verder
uitgebreid met o.a. de Langelede, het Axelsvaardeken en de Stekense vaart (fig. 4.2)62.

Fig. 4.2. Van Acker 2005

De Zuidlede is een kanaal dat volgens de overlevering gegraven werd door de Sint-Baafsabdij.63 De
mogelijkheid bestaat echter dat de abdij een bestaande waterloop heeft verdiept en gekanaliseerd,
zoals ook het geval was met de Moervaart.
De Moervaart en de Zuidlede waren van groot belang voor de Gentse scheepvaart. In 1503 nam de
stad Gent zelfs het beheer van de Zuidlede over. De stad sloot daartoe een overeenkomst met de
Sint-Pietersabdij, de Sint-Baafsabdij en de abdij van Boudelo.64
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Van Acker 2005, 35.

Dit es de lingde (meting) van der Zuutleeden die ghedolven was int jaer XIIIIc ende XII bi
commissarissen daertoe ghestelt bi scepenen van Ghend…ghemeten bi Janne van den Hecke,
ghezworen landmetere, ende scoutheete tEverghem in desen tijd, ten bevele van minen heere van S.
Baefs, het Joris van der Zickelen. Augustyn & Palmboom 1983, 18
64

Van Acker 2005, 46.
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In 1581 lieten de Gentse schepenen een visitatie van de Moervaart uitvoeren. Uit het verslag bleek
dat de toestand van de dijken te wensen overliet. Men stelde voor ze te verhogen tot 2 à 2,5 voet (54
à 68 cm) boven het wateroppervlak. Daar de dijken ook als openbare weg werden gebruikt, moest de
kruin van de dijk een roede breed zijn65.
Ten gevolge van de Tachtigjarige Oorlog en de oorlogen van Lodewijk XIV konden de rivieren niet
regelmatig geruimd worden. In sommige periodes was de Zuidlede zo verzand dat er geen
scheepvaart meer mogelijk was. Het water in de laaggelegen meersen kon daardoor niet snel genoeg
afgevoerd worden.
Toen graaf de Ferraris de Moervaartdepressie in kaart bracht, waren de Moervaart en de Zuidlede zo
goed als onbevaarbaar, bij gebrek aan regelmatig onderhoud66. Pas in 1778 werd de Moervaart weer
bevaarbaar gemaakt. De algemene leiding van deze werken berustte bij dijkgraaf Philippe François
Lippens. Er werden nieuwe trek- of jaagpaden (tragels) aangelegd. Omdat het jaagpad een openbare
weg was, moest de kruin ervan 18 voeten (5 m) breed zijn. Aan de kant van de meersen mochten de
tragels met opgaande bomen beplant worden. De stenen bruggen over de Moervaart, die de
scheepvaart hinderden, werden vervangen door houten draaibruggen. De kosten werden gedekt
door aan elke brug tol te heffen67.
Tijdens de Franse bezetting werd de Moervaart een openbare waterweg. Over het juridisch statuut
van de Zuidlede bestond er geen duidelijkheid. De aangelanden beweerden dat het een
privéwaterloop was. Tot 1846 werd de Moervaart beheerd door de provincie en daarna door de
staat68. Tot halverwege de 19e eeuw werd de Moervaart gebruikt voor het transport van hooi, graan,
hout en beer, en voor de aanvoer van suikerbieten naar de Sucreries des Flandres in Moerbeke69. In
de tweede helft van de 19e eeuw verloor de Moervaart aan belang, wat tot uiting kwam in de
verlaging van de scheepvaartrechten70.
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Van Acker 2005, 49-52.
Le Moervaert ou Moerbekevaert, qui sort du canal dont on vient de parler par le fort Rouge, passe au sud du
village Wachtebeke et sort à l’orient, est large de 5. à 6. toises, pour 4. à 5. pieds de profondeur, dont 4. d’eau,
ses bords sont perpendiculaires à l’eau, et son lit sablonneux : mais depuis qu’il n’est plus entretenu comme
conviendroit, il ne peut se passer une nacelle, à raison des herbes dont il est rempli (…). La rivière Suyt-Leede qui
coule du Moervaert, vers l’est du village Mendonck, et sort au sud, est large de cinq à six toises, pour 4. à 5
pieds de profondeur, dont 3 d’eau. Son lit quoique sablonneux, est aussi rempli d’herbes que le precedent, elle
deborde tellement pendant l’hiver qu’elle couvre d’eau les prairies adjacentes, jusqu'à 3. et 4. pieds (…). Ferraris
1966, 138-139.
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Van Acker 2005, 79-80.
Van Acker en Hendryckx 1982, 81.
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De Maesschalck 1999, 87.
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In 1867 werden de scheepvaartrechten verlaagd van 1 centiem tot 0,25 centiem per ton en per kilometer. KB
van 10 juli 1867, gepubliceerd in Wolters 1874, 1066.
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Begin 1860 werd een watering opgericht voor de stroomgebieden van de Zuidlede, de Moervaart en
het Kanaal van Stekene71. De Zuidlede was intussen zodanig dichtgeslibd dat er geen scheepvaart
meer mogelijk was. In 1865 werd de Zuidlede uitgediept en van nieuwe bruggen voorzien72.
In 1966 werd de Moervaart in Mendonk en Sint-Kruis-Winkel rechtgetrokken. In 1977 werd er een
baileybrug over de nieuwe Moervaart gebouwd. Vroeger was er in Mendonk geen brug. Wie de
Moervaart wilde oversteken naar Sint-Kruis-Winkel, moest gebruik maken van een veer. De
dichtstbijzijnde bruggen over de Moervaart waren de brug van Rodenhuize en de brug van Overlede
in Wachtebeke. Er was wel een brug over de Zuidlede tussen Mendonk en Oostdonk73.
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Arrêté Royal instituant la wateringue des vallées de la Zuidleede, du Moervaert et du canal de Stekene, et
règlement de cette wateringue (9.1.1860), Wolters 1869, 688.
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Van Acker & Hendryckx 1982, 90.
73
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4.2 Het gebied tussen de Moervaart en de Zuidlede
Dit gebied ligt op het grondgebied van de vroegere gemeente Mendonk. De bodem bestaat er
overwegend uit natte klei (langs de rivieren) en vochtig zand (op de iets hoger gelegen zandrug). De
meersen langs de Moervaart en de Zuidlede werden eeuwenlang als hooilanden gebruikt74. Op de
hoger gelegen zandgronden of donken lagen akkers, weiden en bospercelen. Hier bevindt zich ook
een hoeve, de Grote Hofstede. Deze hoeve staat op de plaats van het vroegere Oostdonckhof, dat is
afgebeeld op een figuratieve kaart van 1663 (kopie van een kaart van 1660)75.
Het hof te Oostdonk was in 1629 ruim 36 bunder groot, zoals blijkt uit een opmeting van het
pachtgoedt genaempt goedt ter Oosdonk gelegen binnen der prochie van Mendonck76. Er is ook een
‘prijzij’ van de gebouwen uit 1632 bewaard gebleven (prijsije van het pachtgoet te Mendonck
genaempt het goet t'Oosdonck77. Het pachtgoed bestond toen uit een woonhuis, een grote schuur,
een kleine schuur, een bakoven en een bouwvallige houten duiventil (niet sonder peryckel van
vallen).
Oostdonk wordt voor het eerst vermeld in een oorkonde uit 1213. Johanna, gravin van Vlaanderen,
en haar man Ferrand, gaven toen toestemming aan de Sint-Baafsabdij om 50 bunder wastine te
verkopen (= in cijns uit te geven) super Ostdunc78. De oudste vermeldingen van het nabijgelegen
Mendonk dateren reeds van 694 (kopie 941, Medmedug) en 966 (Metmedung). Mendonk was
volgens M. Gysseling oorspronkelijk de naam van wat later Mendonkkouter genoemd werd, dat is de
langwerpige zandrug ten zuiden van het westelijk gedeelte van de straat die nu Mendonkdorp heet.
Het eerste lid van de naam betekent ‘midden’. Mendonk is dus de middelste donk, gelegen tussen
Sprendonk in het westen en Oostdonk in het oosten79.
In 1240 verkocht de gravin het hele gebied tussen de Moervaart en de Zuidlede, dat toen Onlende
heette, aan de Sint-Baafsabdij. Volgens Adriaan Verhulst bestond dit gebied uit woeste gronden en
werd het pas na de aankoop door de Sint-Baafsabdij in cultuur gebracht. Het nieuwe abdijdomein
had een oppervlakte van 990 bunder maar na een nieuwe opmeting door grafelijke ambtenaren
bleek het 162 bunder groter te zijn zodat de abdij moest bijbetalen. In 1254 is er sprake van een
ontginningscentrum (curtis) in Wulfsdonk (Moerbeke), dat waarschijnlijk de zetel van een proosdij
was. Ongeveer 600 bunder van de 1150 bunder die de abdij in 1240-1243 had aangekocht, werden in
cijns uitgegeven. Uit latere bronnen blijkt dat leden van het Gentse stadspatriciaat uitgestrekte
gronden te Wulfsdonk van de abdij in cijns hielden. De curtis werd rechtstreeks geëxploiteerd tot het
midden van de 14de eeuw. Daarna werd Wulfsdonk door een ontvanger beheerd80. Oostdonk had tot
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Het archief van het Sint-Baafskapittel bevat verschillende rekeningen van de openbare hooiverkopingen die
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in de 17 en 18 eeuw in Mendonk plaatsvonden. RAG, Bisdom, K7920-7924 en B2503/1. In 1788 bezat het
kapittel 46 bunders hooiland (ca. 61 ha) in Mendonk: ARA, Bisdom, B1144, f° 80.
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het eind van de 15e eeuw een eigen boekhouding en een eigen ontvanger. Er zijn verschillende
rekeningen van Oostdonk uit de periode 1493-1508 bewaard gebleven81.
Er zijn ook drie pachtcontracten van het goed van Oostdonk uit de eerste helft van de 15e eeuw
bewaard gebleven. Het goed had toen een oppervlakte van ongeveer 28 bunders (ca. 37 ha). Het
eerste contract betreft de periode 1405-141182. De pachters, Boudin van Poucke en zijn echtgenote
Kateline sConinx, betaalden 29 groten per bunder. Daarenboven moesten ze 200 schoven stro
leveren om de daken van de gebouwen te dekken. Ze mochten geen opgaande bomen op het goed
kappen, maar ze mochten wel het snoeihout behouden. Bij hun afscheid moesten ze verschillende
percelen bezaaid laten met koren. Het perceel genaamd thooge lant moesten ze inzaaien met
zomergraan (bijlage 3). Het tweede pachtcontract betreft de periode 1418-142783. De toenmalige
pachter was Jacop de Saghere. Bij zijn afscheid moest hij drie bunders bezaaid laten met koren en
drie bunders met evene (haver). Nog eens drie bunders moest hij braak laten liggen. Er waren dus
negen bunders akkerland, waarop vermoedelijk een driejaarlijks vruchtwisselingsysteem werd
toegepast. De rest van de oppervlakte bestond allicht uit meersen. De pachter mocht de meersen
gebruiken tot kerstavond 1426 en de hoeve en het akkerland tot 21 mei 1427. Het derde contract
betreft de periode 1427-143684. Samen met het goed werden nu ook twee bunders meersen
verpacht: de 1100 roeden en dbuendre zonder hende. De pachter, Boudin van Poucke, moest elk jaar
op kerstavond een kuip boter van zes stenen (ca. 31 kg) aan de abt van Sint-Baafs leveren, tegen 6
groten per steen85. Het goed van Oostdonk was dus een gemengd landbouwbedrijf, waar zowel aan
akkerbouw als aan veeteelt werd gedaan.
Oostdonk en Wulfsdonk kwamen in 1559 in het bezit van het nieuw opgerichte het bisdom Gent. Het
kapittel van de Sint-Baafskathedraal was immers de rechtsopvolger van de oude Sint-Baafsabdij. Tot
aan de Franse Revolutie bezaten zowel de bisschop als de kanunniken er goederen.
Tijdens de Tachtigjarige Oorlog werden er in de omgeving van het studiegebied verschillende forten
gebouwd, waaronder fort Rodenhuize aan de Sasse Vaart, fort Mendonk en fort Miserie te
Wachtebeke. Nadat Sas-van-Gent in 1644 door het Staatse Leger veroverd was, legden de
Spanjaarden in 1644-1645 een nieuwe verdedigingslinie aan, de Nieuwe Vaart of het Nieuw Ghedelf.
Deze linie liep van fort Moerspui bij Hulst tot fort Rodenhuize aan de Sasse Vaart. Het Nieuw Ghedelf
lag ten zuiden van de Moervaart en liep er parallel mee86. Bij de aanleg ervan hield men geen
rekening met de waterhuishouding in dit gebied, wat tot wateroverlast leidde87. Na de Vrede van
Münster (1648) hoefde men geen aanval vanuit Holland meer te vrezen en werd de linie buiten
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Zie bijvoorbeeld: Rekeninghe ende bewijs van den goede van Oosdonc ende datter toebehoert beghinnende
ant Rabot te Mendonc streckende lancx die Suuleede oostwaert toter Westleeden oft Oostbosch,
overghegheven eerwerdeghen heere ende vadre in Gode mijnen heere van Sente Baefs van eenen gheheelen
jaere beghinnende te kerssavonde XVc VIII ende duerende tot kerss. XVc neghene ghedaen bij mij Cornelis De
Meyere.RAG, Bisdom, B 2498.
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gebruik gesteld. De liniegracht was geen doorlopende constructie maar bestond uit aparte
gedeelten88.
Het hof te Oostdonk had in 1774 een oppervlakte van 38 bunders en 686 roeden. Het kapittel van
Sint-Baafs verpachtte het hof aan Jan Frans Geldolf. Die gebruikte slechts 30 bunders en 210 roeden.
De resterende acht bunders 476 roeden werden rechtstreeks geëxploiteerd door het kapittel, o.m.
voor het aanplanten van bos en het telen van wilgentenen (wiedauw)89. De Oostdonkdreef, die van
de Wachtebeekse Dam in het oosten tot aan de Zuidlede in het westen liep, was in 1768 opnieuw
aangelegd (‘herdolven’). Langs de dreef waren abelen en knoteiken (eecken troncken) aangeplant90.
Op de Ferrariskaart (1770-1778; cf. fig. 4.4) zijn het hof te Oostdonk en de Oostdonkdreef goed
herkenbaar. Langs de Moervaart en Zuidlede bevonden zich de meersen en op de hoger gelegen
zandrug of donk lagen enkele percelen akkerland en bos. De akkers waren omgeven met bomenrijen.
Ook langs de tragels van de Zuidlede en Moervaart stonden bomenrijen, maar alleen aan de kant van
de meersen. De bospercelen waren 18e-eeuwse aanplantingen91. De enige bebouwing in deze
periode was het hof te Oostdonk, thans de Grote Hofstede genaamd. Naast de hoeve staat vandaag
een lindeboom (Tilia x europaea) die waarschijnlijk ooit een vormsnoei van etages (ten minste twee)
had en die later gereduceerd werd tot een gekandelaarde boom (fig. 4.3). Volgens een bordje zou
deze boom uit 1589 dateren. Hij lijkt op basis van de stamomtrek van recentere datum, maar dit is
moeilijk met zekerheid vast te stellen92.
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De Maesschalck 2010, 11 (fig. 4).
Item Jan Frans Geltdolf heeft in pachte het hof ende pachtgoet gheseijt Oosdonck, geleghen binnen
Mendonck, groot volgens caerte van den jaere 1774 achtendertigh bunderen 686 roeden van welcken den
pachter maer is gebruijckende tot dertigh bunderen 210 roeden, dies de resterende acht bunderen 476 roeden
sijn ghereserveert aen desen capittel, zoo tot t’maecken van bosch, legghen van wiedauw als tot vergrooten
van den 2e Bulckmeersch, commende teghen den rabotacker 1 termijn van ses jaeren ingegaen kerssavont
1786 ten advenante van sesentneghentigh ponden Vlaamsch sjaers boven 3 lb. 15 s. sjaers in redemptie van
drij sacken taerwe a 25 s. sjaers den sack ende hondert guldens eens voor wijngelt midtsgaeders op conditie
dat hij de thiende zal laeten steken ende volgen van het voorseyde goet aen den heer pastor bedienende de
cuere van t’selve Mendonck, ende op de voordere conditiën bij voorwaerde vermelt comt over den jaere 1788
tweede van den pacht lb. 96-5-0. RAG, Bisdom B1144, rekening Mendonk 1788, f° 27-28.
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Aengaende de Oosdonck dreve, de selve is tsedert den jaere 1768 in t’geheele herdolven ende van aen den
Wachtenbeeckschen dam langst het hof t’Oosdonck recht voorts tot aen de Zuytleede, beplant met opgaende
abeelen popelieren potten ende eecken troncken dat hier dient voor memorie. RAG, Bisdom B1144, rekening
Mendonk 1788, f° 28.
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RAG, Sint-Baafs & Bisdom, B 2525 (= nr. 12938): rekening over het bebossen van enkele meersen te
Mendonk, 1748-1766).
92
Landschapsatlas, geactualiseerde fiche van de ankerplaats ‘Oostdonk’ (A40058), niet gepubliceerd.
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Fig. 4.3: Lindeboom (Tilia x europaea) bij het Hof te Oostdonk (foto: T. Van Driessche)

Fig. 4.4: Kabinetskaart van graaf de Ferraris.
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Tot aan de Franse Revolutie bleven de meersen langs de Zuidlede in Mendonk eigendom van het
kapittel van Sint-Baafs. In 1798 werden de goederen van het kapittel geconfisqueerd en openbaar
verkocht. De bezittingen van de abdij tussen de Moervaart en de Zuidlede werden grotendeels
opgekocht door twee rijke Gentenaars, de handelaar Philippe Jacques Van Overloop (1756-1845) en
de advocaat Ferdinand Ottevaere (1766-1863).
Philippe Jacques Van Overloop werd in 1808 werd maire van Mendonk, een functie die hij behield in
de Hollandse Tijd (1815-1830) en onder het jonge België. Omstreeks 1810 liet hij op de oever van de
Zuidlede aan de Puyenbrug een buitenverblijf bouwen. Achter deze gebouwen liet hij omstreeks
1812 een landschappelijk park aanleggen. Na zijn overlijden in 1845 werd hij als burgemeester
opgevolgd door zijn zoon François Jean (1780-1862)93.
Ferdinand Ottevaere begon zijn carrière als advocaat bij de Raad van Vlaanderen, nog tijdens het
Ancien Régime. In de Franse Tijd maakte hij een fortuin door het opkopen van genationaliseerde
kerkelijke bezittingen. Zo kocht hij o.m. het voormalige kasteel van de bisschop van Gent in Evergem.
Vanaf 1819 liet hij grote werken in zijn hooilanden langs de Zuidlede uitvoeren. Die hadden namelijk
een lagere opbrengst dan de hooilanden langs de Moervaart, die als de beste van Mendonk golden94.
Sommige meersen langs de Zuidlede werden bijna nooit overstroomd waardoor ze te mager waren,
andere stonden meer dan acht maanden per jaar onder water. Ottevaere liet daarom een nieuw
irrigatie- en drainagesysteem aanleggen, met een bijbehorend pompgemaal (zie bijlagen 4, 5 en 6).
Op de kaart van Vandermaelen is deze windmolen aangegeven als Westmeerschmolen.95 Hij pompte
het water van de Zuidlede naar een spaarbekken (bassin d’inondation) tussen dijken van vijf voet
hoog. Vandaar werd het water via vier sluizen over de hooilanden verdeeld, via een netwerk van
sloten. Het hele gebied werd genivelleerd en onderverdeeld in bedijkte compartimenten, die
afzonderlijk bevloeid konden worden. Het systeem kon ook gebruikt worden om het overtollige
water af te voeren.
De vloeiweiden werden voor het eerst beschreven door graaf de Kerchove d’Exaerde, in een artikel
gepubliceerd in het novembernummer van de Annales belgiques des sciences, des lettres et des arts
(1819)96. Ferdinand Ottevaere zelf publiceerde in 1823 een artikel in het tijdschrift Journal
d’agriculture, d’économie rurale et des manufactures du Royaume des Pays-Bas, waarin hij het succes
van zijn project wereldkundig maakte. Hij voorspelde dat zijn vloeiweiden in drie of vier jaar dezelfde
waarde zouden hebben als de beste hooilanden langs de Schelde. Hij schreef dit succes toe aan het
vruchtbare slib in het water van de Zuidlede, dat afkomstig was uit de Sasse Vaart97. Allicht
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Van Acker 2001, 137-141.
Vandermaelen 1834, 148.
95
Vandermaelen beschrijft deze windmolen ook in zijn Dictionnaire Géographique de la Flandre Oriëntale
(1834). De molenromp bestaat nog steeds: Denewet 1982, 125-127 en
http://www.molenechos.org/molen.php?AdvSearch=258
96
Geciteerd door Ottevaere 1823, 315-317.
97
Il n’est pas inutile de faire connaître la qualité des eaux qui produisent cette inondation ; elles proviennent du
canal du Sas-de-Gand, qui est alimenté par le confluent de l’Escaut et de la Lys ; elles contiennent une excellente
qualité d’humus, mais en petite quantité. C’est à la fertilité de ces eaux que j’attribue le prompt changement et
l’amélioration successive de cette propriété, dont le terrain, antérieurement spongieux, est devenu plus gras et
plus compacte au fur et à mesure que les eaux ont déposé ce précieux résidu. Ottevaere 1823, 319.
94
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verwachtte hij dat er nog meer slib zou worden aangevoerd na de ingebruikname van het nieuwe
kanaal Gent-Terneuzen, waarvoor de plannen toen in voorbereiding waren98.
Ferdinand Ottevaere kwam geregeld in aanvaring met diverse overheden. Hij had een notoir slechte
verstandhouding met de burgemeester van Mendonk, Philippe Jacques Van Overloop. In 1820 liet hij
twee grachten graven dwars door de trekweg langs de Zuidlede die van Mendonk naar Zaffelare liep.
Deze weg was tevens de kortste weg tussen het Oostdonkhof (dat toebehoorde aan de
burgemeester) en het dorp99. In 1834 ontstond er een conflict over de brug van Mendonk. Deze
houten draaibrug behoorde vroeger toe aan de Sint-Baafsabdij en was nu in het bezit van Ottevaere.
De gemeente vond dat hij de onderhoudskosten moest dragen, maar Ottevaere was daar niet toe
bereid. Zijn voorstel om de brug te vervangen door een liggende brug, werd door de gemeente
afgewezen. Daarop liet hij de draaibrug afbreken zonder ze te vervangen. De districtcommissaris van
Gent vermoedde dat Ottevaere dit alleen maar had gedaan om de burgemeester een hak te zetten
(bijlage 7)100. In 1852 ontstond er een polemiek tussen Ottevaere en J. Wolters, directeur van het
bestuur van Bruggen en Wegen in Oost-Vlaanderen, naar aanleiding van een plan voor de bouw van
een sluis bij de samenvloeiing van de Moervaart en de Zuidlede in Daknam. Beide partijen
publiceerden mémoires om de publieke opinie voor hun standpunt te winnen101.

Fig. 4.5: Primitief kadaster Mendonk (1835), projectie van de eigendomstoestand op de
kadasterkaart: Van Overloop (oranje), Ottevaere (rood), Lammens (geel).
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Het kanaal werd aangelegd tussen 1825 en 1828. Naudts 1993, 392.
Volgens Ottevaere was het trekpad geen openbare weg omdat de Zuidlede privé-bezit was: La Zuydleede est
un canal ou une rivière qui n’est ni navigable ni flottable; c’est une propriété privée, comme il sera prouvé ciaprès, assujettie à des charges qui dérivent de la situation des leux et des usages légalement établis. Rekest van
Ottevaere aan de Gedeputeerde Staten, 10 september 1820. RABW, Provincie Oost-Vlaanderen 11830-1850,
4204/9.
100
RABW, Provincie Oost-Vlaanderen 1830-1850, 4204/4.
101
Wolters 1852, Ottevaere 1853.
99
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Fig. 4.6: Ruïne van de Westmeerschmolen (foto: T. Van Driessche). Na de dood van F.
Ottevaere raakte de molen in verval. Tijdens WO I gebruikten de Duitsers hem als
schietschijf. Na de oorlog kwamen boeren er stenen halen om stallen te bouwen en
wegen te verharden102.

Omstreeks 1900 werden de gronden van de families Van Overloop en Ottevaere verkocht aan de
textielbaronnen Breuvart en Tiberghien uit Tourcoing. De nieuwe eigenaars gebruikten het gebied als
jachtdomein. De weiden en meersen verpachtten ze aan veehandelaars, die hier hun runderen
vetmestten. In de jaren 1960 werd het gebied ten oosten van de weg Zaffelare-Wachtebeke
aangekocht door de provincie Oost-Vlaanderen, die het uitbouwde tot het recreatiedomein
Puyenbroeck. Het gebied ten westen van de weg bleef in privébezit103.
In de Moervaartdepressie komt plaatselijk moeraskalk voor. Omstreeks 1810 vatte baron FrançoisAntoine-Maximilien de Kerchove d’Exaerde het plan op om deze moeraskalk of mergel te ontginnen
op zijn domeinen in Eksaarde. Hij liet de mergel branden tot kalk die volgens hem uitermate geschikt
was als bodemverbeteraar en als meststof voor de meersen. In 1834 publiceerde hij hierover een
102
103

E-mail van John Buyse aan Regi De Meirsman, 11 februari 2010.
Van Acker 2001, 145. Van Acker & Hendryckx 1982, 103.
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brochure getiteld: Mémoire sur la marne trouvée dans le pays de Waes, et sur les avantages que
cette découverte procure104. De plaatselijke boeren wilden de kalk echter niet gebruiken. De baron
gebruikte de kalk dan maar op zijn eigen meersen maar het resultaat viel tegen105. Of er ook in het
onderzoeksgebied moeraskalk ontgonnen werd, is niet bekend.

Fig. 4.7: Kaart van Ph. Vandermaelen, detail.
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de Kerchove d’Exaerde 1836. De baron correpsondeerde met verschillende geleerden in binnen- en
buitenland over
105
Il y a environ 20 ans, qu’un propriétaire de la commune d’Exaerde, voisine de celle de Moerbeke, M. le
baron Van Kerkhove d’Exaerde, voulut propager l’usage de la marne dans sa localité. Il publia, en 1834, en (sic)
petit ouvrage intitulé : Mémoire sur la marne trouvée dans le pays de Waes, et sur les avantages que cette
découverte procure. Le sous-sol de ses prairies renfermait comme chez nous, environ 80 p.c. de carbonate de
chaux. Il en fit extraire une certaine quantité, fit construire un four pour brûler sa marne. Mais il eut beau
prêcher, engager, solliciter, écrire, etc., sa marchandise n’eût pas de vogue ; personne ne voulut en faire l’essai,
et ses nobles efforts furent récompensés par une grèle (sic) de quolibets et de plaisanteries, qui n’ont même
pas encore cessé à l’heure où nous écrivons ces lignes, bien que déjà la tombe se soit emparée du malheureux
baron depuis quelques années. L’auteur de cette découverte fit usage de sa marne pour son propre compte,
mais, comme à son érudition il joignait un esprit original, beaucoup de négligence, d’insouciance et de
désordre dans ses affaires, il finit par tomber dans une complète déconfiture, ce qu’il lui enleva pour jamais
toute considération aux yeux des campagnards, et jugea sans appel la cause de la marne. Daumery 1853, 461.
Zie ook Moll 1845, 40-41.
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Het perceelspatroon:
Wanneer men het primitief kadaster van 1835 (fig. 4.8) vergelijkt met de hedendaagse kadasterkaart
(fig. 4.9), constateert men dat het percelenpatroon van het gebied tussen Moervaart en Zuidlede
vrijwel ongewijzigd gebleven is. Het primitief kadaster vertoont op zijn beurt nauwelijks verschillen
met de Ferrariskaart. Dit houdt allicht verband met het feit dat de perceelsgrenzen in dit gebied
samenvallen met greppels en sloten. Het bodemgebruik heeft wel wijzigingen ondergaan.

Fig. 4.8: Primitief Kadaster gemeente Mendonk (1835), detail.

Fig. 4.9: Huidige kadasterkaart gemeente Mendonk, detail.
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Fig. 4.10: Luchtfoto 2002.

Fig. 4.11: Bodemkaart 2001.
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Fig. 4.12: Moervaart-Zuid: tussen Moervaart en Zuidlede

Het huidig bodemgebruik:
Uit de vorige paragraaf betreffende het perceleringspatroon zou men verkeerdelijk kunnen afleiden
dat het bodemgebruik sinds de 18de eeuw nauwelijks is veranderd. Niets is minder waar. Het
bodemgebruik heeft vanaf de primitieve kadasterkaart van 1835 tot nu heel wat wijzigingen
ondergaan.

-het meersengebied:
Tijdens onze veldbezoeken in maart-april 2011 troffen we binnen deze zoekzone nergens nog
hooilanden aan. Net erbuiten echter, bemerkten we in de loop van de maand mei nog een
hooiland/hooiweide.
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Fig. 4.13: Hooilandbeheer ten zuiden van de Oostdonkstraat, net ten oosten van de zoekzone (19 mei
2011) (Foto: Paul Van den Bremt)

Waar het meersengebied langs de Moervaart bij Oostdonk ten tijde van graaf De Ferraris op het
grondgebied van Mendonk nog één aaneengesloten visueel ongeperceleerd graslandcomplex
vormde dat als hooiland/hooiweide in gebruik was, zien we dit graslandcomplex vooral na W.O.II in
toenemende mate versnipperen106.
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Op de kaart van Vandermaelen (1846-1854) wordt het meersengebied bij de Moervaart in de omgeving van
Oostdonk grotendeels als akkerland weergegeven. Dit heeft o.i. alles te maken met de hongerjaren 1845-1848,
wanneer West- en Oost-Vlaanderen sterk leden onder de gevolgen van de ziekten op aardappelen en rogge.
Wanneer het enigszins kon, ging men in die korte periode en de daaropvolgende jaren graslanden omzetten in
akkerlanden om toch maar genoeg voedingsgewassen voor de mens te kunnen opbrengen. Later werden de
akkers weer in graslanden omgezet.
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Fig. 4.14 Kabinetskaart van Graaf de Ferraris (1771-1778)

Ter hoogte van de huidige grens met Wachtebeke werden de meersen vanaf die periode drastisch
opgehoogd. Ten noorden van het Hof te Oostdonk bemerkt men op de stafkaart van 1969 voor het
eerst de nog steeds bestaande bestaande brede slootstructuren in dit meersengebied. Later, tijdens
de 20ste eeuw, werd deze door sloten begrensde graslandzone met populieren ingeplant. Enkele
aansluitende meersen ontwikkelden er zich recent tot wilgenstruweel of tot natte ruigte. De
overblijvende meersen ten westen en ten oosten van het Hof te Oostdonk zijn nu in gebruik als
graasweide.

Fig. 4.15: Brede sloot ten noordwesten van Hof te Oostdonk (Groothof) (Foto: Paul Van den Bremt)

121

Fig. 4.16: Voorjaarszicht op natte ruigte ten noorden van Hof te Oostdonk (Groothof) (Foto: Paul Van
den Bremt)

Fig. 4.17: Graslandcomplex ten westen van Hof te Oostdonk (Groothof) (Foto: Paul Van den Bremt)
Het meersengebied tussen de Oostdonkstraat en de Zuidlede kende in grote lijnen een gelijklopende
ontwikkeling als het hiervoor vermelde. Uit de vloeimeersenperiode ten tijde van het project
Ottevaere resten geen op het terrein herkenbare relicten met uitzondering van de ruïne van de
voormalige poldermolen, de Westmeerschmolen, ten oosten van de afgebakende zoekzone. Die
Westmeerschmolen ligt nu verscholen in een populierenaanplanting. Ook binnen dit meersengebied
122

is van de hooilanden/hooiweiden nog nauwelijks sprake: vooral graasweiden herinneren aan de
voormalige ‘zure’ graslanden die Ottevaere met de inzet van heel wat geld en middelen wist te
verbeteren. Grote delen van dit graslandgebied.werden gedurende de laatste decennia verder
‘verbeterd’ ten behoeve van de landbouw. Tijdens onze veldbezoeken werd er bijvoorbeeld op grote
schaal teelaarde aangevoerd, afkomstig van infrastructuurwerken. Die werd vervolgens netjes
uitgespreid over de graslanden. De op het einde van de 18de eeuw moeilijk toegankelijke meersen
langs de Zuidlede zijn hier nu geëvolueerd tot relatief droge graasweiden. In toenemende mate zijn
ze in gebruik als paardenweide.

Fig. 4.18: Graslandcomplex bij de Zuidlede (Foto: Paul Van den Bremt)

Fig. 4.19: Paardenweide langs de Zuidlede (Foto: Paul Van den Bremt)
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Alleen de graslanden ten zuiden van de Oostdonkstraat aan de grens met Wachtebeke, dus net
buiten de zoekzone, weerspiegelen nog min of meer de natte graslandzones van weleer, enkele
grotendeels verlande open sloten liggen er in een graslandcomplex met een nog opvallend
microreliëf.

Fig. 4.20: Typeafsluiting voor paardenweiden op grondgebied Mendonk (Foto: Paul Van den Bremt)

Fig. 4.21: Graslandzone met opvallend microreliëf op de grens met Wachtebeke, ten zuiden van de
Oostdonkstraat (Foto: Paul Van den Bremt)
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Fig. 4.22: Paardenweide met microreliëf , ten zuiden van de Oostdonkstraat, palend aan de zoekzone
(Foto: Paul Van den Bremt)
-Het Hof te Oostdonk (Groothof) en de akkerlanden op de drogere zandgronden:
Het historische hoevecomplex Hof te Oostdonk is nog steeds goed herkenbaar, zij het in enigszins
vervallen toestand. Momenteel wordt het opgeknapt. Buiten de merkwaardige linde langs de
Oostdonkstraat vinden we er nog een restant van de vroegere veel omvangrijker boomgaard.

Fig. 4.23: Hof te Oostdonk met restanten van de vroegere boomgaard (Foto: Paul Van den Bremt)
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De individuele akkerlanden op de zandige opduikingen waren al ten tijde van graaf de Ferraris met
houtige landschapselementen afgezoomd langs een perceelsrandsloot107. Deze landschapselementen
bestonden uit opgaande bomen en/of knotbomen, maar ook houtkanten (hakhout van bijv. zwarte
els of wilg) kunnen niet uitgesloten worden. De opgaande bomen en het stamhout van de
knotbomen kwamen doorgaans toe aan de eigenaar van de percelen, terwijl het scheersel (het
knothout) van de knotbomen en het hakhout gewoonlijk als brand- en geriefhout toekwamen aan de
pachters. Zeker tot aan WOII werden deze houtige elementen in en rond de akkerzones nog
behouden: hun functionaliteit was nog groot. Vanaf de tweede helft van de 20ste eeuw verdwijnen
ook hier, net zoals elders in Vlaanderen, deze kleine landschapselementen op grote schaal. Dit heeft
te maken met de veranderde bedrijfsvoering van de moderne landbouw en de steeds toenemende
schaalvergroting: de voorheen functionele beplantingen werden hinderlijk voor de moderne
landbouwer. Er ontstonden op de zandgronden grotere akkercomplexen zonder de voor de
hedendaagse landbouw veelal als hinderlijk ervaren houtige beplanting.

Fig. 4.24: Van de vroegere houtige beplanting langs de grenssloten op de akkerranden blijft niets
meer over. Alleen de sloten zelf, hier door riet omzoomd, zijn blijven bestaan. (Foto: Paul Van den
Bremt)
-De lijnvormige houtige beplantingen:
Op de 18de–eeuwse kabinetskaart van de Ferraris bemerken we buiten de akkerzone, het Groothof
en enkele dreven en dijken nauwelijks houtige beplanting op. In functie van de toen heersende
landbouwbedrijfsvoering is dit de logica zelf. De graslandcomplexen bestonden grotendeels uit
meersen, die na de hooibeurt(en) meestal gemeenschappelijk beweid werden. Houtige beplanting
was in die context zeer hinderlijk en als ze al voorkwam, moest ze tegen veevraat beschermd
worden108. Waar nodig werden houtkanten en hagen, al dan niet met opgaande beplanting en
knotbomen, als levende afsluiting aan de buitengrenzen van de gemeenschappelijk begraasde
graslanden gezet om het gemeenschappelijk grazende vee binnen de te begrazen oppervlakte te
houden en vraatschade elders te vermijden.
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Vgl. Schwerz 1807, 171-177; Van Aelbroeck 1823, 244-249; von Grouner 1827, 219-221.
Verdoorning van de stammen van de opgaande bomen en knotbomen (vooral bij jong plantsoen) met
bramen of ander doornig materiaal zoals takken van meidoorn en sleedoorn, behoorde vaak tot de gewoonten
van die tijd. Indien nodig werden de dieren bij verplaatsingen naar andere gronden zelfs gemuilkorfd.
108
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Vanaf de 19de eeuw zien we de beplanting in de graslandzone in lichte mate toenemen. Vermoedelijk
betrof het op de meeste plaatsen knotbomen van voornamelijk wilg. Veelal stond dergelijke
beplanting hier langs huisweiden (brandhout, geriefhout en in precaire omstandigheden
waarschijnlijk ook “bladinghe” voor loofvoedering) en de perceelsrandsloten (brandhout, geriefhout
+ nuttig voor ontwatering).
Op enkele plaatsen blijven nog relicten over van de vroegere functionele beplantingen langs de
graslanden, vooral onder de vorm van knotwilgen.

Fig. 4.25: Lijnvormige populieraanplantingen (Populus x canadensis cv. Robusta) zoals die langs de
Oostdonkstraat en langs de ZuidLede vormen nu de dominante lijnaanplantingen (Foto: Paul Van den
Bremt)

Fig. 4.26: Jonge lijnvormige populieraanplantingen (Populus x canadensis cv. Robusta) langs de
Zuidlede (Foto: Paul Van den Bremt)
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Fig. 4.27: Populierendreef ten westen van het Groothof (Foto: Paul Van den Bremt)

Fig. 4.28: De knotbomen (hoge en lage knotbomen) bestaan uit diverse wilgensoorten (Foto’s: Paul
Van den Bremt)
- Bossen:
Binnen de zoekzone komt geen oud bos voor. De huidige bosbeplantingen bestaan hoofdzakelijk uit
Canadapopulier (diverse cultivars) zonder kenmerkende bosonderbegroeiing (aanplantingen op
voormalig grasland). Ten noorden van het Groothof heeft zich langs de Moervaart op één perceel
een vlakvormend pionierbos bestaande uit wilgenstruweel ontwikkeld.
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Fig. 4.29: Monotone begraasde populierenaanplanting ten noorden van het Groothof (Foto’s: Paul
Van den Bremt)
- Verdroging
De waterstand binnen het gebied is vooral na WOII sterk gedaald door intensieve bemaling ten
behoeve van de landbouw. Door deze ingreep werd het mogelijk de hooilanden systematisch om te
zetten in graasweiden. Door de bemaling veranderde het bodemgebruik drastisch.
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Fig. 4.30: Verdroging door bemaling (pompgemaal van de Lange Kromme uit 1958). Peillatten op een
sloot, zuidelijk van de Oostdonkstraat en op de Zuidlede (5 april 2011). (Foto’s: Paul Van den Bremt)
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4.3 De zone Moervaart-Noord
Deze zone ligt grotendeels op het grondgebied van de voormalige gemeente Sint-Kruis-Winkel, die in
1965 geannexeerd werd door Gent. Het meest noordelijke stuk ligt op het grondgebied van
Wachtebeke (zie verder).

-De meersen van Sint-Kruis-Winkel:
Tijdens het Ancien Régime behoorde Sint-Kruis-Winkel tot het Ambacht Assenede, in tegenstelling
tot Mendonk, dat tot de kasselrij van de Oudburg behoorde. De grens tussen beide kasselrijen werd
gevormd door de Zwarte Gracht (en niet door de Moervaart of de Zuidlede)109.
In de Volle Middeleeuwen bezat de graaf van Vlaanderen langs de Moervaart in Sint-Kruis-Winkel
een Cranenmeersch. De laten die deze meers gebruikten moesten elk jaar op Sint-Jansavond (23 juni)
een kraanvogel van een jaar oud leveren in het Gravensteen110.
Het toponiem Cranenmeersch bestaat niet meer. De meersen ten zuiden van het dorp worden nu
Molenmeersen genoemd. Zij danken hun naam aan een oude molen, waarvan de locatie
weergegeven is op de kaart van Vandermaelen (Vieux Moulin). De Oude Molen was een houten
korenwindmolen. Op het staakijzer van de molen die in 1938 afgebroken werd, stonden twee
jaartallen vermeld, 1649 en 1706. In 1867 werd er een stoommachine geplaatst. Schuin tegenover de
Oude Molen stond het Stampkot, een olieslagmolen die in 1730 van Gent naar Winkel overgebracht
was. In 1850 werd de olieslagerij stopgezet. De molen verdween in 1921 of 1922111.
Omstreeks 1580 werd in Winkel een Kerkvaardeke gegraven. Het verbond de parochiekerk met de
Moervaart.112 Dit kanaaltje is nog te zien op de kaart van Vandermaelen.
Toen de Moervaart in 1778 opnieuw bevaarbaar gemaakt werd, werden de dijken verhoogd.
Daardoor konden de meersen niet meer voldoende bevloeid worden. De gemeente Sint-Kruis-Winkel
vroeg daarom toestemming om onder de dijken door twee nieuwe steenen buysen te bouwen,
d’eene door den traegel van den Sasschen vaert en d’ander door den nieuwen traegel van den
Moervaert, omtrent het soogenaemde Meuleputtien.113 Dit Meuleputje kon nog niet gelokaliseerd
worden, maar de kans is groot dat het in de Molenmeersen en dus binnen de afgebakende zone lag.
In 1966 werd de Moervaart rechtgetrokken en gekanaliseerd tot aan de kerk van Mendonk. Begin
1977 werd een baileybrug over de nieuwe Moervaart in Mendonk in gebruik genomen. Een deel van
het oude tracé werd ingericht als visvijvers, afgescheiden door een dam op de plaats van het
vroegere Mendonkveer. Op de oever van de oude Moervaart in Sint-Kruis-Winkel staat nog een
meerpaal van 1883114.
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Van Acker 2005, 23. Voor een kaartje met de grenzen van de kasselrijen, zie Gottschalk 1984, 20.
Ervynck et al.2010, 38.
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Wie vroeger van Winkel naar Mendonk wilde gaan, kon gebruik maken van twee veren: het veer
achter de kerk van Mendonk en het Spanjeveer. Het veer achter de kerk was tot 1923 het
belangrijkste van de twee. De weg op het grondgebied van Sint-Kruis-Winkel naar het veer liep dwars
door de Molenmeersen naar het Molenstraatje, waar een maalderij en brouwerij stonden. De weg
was niet verhard en was dikwijls in slechte staat. In 1923 werd in Sint-Kruis-Winkel een verharde weg
naar het Spanjeveer aangelegd, waar tot dan toe slechts een kleine overzetdienst bestond. De
veerpont achter de kerk werd toen overgebracht naar het Spanjeveer.115
Op de overgang van de hogere zandgronden naar de meersen staat de Warandekapel, die
vermoedelijk teruggaat tot de 13e eeuw. De kapel is gelegen in de vroegere wijk ‘De Warande’ of
‘Gemeente Heide’116. In 1635 werd de bestaande kapel vergroot met de financiële steun van ridder
Carolus Schoorman en de Gentse bisschop Triest. De kapel was van oudsher een bedevaartsoord.
Tussen 1858 en 1862 werd de kapel herbouwd in neobarokstijl op initiatief van de plaatselijke
pastoor117. In 1887 werd de kapel uitgebreid met een nieuwe sacristie118. De omgeving van de kapel,
die gelegen is binnen de afgebakende zone, is sinds 21 april 1994 beschermd als dorpsgezicht (BS
9.9.1994). Rondom de kapel staan een tiental opgaande lindebomen (Tilia x europaea) die een
historische eenheid vormen met de kapel119. Vanaf deze kapel heeft men een mooi uitzicht op de
twee meter lager gelegen Moervaartdepressie.

Fig. 4.31: Gezicht vanaf de Warandekapel op twee meter lager gelegen Moervaartdepressie
(foto: T. Van Driessche)
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-Perceelspatroon:
Wanneer men het primitief kadaster van 1835 vergelijkt met een hedendaagse kadasterkaart,
constateert men dat het percelenpatroon van het onderzochte gebied zo goed als ongewijzigd
gebleven is. Dit houdt allicht verband met het feit dat de perceelsgrenzen in dit gebied samenvallen
met greppels en sloten. Wat het bodemgebruik betreft, is er echter geen continuïteit: de hooilanden
die zo typerend waren voor het traditionele landschap, zijn bijna allemaal omgezet in akkers of
weilanden.

Fig. 4.32: Primitief Kadaster Mendonk 1835 (detail)

Fig. 4.33: Hedendaagse kadasterkaart Mendonk (detail)
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Fig. 4.34: Luchtfoto 2002.

Fig. 4.35: Bodemkaart 2001.
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4.4 Het gebied ten noorden van de Moervaart (grondgebied Wachtebeke)
Dit gebied wordt in het noordwesten begrensd door de Warande, in het noordoosten door de
Langelede en in het zuidoosten door de Moervaart. In 1662 telde dit gebied 63 percelen die
cijnsplichtig waren aan de Sint-Pietersabdij te Gent120. Het is aannemelijk dat dit gebied deel
uitmaakte van de 100 bunder moer die in 1175 door graaf Filips van de Elzas aan de Sint-Pietersabdij
geschonken werden121. Deze 100 bunder moer waren volgens de schenkingsoorkonde gelegen tussen
Kalve (een wijk van Wachtebeke) en Wulfsschoot. Deze laatste plaats lag vermoedelijk in de
omgeving van de Warande in Winkel. Volgens Maurits Gysseling bestaat deze plaatsnaam uit ‘wolf’
en ‘schoot’. Een ‘schoot’ is een beboste hoek zandgrond die uitspringt in een moerassig terrein. De
Sint-Pietersabdij stichtte vóór 1201 een ontginningscentrum (curtis) in Overlede, ten oosten van het
onderzoeksgebied122.
Het was een laag gelegen gebied, dat vooral uit meersen bestond maar op de hoger gelegen percelen
werd ook aan akkerbouw gedaan. In het midden lag het goed te Braems, dat bereikbaar was via de
heerweg of Warande (de dreve naer tgoet te Braems)123. Dit goed is niet meer afgebeeld op de
Ferrariskaart. Ten oosten van het goed, langs de heerweg, lag een bosch ghenaemt de Warande,
groot vier gemeten en 128 roeden. Het toponiem ‘Moerputten’ op het Primitief Kadaster (1835) wijst
op veenontginning.
In 1715-1717 werd op de grens van Wachtebeke en Winkel een stenen duiker onder de Moervaart
gebouwd om het overtollige water van de meersen op Wachtebeeks en Winkels grondgebied
rechtstreeks af te voeren naar de Zuidlede124.
In 1775 werd de benedenloop van de Langelede verlegd. De nieuwe monding van de Langelede in de
Moervaart lag nu dichter bij Winkel, en werd in een oude afwateringssloot uitgegraven. Aan de
monding van de Langelede in de Moervaart werd een stuw gebouwd125.
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-Perceelspatroon:
Wanneer men het primitief kadaster van 1835 vergelijkt met een hedendaagse kadasterkaart,
constateert men dat het percelenpatroon van het onderzochte gebied vrij goed bewaard gebleven is.

Fig. 4.36: Primitief kadaster 1835, detail.

Fig. 4.37: Recente kadasterkaart, detail.
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Fig. 4.38: Luchtfoto 2002.

Fig. 4.39: Bodemkaart 2001.
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4.40: Moervaart-Noord: ten noorden van de Moervaart tussen Sint-Kruis-Winkel en Wachtebeke

4.5. Moervaart-Noord: huidig bodemgebruik.
Net zoals bij Moervaart-Zuid zou men uit het kadastrale perceleringspatroon verkeerdelijk kunnen
afleiden dat het bodemgebruik sinds de 18de eeuw nauwelijks is veranderd. Ook hier is dit niet het
geval De veranderingen in het bodemgebruik vanaf de primitieve kadasterkaart van 1835 tot nu zijn
in grote mate vergelijkbaar met die in Moervaart-Zuid.
-Het meersengebied:
Tijdens onze veldbezoeken in maart-april 2011 troffen we
hooilanden/hooiweiden aan die ooit kenmerkend waren voor het gebied.
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nauwelijks

nog

enige

Fig. 4.41: Hooiland tussen de Moervaart en het Hoofdgeleed (ter hoogte van het vroegere Goed te
Braems op het grondgebied van Wachtebeke (Foto: Paul Van den Bremt)
Als we weerom de kabinetskaart van de Ferraris als referentiedocument nemen, dan zien we op deze
kaart een aaneengesloten meersengebied dat op de buitengrenzen afgezoomd wordt door een
lijnvormige houtige begroeiing (hagen of houtkanten met al dan niet opgaande bomen en
knotbomen)126. Vanaf de hoger gelegen zandgronden in het noordwesten waar de verbindingsweg
ligt tussen Wachtebeke en Sint-Kruis-Winkel (de vroegere heerweg naar Gent), lopen verschillende
toegangswegen het meersencomplex in.

Voormalig Goed
te Braems

Fig. 4.42: Kabinetskaart van de Ferraris (1771-1778)
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Vgl. Lincke 1843, 131: “Die Wiesen sind stets mit einem Graben versehen, welcher ausser den hohen Baümen
mit einem starken lebendigen Zaun befesst is, damit ihn die Kühe bei Benussung des Grasnachwuches nicht
durchbrechen können.“
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De structuur van dit niet gecompartimenteerde meersencomplex wijst opnieuw duidelijk op
hooilanden met gemeenschappelijke nabegrazing (hooiweiden). We weten uit de literatuur en uit
archiefstukken dat het hooi hier openbaar werd verkocht127. Dit was trouwens ook het geval binnen
de andere zoekzones, De toemaat ervan werd gemeenschappelijk nabegraasd in de periode
augustus-oktober. De mest die de grazers op het graslandcomplex achterlieten bleef ter plekke liggen
als “natuurlijke” graslandbemesting.

Fig. 4.43: Toegangsweg tot Goed te Braems (Dreve naer Tgoed te Braems) anno 1662 (De Coninck
1989, 22)
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Vgl. Thuysbaert 1913, 139-140. Thuysbaert citeert de Kerchove als voorzitter van de landbouwcomice van
Zaffelare (1878) : “ Les herbages des prairies sont vendus publiquement à la fin du mois de juin. Les acheteurs
font faucher et faner leurs prairies par entreprise, puis, le foin récolté, les locataires du regain (nagras of
toemaat) ont le droit de le laisser paître par leur bétail du mois d’août jusqu’ à la fin du mois d’octobre, à raison
de deux têtes de bétail en moyenne par hectare de prairie. Les bêtes sont conduites le matin à la prairie ;
cellees-ci rentrent vers 11 heures à la ferme, sont reconduites à 3 heures et ramenées le soir à l’étable.„ Vgl.
de
ook Lindemans 1952, 454-456. In diverse aankondigings- en landbouwbladen uit de 19 eeuw is er dan ook
sprake van grootschalige openbare venditiën van hooy-gras of maeigras langs de Moervaart en de Zuidlede.
Bijv. Gazette van Gend van 5 juli 1837: venditiën van hooy-gras en De akkerbouw, 1852 (4) nr. 29 (zondag 4
juli): venditiën van maeigras,; 1853 (5) nr. 28 (zondag 26 juni); 1854 (6) nr. 30 (zondag 9 juli) etc.

140

Fig. 4.44: Eén van de toegangswegen tot het vroeger gemeenschappelijk nabegraasde
meersengebied (Wachtebeke: toegangsweg tot het vroegere Goed te Braems) (Foto: Paul Van den
Bremt)
Naar het zuiden toe bemerken we trouwens dat het meersencomplex ter hoogte van de Moervaart
wordt afgezoomd door een opgaande bomenrij, waartussen zich waarschijnlijk ook hagen en /of
houtkanten bevonden om te beletten dat dieren via de tragel de meersen konden binnendringen
en/of anderzijds de dieren op de hooiweiden ongehinderd de tragel zouden kunnen betreden. Alleen
in het uiterste oosten van de zoekzone bij de Langelede ziet men enkele door levende houtige
lijnvormige elementen afgezoomde meersen (mogelijk hier graasweiden) en één enkele akker. Op de
kaart van Vandermaelen (1846-1854) zien we slechts enkele kleinere verschillen in bodemgebruik. In
het oosten, naar de Langelede toe, liggen er enkele akkers. In de meersen op het grondgebied van
Sint-Kruis-Winkel zien we dat er zich centraal een afwateringssloot bevindt. Over de kwaliteit van de
toenmalige hooilanden langs de Moervaart krijgen we tegenstrijdige berichten uit de Dictionnaire
Géographique de la Flandre Oriëntale (1834) van diezelfde Vandermaelen. Zo bericht hij voor
Wachtebeke dat de overstromingen van de Moervaart zeer veel schade aan de graslanden
veroorzaken, maar tezelfdertijd schrijft hij dat de kwaliteit van het hooi er zeer hoog is en gretig afzet
vindt in de omgeving. Hoe dan ook, tot de Tweede Wereldoorlog blijft het bodemgebruik grotendeels
onveranderd. Het slotenpatroon is dan sterk verdicht, maar toch komen er slechts hier en daar wat
akkers bij. Na de eerste Wereldoorlog is er ook sprake van een duidelijke toename van houtige
perceelsrandbegroeiing langs de perceelsgrenzen en de sloten. Dit kan er op wijzen dat na de Eerste
Wereldoorlog het systeem van gemeenschappelijke nabegrazing van de hooiweiden meer en meer in
de verdrukking kwam. Hierop wijzen ook enkele graslandbebossingen. In de periode van de Tweede
Wereldoorlog tot nu gaat het bodemgebruik van de meersen steeds meer van hooilandgebruik
overgaan tot graasweide. Gaandeweg komt er ook wat meer akkerland en bos, maar graslandgebruik
blijft tot nu dominant aanwezig.
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Fig. 4.45: Op de voorgrond: zicht op de steilrand die ten tijde van de Ferraris de overgang markeerde
tussen de hoger gelegen zandgronden en het meersengebied. Vroeger was deze steilrand over zowat
de gehele lengte beplant, vermoedelijk met hagen en/of houtkanten waarin ook knotbomen en
opgaande bomen voorkwamen. Nu rest er nagenoeg uitsluitend prikkeldraadafsluiting. (Foto: Paul
Van den Bremt)

Fig. 4.46: Houtkant van zwarte els op talud, met restant van een aanpalende sloot ter hoogte van het
voormalige Goed te Braems. Zwarte els was één van de meest gebruikte soorten voor het aanleggen
van houtkanten: enerzijds werden de bladeren ervan weinig of niet aangevreten door het (hoorn)vee
en de paarden, anderzijds had men ervaren dat de gewas- en grasgroei in de omgeving van zwarte els
weinig of geen nadelige invloed onderging van de aanplant. In een periode waarin meststoffen
schaars waren, was elk bodemverbeterend effect welkom: aan de oorsprong van dit
bodemverbeterend effect van zwarte els liggen wortelbacteriën (Frankenia spp.). Het hakhout van
zwarte els werd om de 5 à 7 jaar gekapt (brand-, rijs- en geriefhout). Tijdens de eerste helft van de
19de eeuw werd ook vaak de schors ervan te gelde gemaakt. De schors leverde een natuurlijke verfstof
op die gebruikt werd voor onder meer het kleuren van vilten hoeden (vgl. Schwerz 1807, 173: ”Von
den Erlen wird die Rinde an die Färber verkauft …„ ; Von Grouner 1827, 110) (Foto: Paul Van den
Bremt).
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Fig. 4.47: Jaagpad langs de Moervaart: het jaagpad is nu deels afgezoomd door een gevarieerde
beplanting. Vroeger was de tragel over de gehele lengte afgezoomd met een lijnvormige beplanting.
(Foto: Paul Van den Bremt)
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Fig. 4.48: Droge graasweide voor paarden (Foto: Paul Van den Bremt)

Fig. 4.49: Natte graasweiden met deels verlande sloten (Foto: Paul Van den Bremt)
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Fig. 4.50: Graasweiden met knotbomen (Foto: Paul Van den Bremt)

Fig. 4.51: Centraal gelegen, brede afwateringssloot (Hoofdgeleed op Sint-Kruis-Winkel) (Foto: Paul
Van den Bremt)
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Fig. 4.52: Centraal gelegen Hoofdgeleed op grondgebied Wachtebeke (Foto: Paul Van den Bremt)
-De akkerlanden:
Niettegenstaande er de laatste decennia zwaar wordt ontwaterd, blijven de akkerlandzones binnen
dit gebied vrij beperkt.

Fig. 4.53: Akkerland bij de Moervaart (Foto: Paul Van den Bremt)
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Fig. 4.54: Akkerlanden ter hoogte van het voormalige Goed te Braems (Foto: Paul Van den Bremt)
-De lijnvormige houtige beplantingen
De lijnvormige houtige beplantingen bestaan vooral uit knotbomen van hoofdzakelijk wilg en in
mindere mate populier. Als we de historische kaarten overlopen, zien we een hoogtepunt aan
houtige perceelsrandbeplanting net voor W.O.-II. Van dan af begint er een geleidelijke aftakeling van
de perceelsrandbeplanting. Een aantal van de overgebleven beplantingen wordt nog steeds goed
onderhouden. Langs de schaarse wegen die aan de rand van en doorheen het gebied lopen
overwegen bij de opgaande bomen vooral de populieren.

Fig. 4.55: Knotpopulieren (Foto: Paul Van den Bremt)
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Fig. 4.56: Relict van een knotbomenrij (Foto: Paul Van den Bremt)

Fig. 4.57: Relict van knotpopulierenrij (Foto: Paul Van den Bremt)
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Fig. 4.58: Actief knotbomenbeheer in het oostelijk deel van het meersengebied (Wachtebeke) (Foto:
Paul Van den Bremt)

Fig. 4.59: Lage knotbomenrij, waarschijnlijk deels aangetast door watermerkziekte (Foto: Paul Van
den Bremt)
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Fig. 4.60: De opgaande lijnvormige beplantingen bestaan al sinds het begin van de 19de eeuw meestal
uit Canadapopulier. Voordien gebruikte men vaak zwarte populier of grauwe abeel. (Foto: Paul Van
den Bremt)
-Bossen:
Binnen de zoekzone Moervaart-Noord komt net zoals binnen Moervaart-Zuid geen oud bos voor. Pas
tussen beide wereldoorlogen in, verschenen hier immers de eerste bosaanplantingen. De huidige
bosbeplantingen bestaan in meerderheid uit Canadapopulier (diverse cultivars) zonder kenmerkende
bosonderbegroeiing (aanplantingen op voormalig grasland). Recent werd er ook op een perceel els
aangeplant.

Fig. 4.61: Op de achtergrond: aanplanting bestaande uit Canadapopulier (Foto: Paul Van den Bremt)
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- Verdroging:
De waterstand binnen het gebied is vooral na WOII sterk gedaald door intensieve bemaling ten
behoeve van de landbouw. Door deze ingreep werd het mogelijk de hooilanden systematisch om te
zetten in graasweiden. Door de bemaling veranderde het bodemgebruik op de meeste percelen van
hooi- naar graasweide.

Fig. 4.62: Pompstation Sint-Kruis-Winkel (Foto: Paul Van den Bremt)

Fig. 4.63: Pompstation Wachtebeke aan de Langelede (Foto: Paul Van den Bremt)
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Fig. 4.64: Pompstation Wachtebeke aan de Langelede (Foto: Paul Van den Bremt)
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4.6 Het gebied tussen Mendonk en Sprendonk
Het grootste deel van dit gebied lag vroeger op het grondgebied van Zaffelare. De percelen ten
noorden van de Windgracht lagen op het grondgebied van Mendonk. Zaffelare was tijdens het
Ancien régime een heerlijkheid van de Gentse Sint-Pietersabdij.
Het landschap ten noorden van de Windgracht werd vroeger gekenmerkt door hooilanden
(meersen), op enkele bospercelen na. De bodem bestaat hier uit natte klei en nat zandleem. Het
landschap ten zuiden van de Windgracht wordt gekenmerkt door akkers en weiden. De bodem
bestaat hier overwegend uit vochtig zand. Door het gebied stroomden drie beken: de
Sprendonkkouterbeek, de Hogenakkerwaterloop en de Windgracht. De belangrijkste weg in het
afgebakende gebied is de Speurdonkstraat128.
Uit de Ferrariskaart blijkt dat de afgebakende zone grotendeels uit akkers en meersen bestond. In
het noorden kwamen ook bospercelen voor. Het Primitief kadaster van 1835 en de kaart van
Vandermaelen vertonen weinig verschillen met de Ferrariskaart. Op de Ferrariskaart en bij
Vandermaelen is er alleen bewoning te zien in het westen van het gebied: de thans nog bestaande
gehuchten Noordstraat en Putteveld, die buiten de afbakening zijn gehouden.
Het percelenpatroon ten oosten van het gehucht Noordstraat wordt gekenmerkt door een cluster
van lange repelpercelen, van elkaar gescheiden door greppels. Deze cluster wordt in het noorden,
oosten en zuiden begrensd door een gracht (de Hogenakkerwaterloop). Een dergelijk patroon wijst
doorgaans op systematische ontginning129.
Tijdens de volle middeleeuwen (11e-13e eeuw) maakte het gebied deel uit van het bos Meentocht,
dat het hele grondgebied van het huidige Zaffelare bedekte130. Het eerste lid van de naam
‘Meentocht’ betekent ‘(ge)meen’, het tweede, ‘tocht’, betekent ‘opbrengst’ zoals in borgtocht of
lijftocht. De oorspronkelijke betekenis is dus een terrein waarvan de opbrengst gemeenschappelijk
is131. De eerste ontginningen in Zaffelare vonden plaats kort na 1150. Door overbeweiding
veranderde het bos in de loop van de 13e eeuw geleidelijk aan in een heide (wastine). De SintPietersabdij en rijke Gentse patriciërs hielden namelijk schaapskudden in Zaffelare, die ze op de open
plekken in het bos lieten grazen132. Het noordwesten van Zaffelare, waarin het onderzoeksgebied
gelegen is, werd volgens A. Vervaet tussen 1190 en 1223 ontgonnen133.
Uit een 17e-eeuwse figuratieve kaart blijkt dat de afgebakende zone grotendeels gelegen was in de
12e wijk van Zaffelare.134 Binnen de grenzen en aan de rand van de afgebakende zone lagen diverse
lenen die afhankelijk waren van het leenhof van de Sint-Pietersabdij.
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Deze straat is reeds te zien op een 17 -eeuwse figuratieve kaart, RAG, Kaarten en plannen, 2635 en 2297.
Een dergelijk percelenpatroon wordt in de vakliteratuur ‘Waldhufenflur’ genoemd, zie Verhulst 1995.
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De grenzen van deze wijk waren toen de Busstraat in het zuiden, het Windgat in het oosten, de Windgracht
of de grens met Mendonk in het noorden en de grens met Desteldonk in het westen. RAG, Kaarten en plannen,
2635
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-Het goed Ten Rosen:
Het hof Ten Rosen lag ten oosten van de afgebakende zone135. De heerlijkheid Ten Rosen strekte zich
echter uit tot aan de monding van de Windgracht in de Zuidlede136. In 1492 had het goed een
oppervlakte van 80 bunders, waaronder meersen, bossen en akkers137. In 1760 werd bij de monding
van de Windgracht in de Zuidlede, op de grens van Mendonk met Zaffelare, een sluis gebouwd,
waardoor de waterhuishouding beter geregeld kon worden138.
-Het goed te Speurdonk:
Het goed te Speurdonk, dat een oppervlakte had van zeven bunders (ca. 9 ha), lag ten zuidoosten van
de afgebakende zone139. Het neoclassicistische kasteel dat hier stond, werd in 1955 afgebroken140. De
Speurdonkdreef, die van oost naar west door de afgebakende zone loopt, heeft nog steeds hetzelfde
tracé als op de kaart van Vandermaelen.

Fig. 4.65: Zicht vanaf de Speurdonkdreef naar het oosten (foto: T. Van Driessche)

135

Puimège 1967, 3-24.
De Windgracht (ook Lange Kromme genaamd) vormde de grens tussen Mendonk en het goed Ten Rosen dat
tot Zaffelare behoorde. Puimège 1979, 164.
137
Kerckhaert 1988, 447, met verwijzing naar RAG, Sint-Pietersabdij, I, 465.
138
Van Acker 2005, 69.
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Puimège 1979, 162-173.
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-De Middelmeersch
De Middelmeersch lag ten noorden van de afgebakende zone. Dit leen, dat reeds vermeld wordt in
1427, was 12 bunders groot (inclusief zes bunders die gehouden werden door laten). Het werd
begrensd door de Windgracht in het noorden, Speurdonk in het oosten, de Heirnissestraet in het
zuiden en het laatschap Sabbensmeersch alias Beaupré in het westen.
-Sabbensmeersch alias Beaupré (de Heirnisse)
Dit laatschap was ongeveer 15 bunder of 20 ha groot.141 In de volksmond werd het gebied Heirnisse
genoemd. Dit toponiem is volgens Maurits Gysseling afgeleid van herde ‘kudde’. Hij brengt het in
verband met de schaapskudden die hier in de Volle Middeleeuwen graasden.142 De Heirnisse werd in
het noorden begrensd door de Sprendonkkouterbeek, in het oosten door de Windgracht en in het
zuiden door een veldweg, de Heirnissestraet. Deze weg bestaat vandaag nog steeds, maar is
aanzienlijk ingekort door de verlegging van de Moervaart. Uit historische topografische kaarten blijkt
dat de Heirnissestraat vroeger tot Speurdonk liep. Men mag aannemen dat de Heirnissestraat
oorspronkelijk een driftweg was. Een kaart van de Heirnisse uit 1660 bevindt zich in het Algemeen
Rijksarchief.143 In 1972 werd een in de grond verzonken grenspaal van het leen Sabbensmeers alias
Beaupré teruggevonden, die men had gelokaliseerd aan de hand van deze kaart.144

Fig. 4.66: De contouren van de Heirnisse (oranje) en de Middelmeersch (blauw), geprojecteerd op de
kaart van Ph. Vandermaelen. De laatschappen van de Middelmeersch zijn niet afgebakend omdat hun
grenzen onzeker zijn.
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Gepubliceerd door Puimège 1979.
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142

155

-Sprendonk:
Ten westen van de afgebakende zone lag Sprendonk. De plaatsnaam Sprendonk wordt al vermeld in
966. Spergedung (lees Speringedung) was volgens M. Gysseling de oude naam van wat later
Rodenhuize en de Sprendonkkouter was. De naam gaat volgens hem terug tot een prehistorische
persoonsnaam Sparios of Speros145. In 1307 verkochten Michael de Barbençon en zijn echtgenote
Johanna van Bièvre het gehucht Sprendonk samen met andere landerijen gelegen in Evergem,
Wondelgem en Sleidinge aan de Sint-Baafsabdij146. Op kerkelijk vlak behoorde Sprendonk tot de
parochie Desteldonk. Het goed te Sprendonk (dat van de heerlijkheid onderscheiden dient te
worden) behoorde in 1366 toe aan Robbrecht Bryseteeste en zijn zuster Margriete, die gehuwd was
met Jehan Vylain147. Er zijn drie pachtcontracten van dit goed uit de 15de eeuw bewaard gebleven. In
1493 behoorde het goed toe aan meester Pieter de Wale. Het had toen een oppervlakte van 36
bunders. De hoeve bestond uit een omwald opperhof (upperhuus) en een neerhof (nederhuus). Het
opperhof en de opgaande bomen waren niet in het pachtcontract begrepen. Bovenop zijn jaarlijkse
pacht was de pachter drie steenen vlas verschuldigd148. Aan de heerlijkheid Sprendonk was de titel
van graaf verbonden149.

Fig. 4.67: Zicht op de Moervaart vanaf de Speurdonkdreef. Hier lag vroeger de Heirnisse (foto: T. Van
Driessche).

145

Gysseling 1986, 18-19.
Vleeschouwers 1990, 659-660.
147
SAG, 330/4, f° 69 v°, Kerckhaert 1988, 497.
148
SAG, Reeks 301, nr. 62, 1492-1493, f° 44, pachtcontract van 23 januari 1493 (n.s.)
149
De Potter & Broeckaert opperden de hypothese dat Sprendonk deze titel gekregen heeft toen het afgesplitst
werd van het graafschap Evergem. De Potter en Broeckaert 1861-1870, 14. Deze hypothese kon tot nog toe
niet bevestigd worden.
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-De Mendonkkouter:
De uitbreiding van de afgebakende zone omvat enkele percelen van de Mendonkkouter. Deze kouter
is gelegen op een zandrug ten zuiden van de huidige straat Mendonkdorp. Op de Mendonkkouter
stond reeds in de vroege middeleeuwen een kapel, waar de heilige Bavo vereerd werd. Bavo zou
volgens de overlevering korte tijd in Mendonk verbleven hebben voordat hij in de Sint-Baafsabdij
opgenomen werd (vóór 659). In 694 schonk een zekere Childela de kapel van Mendonk, samen met
andere bezittingen, aan de Sint-Baafsabdij150. M. Gysseling heeft aangetoond dat capelle van Sente
Baefs te Mendonck, die in de 2e helft van de 15e eeuw herbouwd werd, op Mendonkkouter stond,
vermoedelijk op perceel 302 (Poppkaart). Aan de kapel was in 1451-53 een hoeve verbonden met
een schuurtje, een koestal en een varkensstal151. De Sint-Bavokapel werd meermaals herbouwd. De
huidige kapel dateert van 1868. Ze ligt op ca. 150 m van de afgebakende zone.
In de uitbreiding bevinden zich twee intacte Duitse bunkers uit de Eerste Wereldoorlog. De ene
bunker ligt bij een hoeve op ongeveer 100 m ten westen van de straat Windgat, de tweede bunker
ligt aan de Moervaart, net op de grens van de afgebakende zone (gebied Beiaard). Deze bunkers
maakten deel uit van de zogenaamde ‘Hollandstellung’. Beide bunkers waren mitrailleurbunkers. Ze
zijn gebouwd volgens gestandaardiseerde plannen (Regelbauten) en bestaan uit betonblokken
(Formsteine). Voor een gedetailleerde beschrijving van de bunkers verwijzen we naar de studie van
Georges Antheunis152. De bunkers zijn (nog) niet opgenomen in de Inventaris van het Bouwkundig
Erfgoed.

Fig. 4.68: Recente topografische kaart met aanduiding van de St.-Bavokapel en de twee Duitse
bunkers uit WOI.
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Fig. 4.69: Duitse bunker uit WO I aan de Moervaart (wijk Beiaard) (Foto: T. Van Driessche)

Fig. 4.70: Carte topographique de la Belgique 1/20.000 (1909). Let op de waterlopen in het
onderzoeksgebied: in het zuiden ontspringt de Hoogenakkerwaterloop, die uitmondt in de
Windgracht of Lange Kromme. Deze gracht mondt op zijn beurt uit in de Zuidlede.
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-Perceelspatroon ten noorden van de Windgracht:
Wanneer men het primitief kadaster van 1835 vergelijkt met een hedendaagse kadasterkaart,
constateert men dat het percelenpatroon in het noorden van het onderzochte gebied zo goed als
ongewijzigd gebleven is.

Fig. 4.71: Primitief kadaster Mendonk 1835 (detail)

Fig. 4.72: Hedendaags kadaster Mendonk (detail)
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4.7 Het gebied tussen Mendonk en Sprendonk: huidig bodemgebruik
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Fig. 4.73: Uittreksel uit de topografische kaart.
-Huidig bodemgebruik:
Een gedetailleerde vergelijking op het vlak van bodemgebruik (perceelsniveau) tussen enerzijds de
kaarten van de Ferraris (kabinetskaart) en Vandermaelen en de Belgische militaire en topografische
kaarten anderzijds is in dit gebied geen sinecure. Vooral de 20ste-eeuwse verlegging van de
Moervaart bemoeilijkt een precieze vergelijking. Onze vergelijking is gebaseerd op terreinbezoeken
in maart 2011.
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-Het meersen- en weidegebied:
het voormalig ongecompartimenteerd meersengebied tussen de Speurdonkstraat en de
huidige Moervaartloop
De hoofdmoot van het meersengebied op de kaart van de Ferraris ligt hoofdzakelijk in het
noordoosten van de zoekzone ten noorden van de huidige Speurdonkstraat. Ook dit meersengebied
wordt afgezoomd door een lijnvormige houtige begroeiing. Ook hier zien we geen
compartimentering. Er kan dus weinig twijfel over bestaan, dat dit gebied ten tijde van Ferraris als
hooilandcomplex in gebruik was. Vermoedelijk werd ook hier de toemaat nabegraasd. Op de
Vandermaelenkaart zien we in dit noordoostelijke meersengebied geen al te grote wijzigingen. Vanaf
het begin van de 20ste eeuw bemerken we dat het bodemgebruik hier meer gaat fluctueren en dat
sommige meersen ook in akker werden omgezet gedurende langere of kortere tijd. Het voormalige
meersengebied geraakt gecompartimenteerd door het aanbrengen van levende houtige lijnvormige
elementen. Het is onduidelijk hoe lang het hooilandgebruik in de meersen heeft standgehouden.
•

Fig. 4.74: Toegangsweg vanuit Mendonk tot het voormalige meersengebied (Foto: Paul Van den
Bremt)

Fig. 4.75: Graasweiden tussen de Lange Kromme of Windgracht en de huidige Moervaart (voormalig
ongecompartimenteerd meersengebied) (Foto: Paul Van den Bremt)
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Fig. 4.76: Structuurrijke graasweide binnen het voormalige meersengebied (tussen de huidige
Moervaart en de Lange Kromme of Windgracht) (Foto: Paul Van den Bremt)

Fig. 4.77: Graasweide met perceelsrandsloot, plaatselijk verbreed tot veedrinkpoel + knotwilg als
relict van de vroegere lijnvormige beplanting (voormalig meersengebied) (Foto: Paul Van den Bremt)
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• De kleinere graslandcomplexen ten zuiden van de Speurdonkstraat
Ten zuiden van de Speurdonkstraat kwamen ten tijde van Ferraris enkele kleinere door houtige
lijnvormige elementen omzoomde graslanden voor. Geen enkele van deze graslanden bleef tot de
dag van vandaag permanent onder hetzelfde bodemgebruik. Op de kaart van Vandermaelen zijn ze
op één uitzondering na al verdwenen. Op de Dépôt de la Guerrekaart van 1863 is er geen enkel (nat)
grasland meer zichtbaar. De huidige natte graslanden ten zuiden van de Speurdonkstraat verschijnen
in merendeel op de topografische kaart na WOII. De voorlopers van de huidige knotwilgenrijen
deden dienst als perceelsrandbeplantingen van akkerland.

Fig. 4.78: Rand van graasweide met oeverzegge begroeid (vanaf de 18de eeuw tot W.O.-II overwegend
als akkerland in gebruik) (Foto: Paul Van den Bremt)
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Fig. 4.79: Knotwilgenrijen langs de huidige graasweiden hadden hier voorlopers die dienst deden als
akkerrandbeplanting (Foto: Paul Van den Bremt)

Fig. 4.80: Intacte knotwilgenrijenbeplanting: de voorlopers ervan stonden ook hier ooit langs de
akkerranden (Foto: Paul Van den Bremt)
De akkerlanden:
Ten zuiden van de huidige Speurdonkstraat bestond het landschap ten tijde van de Ferraris
overwegend uit akkerlandpercelen, die vrijwel zonder uitzondering afgeboord werden door een
houtige perceelsrandbeplanting. Waar de akkers vooral na de Tweede wereldoorlog omgezet werden
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in graasweiden, bleef de perceelsrandbeplanting vaak geheel of gedeeltelijk bewaard. Waar het
akkergebruik vrijwel onafgebroken sinds de 18de eeuw standhield, verdween meestal de
perceelsrandbeplanting. Vooral in het westelijk deel van de zoekzone, palend aan de Putteveldstraat
en in het zuidwesten aan de Hogenakkerwaterloop bleef de perceelsstructuur en de randbeplanting
tot vandaag relatief goed bewaard.

Fig. 4.81: Kenmerkend voor de huidige akkerlanden is het vrijwel ontbreken van houtige
perceelsrandbeplanting (Foto: Paul Van den Bremt)

Fig. 4.82: Beplantingsschema rondom een akker (Van Aelbroeck 1823)
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Fig. 4.83: Akker met korenbloemen langs de Speurdonkstraat (Foto: Paul Van den Bremt)

166

Fig. 4.84: Zicht op de perceelsrandbeplanting tussen de Lange Kromme en de Putteveldstraat
(westelijk deel van de zoekzone. De overgebleven perceelsrandbeplanting die voornamelijk uit
knotwilgen bestaat is nu meestal de kenmerkende beplanting van graslanden. Voor de Tweede
Wereldoorlog was een dergelijke randbeplanting hier typerend voor percelen met akkerlandgebruik.
(Foto: Paul Van den Bremt)

Fig. 4.85: Strookvormig perceel tussen de Lange Kromme en de Putteveldstraat. Dit voormalig
akkerperceel heeft zijn oorspronkelijke houtige randbeplanting van voornamelijk knotwilgen bewaard
onder graslandgebruik. (Foto: Paul Van den Bremt)
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- De bossen:
De met bos beplante oppervlakte lag ten tijde van graaf de Ferraris op één perceel na ten noorden
van de huidige Speurdonkstraat, de grootste oppervlakte bos lag bovendien tussen de
Speurdonkstraat en de Lange Kromme. Op de Vandermaelenkaart (1846-1854) lijkt de
bosoppervlakte nog iets te zijn toegenomen, maar op de kaart van 1863 is een groot deel van het bos
gerooid. Wel zien we een bos verschijnen bij het goed te Speurdonk (net buiten de zoekzone). De
situatie van de beboste oppervlakte blijft dan vrijwel identiek tot aan de Tweede Wereldoorlog. Na
de Tweede Wereldoorlog neemt de beboste oppervlakte toe. Vooral enkele percelen op nattere
gronden worden van dan af beplant met Canadapopulier als voornaamste boomsoort.
Uit dit korte overzicht van de bosgeschiedenis aan de hand van een snelle analyse van de
topografische kaarten vanaf het einde van de 18de eeuw tot vandaag kan men dus afleiden dat van
oud bos binnen deze zoekzone geen sprake is. Dit uit zich in het veld door het vrijwel ontbreken van
kenmerkende echte bosplanten binnen deze zoekzone. Slechts één bosperceel, rakend aan de
Windgracht (Lange Kromme) heeft cultuurhistorisch enig belang, door het voorkomen van een
uitgesproken rabattenstructuur. Het perceel in kwestie moet ten vroegste als bos zijn aangelegd op
het einde van de 18de eeuw of in het begin van de 19de eeuw.

Fig. 4.86: Zicht op jong bos, bestaande uit een monotone populieraanplanting (ten zuiden van de
Speurdonkstraat) (Foto: Paul Van den Bremt)
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Rabattenbos

Fig. 4.87: Dépôt de la Guerrekaart van 1863 (uitgave 1886) met aanduiding van het rabattenbos,
palend aan de Windgracht (Lange Kromme)
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Fig. 4.88: Bos met rabattenstructuur. Dit is het enige bosperceel binnen de zoekzone, dat
onafgebroken bebost bleef sinds de Vandermaelenkaart. De boomlaag is in vergelijking met de
andere beboste percelen binnen de zoekzone sterk gevarieerd (naast Candapopulier vindt men er o.m.
ook in de boomlaag zwarte els, Schietwilg, Zomereik en Beuk. Van een abundante voorjaarsvegetatie
is echter geen sprake. (Foto: Paul Van den Bremt)

Fig. 4.89: Bos met rabattenstructuur. Detail: slanke sleutelbloem (Foto: Paul Van den Bremt)
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Fig. 4.90: Bos met rabattenstructuur. Detail: vogelkers (Prunus padus) (Foto: Paul Van den Bremt)

Fig. 4.91: Bos met rabattenstructuur. Detail: Zoete kers (Prunus avium) (Foto: Paul Van den Bremt)
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Fig. 4.92: Slanke sleutelbloem, mogelijk als bosrelict in een perceelsrand van grasland (bos op kaart
van de Ferraris) (Foto: Paul Van den Bremt)

Fig. 4.93: Zicht op het bos, in de tweede helft van de 19de eeuw aangelegd bij het goed te Speurdonk
(Foto: Paul Van den Bremt)
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-De lijnvormige houtige beplantingen:
Zoals we hiervoor al aangaven kwamen de lijnvormige houtige beplantingen ten tijde van graaf de
Ferraris vooral voor langsheen de akkerranden. Gewoonlijk stonden ze bij de perceelsrandsloten.
Afhankelijk van de plaats en de functie bestonden ze uit knotbomen (tronken) en opgaande bomen,
houtkanten (kanten van hakhout) en hagen (al dan niet geschoren). Vooral langs driftwegen (wegen
waarlangs vee gedreven wordt) kon men ook geschoren hagen aantreffen. Over de precieze
soortensamenstelling van deze “landschappelijke naden” in de 18de eeuw weten we weinig. Naar alle
waarschijnlijkheid was ze diverser dan we nu kunnen afleiden uit de huidige lijnvormige beplantingen
(nu in hoofdzaak bestaande uit knotwilgen).
De beplantingen langs de akkers bleven voortbestaan tot ongeveer de Tweede Wereldoorlog. Na de
Tweede Wereldoorlog zien we als het ware een landschapsinversie. Zowat overal verdween de
kenmerkende akkerrandbeplanting. Waar ze bewaard bleef, was het akkerland intussen omgezet in
graasweide of bos. In de voordien vrijwel aaneengesloten hooilandzone in het meersengebied
verschenen knotbomenrijen op de perceelsranden van de individuele gebruikspercelen. Alleen op de
randen van het totale meersenareaal kwamen ze voordien voor. Met de ontwikkeling van de
moderne grootschalige landbouw vanaf de vijftigerjaren van de 20ste eeuw gingen de voordien
functionele perceelsrandbeplantingen ook elders in het landschap ook hier verder aftakelen.

Fig. 4.94: Lage knotwilgen en zwarte els langs weiderand (links), en lage knotwilgen op de grens van
weide en bos (Fotos: Paul Van den Bremt)
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Fig. 4.95: Knotes als relict van een perceelsrandbeplanting (Foto: Paul Van den Bremt)
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Fig. 4.96: Knotwilgenrij tussen
graslanden (Foto: Paul Van den Bremt)

Fig. 4.97: Relictboom uit een vroegere knotbomenrij
(Foto: Paul Van den Bremt)

Fig. 4.98: Repelperceel langs de Putteveldestraat (Foto: Paul Van den Bremt)
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Fig. 4.99: Knotpopulierenrij tussen de Putteveldstraat en de Lange Kromme (Hogen Akkerwaterloop)
(Foto: Paul Van den Bremt)

Fig. 4.100: Relict van een knotwilgenrij met in de verte een opgaande zomereik als grensboom bij de
Lange Kromme (Foto: Paul Van den Bremt)
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Fig. 4.101: Opgaande bomen (hier de voet van een zomereik) konden halverwege het
perceelsrandtalud worden ingeplant om wortelconcurrentie te vermijden met de teelten op de
belendende percelen (Foto: Paul Van den Bremt; rechts: illustratie uit ‘De akkerbouw’)

Fig. 4.102: Vrijwel intact gebleven perceelsrandbeplanting van knotwilgen met een populier als
hoekboom (Foto: Paul Van den Bremt)
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Fig. 4.103: Opgaande essen tussen weiland en akkerland (Foto: Paul Van den Bremt)
- Verdroging:
Ook hier is de grondwaterstand binnen het gebied na WOII sterk gedaald. Dit bemerkt men vooral in
het voormalige aaneengesloten meersengebied, waar tijdelijke akkers voorkomen en in het
rabattenbosje, waar de sloten vrijwel droog staan (eind maart 2011).
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5 Multidisciplinaire synthese van het onderzoek
In het kader van de natuurcompensatie voor de uitbreiding van de Gentse Haven werden drie
zoekzones (Moervaart-Noord, Moervaart-Zuidlede,Mendonk), onderzocht op hun erfgoedwaarden.
De intensiteit van dit onderzoek werd afgestemd op enerzijds de verwachte landschappelijk impact
van de geplande inrichtingswerken, anderzijds op de op basis van een eerste inschatting vermoede
erfgoedpotenties van de verschillende gebieden. Het onderzoek omvat zowel paleolandschap,
archeologie, als cultuurhistorie.
In eerste instantie werd voor al deze disciplines, en voor alle genoemde zoekzones, een bureaustudie
uitgevoerd. Voor wat betreft het cultuurhistorisch gedeelte werd dit in alle zones gevolgd door een
terreinverkenning. Paleolandschappelijk terreinonderzoek, bestaande uit geologische boringen,
geofysisch onderzoek, en paleo-ecologisch onderzoek, werd hoofdzakelijk uitgevoerd in de zone
Moervaart- Noord. Archeologisch verkennend terreinonderzoek werd niet uitgevoerd in het kader
van deze studie. De ‘potenties’ op het vlak van archeologie worden afgewogen aan de hand van de
vergelijking tussen de paleolandschappelijke gegevens en de gekende archeologische gegevens.
Hieruit blijkt dat in de zone Moervaart-Noord, waar het zwaartepunt lag van het
paleolandschappelijk terreinonderzoek, een grote landschappelijke complexiteit aanwezig is. In het
gebied werd een patroon van geulen aangetroffen, in hoofdzaak ontstaan en opgevuld in het
Laatglaciaal. Dit patroon omvat minstens één grotere en diepere geul, die in het westen van de zone
over verschillende honderden meters kan gevolgd worden, en een patroon van kleinere geultjes
verspreid doorheen het gebied. De opvulling van deze geulen volgt in grote lijnen het patroon als
deze aanwezig in de Moervaartdepressie: één van de kleinere geultjes is wellicht te relateren aan een
patroon van vlechtende geultjes, contemporain met de meerafzettingen van de Moervaartdepressie
zelf, terwijl de opvulling van de grotere geulen erop wijst dat deze na de ontwikkeling van het meer
zijn ingesneden. Vermoedelijk eveneens in het Laatglaciaal werd een langwerpige duin opgewaaid,
die het landschap in de zone Moervaart-Zuidlede grotendeels domineert.
De opvulling van de verschillende geulen liep door tot in het Vroeg-Holoceen. Opvallend is dat
plaatselijk enkele latere insnijdingen werden vastgesteld, die werden opgevuld vanaf het Atlanticum
of Subboreaal enerzijds, ergens vanaf de ijzertijd anderzijds.
In het Laatglaciaal en Vroeg-Holoceen zijn verschillende archeologische vindplaatsen in of nabij de
onderzoekszones gesitueerd. Het betreft o.a. een complex van prehistorische vindplaatsen
gesitueerd op de Laatglaciale rug van Moervaart-Zuidlede, en enkele sites op de cuestarand in het
noorden van de zone Moervaart-Noord. Het is duidelijk dat het landschappelijke geheel van de zone
Moervaart-Noord en Moervaart-Zuidlede een uitzonderlijk potentieel biedt voor de aanwezigheid
van dergelijke prehistorische sites. De associatie met de aanwezige geulen en de uitstekende
bewaring van het paleo-ecologische archief in de opvulling van deze geulen biedt bovendien
enerzijds de mogelijkheden tot bewaring van organisch materiaal uit deze periodes, anderzijds om
deze sites te bestuderen in samenhang met de contemporaine landschappelijke evolutie.
Het werkelijke ‘potentieel’ voor de aanwezigheid van archeologische sites uit latere periodes is
minder goed in te schatten, maar is in alle drie de zoekzones zeker aanwezig. Archeologische
aanwijzingen voor de aanwezigheid van concrete sites zijn schaars, wat echter een weerspiegeling is
van het gebrek aan onderzoek in de gebieden. Veldverkenningen uitgevoerd in de gemeente
Zaffelare tonen b.v. aanwezigheid van sites uit verschillende periodes aan de randen van de zones
Mendonk en Moervaart-Zuidlede. Hierbij zijn o.a. veldkarteringsvondsten uit de middeleeuwen en
post-middeleeuwen.
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Vanaf de vroege middeleeuwen bieden de historische gegevens (hoofdstuk 4) enig houvast om het
archeologisch potentieel te vermoeden. Hierbij vermelden we o.a. vroege vermelding van enkele
ontginningen, o.a. de stichting van de St-Baafs kapel te Mendonk (694), en een ontginning bij
Sprendonk (966). De bronnen vermelden daarbij nog verschillende postmiddeleeuwse hoeves en
ontginningen in of in de onmiddellijke nabijheid van de zones, b.v. het goed te Braems in de zone
Moervaart-Noord, en het (nog bestaande) Hof te Oostdonk in de zone Moervaart-Zuidlede. Met het
geofysisch onderzoek (hoofdstuk 2) werd een aantal sporen geregistreerd die mogelijk te relateren
zijn aan het reeds genoemde ‘Goed te Braems’ (cf. vindplaats 26, hoofdstuk 3).
Op basis van het cultuurhistorische onderzoek kunnen verder de volgende conclusies getrokken
worden.
Visueel-landschappelijk is Moervaart-Noord, althans in zijn totaliteit, het meest gaaf gebleven
gebied. Het vroegere meersenkarakter is hier nog het meest duidelijk afleesbaar. De meeste van de
vroegere toegangswegen tot de gemeen gebruikte meersen zijn nog in het landschap bewaard
gebleven. De verrommeling van het cultuurlandschap is hier minimaal gebleven.
Er zijn twee scharniermomenten in de wisseling van het landgebruik. Het eerste scharniermoment
doet zich voor in de tweede helft van de 19de eeuw wanneer de gemeen gebruikte meersen stilaan
ook in gebruik worden geprivatiseerd. Van dan af worden er meer en meer lijnvormige beplantingen
in het meersengebied aangebracht. Het einde van deze periode wordt kort na WO-II ingezet.
Het tweede scharniermoment valt samen met de bouw van de pompstations in de tweede helft van
de 20ste eeuw. Van dan af zien we onder invloed van de verdroging een omslag in het bodemgebruik.
Vooral graasweiden ontstaan, maar daarnaast ook akkers en bosaanplantingen.
In tegenstelling met Moervaart-Noord is het cultuurlandschap hier veel sterker visueel aangetast. Het
meest gaaf gebleven zijn de site rond het Groothof (binnen de voorgestelde afbakening) en de
Oostdonkstraat zelf. Binnenin het gebied is er echter een sterke verrommeling opgetreden.
Enerzijds is de sterke reliëfophoging aan de noordoostrand van het gebied (slibstort). Anderzijds is er
de zich steeds verder doorzettende sluipende terreinverhoging tussen de Oostdonkstraat en de
Zuidlede. Bovendien is er net ten oosten van het Groothof een zeer ongelukkige inplanting van een
grote vrij recente woning (gekoppeld aan reliëfwijziging).
De ontwikkeling van dit gebied is in grote trekken vergelijkbaar met die van Moervaart-Noord met dit
verschil dat binnen dit gebied naar verhouding meer akkerland voorkwam (hoger gelegen
donkgronden). Bij het huidige landgebruik valt vooral de “verpaarding” op van het landbouwgebied.
Binnen het gebied tussen Mendonk en Sprendonk is zonder twijfel vanuit cultuurhistorisch oogpunt
het gedeelte ten zuiden van de Speurdonkstraat veruit het gaafst bewaard en dit in tegenstelling met
het voormalige meersengebied ten noorden de Speurdonkstraat.
In de zone Mendonk bevinden zich twee intacte Duitse bunkers uit de Eerste Wereldoorlog. De ene
bunker ligt bij een hoeve op ongeveer 100 m ten westen van de straat Windgat, de tweede bunker
ligt aan de Moervaart, net op de grens van de afgebakende zone (gebied Beiaard). Deze bunkers
maakten deel uit van de zogenaamde ‘Hollandstellung’. Ze zijn gebouwd volgens gestandaardiseerde
plannen (Regelbauten) en bestaan uit betonblokken (Formsteine). De bunkers in de Gentse
Kanaalzone werden in 2006 geïnventariseerd en onderzocht door de dienst Stadsarcheologie van de
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stad Gent. Van de oorspronkelijk 33 bunkers in de Kanaalzone zijn er tot nog toe 25 verdwenen. De
nog bestaande bunkers zijn volgens de dienst Stadsarcheologie en de Simon Stevinstichting "unieke
militaire bouwwerken" die verdienen als monument beschermd te worden.
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6. Evaluatie en waardering
6.1 Criteria voor de evaluatie in waardering m.b.t. archeologie en paleolandschap
De evaluatie en waardering van onroerend erfgoed wordt traditioneel in de internationale
archeologische monumentenzorg afgewogen t.a.v. de volgende waarden en criteria153:
Waarde
Zichtbaarheid

Criteria
Schoonheid
Historische waarde
Fysieke kwaliteit
Mate van intactheid
Bewaring
Intrinsieke kwaliteiten
Zeldzaamheid
Onderzoekspotentieel
Ensemblewaarde
Representativiteit
Tabel 6.1: Overzicht van de gehanteerde criteria bij de evaluatie van archeologische vindplaatsen.
Elke criterium krijgt daarbij een ‘score’, gaande van ‘niet van toepassing’ tot ‘zeer hoog’. De
‘optelsom’ hiervan bepaalt de inschatting van de waarde. Deze criteria worden in het onroerend
erfgoedbeheer voornamelijk gebruikt voor het bepalen van de behouds- of
beschermingswaardigheid van sites en/ of landschappen (cf. infra). Toegepast op de Vlaamse context
van dit gebied zijn deze criteria voor de archeologische monumentenzorg vertaald naar het volgende
schema, dat we hieronder verder zullen hanteren154:

Inhoud

Vorm

Beleving

zeldzaamheid

bewaringstoestand

waarneembaarheid

representativiteit

herinnering

Wetenschappelijk

context

Fig. 6.1: schematische voorstelling waarden en criteria gebruikt in het archeologisch erfgoedbeheer in
Vlaanderen.

153
154

Deeben et al. 1999; Willems & Brandt 2004; Huisman2009, 177-180.
Agentschap Onroerend Erfgoed, s.d.
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Voor een groot gedeelte werden de algemene paleolandschappelijk en archeologhische kenmerken
van de Moervaartdepressie, en dus ook de zones Moervaart-Noord en Moervaart-Zuidlede, reeds
afgetoetst en beschreven in het betreffende ankerplaatsdossier155 (APO003; cf. infra).
Omwille van de grote landschappelijke samenhang worden de zoekzones Moervaart-Noord en
Moervaart- Zuidlede samen besproken. Na deze tweeledige weging wordt dit verder vertaald naar
een geïntegreerde waardering.
Elk criterium wordt steeds afgewogen t.a.v. het regionale en bovenregionale kader. Dit betekent ook
dat dit steeds sterk kennisafhankelijk is. We bedoelen hiermee b.v. dat de afweging van
‘zeldzaamheid’ uiteraard sterk afhangt van de huidige stand van zaken van de kennis. Deze stand van
zaken wordt ten dele beschreven in de zgn. ‘onderzoeksbalans’ voor het Vlaamse onroerend erfgoed
onderzoek (www.onderzoeksbalans.be).
In het archeologische erfgoedbeheer speelt de waarde ‘Beleving’ doorgaans een ondergeschikte rol,
aangezien archeologisch (en paleolandschappelijk) erfgoed voor het overgrote deel ‘verborgen’ zit in
de bodem. Hier zijn het dus vooral de waarden inhoud en vorm die doorslaggevend zijn. M.b.t. het
cultuurlandschappelijk en bouwkundig erfgoed ligt dit uiteraard anders, de belevingswaarde geldt
daar als een evenwaardig element van de waardering.
6.2 Omschrijving van de waarden en criteria.
Voor het bepalen van de toepasbaarheid van de verschillende criteria dienen de volgende vragen te
worden beantwoord:
•
•
•
•
•

Zeldzaamheid: In welke mate is de zone uniek voor Vlaanderen, voor een bepaalde
periode en/of binnen een bepaalde geografische regio?
Representativiteit: In hoeverre is de site kenmerkend voor een bepaalde geografische
regio en/of periode?
Wetenschappelijk potentieel: Is er recent onderzoek naar vergelijkbare
monumenten uit dezelfde periode, al dan niet binnen dezelfde geografische regio?
Context: Heeft het onroerend erfgoed een meerwaarde op grond van de archeologische,
historische en/of landschappelijke context waarin het zich bevindt?
Bewaringstoestand:
-In welke mate is de zone nog niet verstoord en in welke mate is het archeologische
vondstenmateriaal nog in zijn oorspronkelijke positie aanwezig?
-In welke mate zijn de relicten en het geassocieerde vondstenareaal vondstenmateriaal
nog bewaard gebleven?
-Bevindt de site zich in een voldoende stabiele omgeving?

•
•
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Waarneembaarheid: Is het monument visueel herkenbaar in het landschap en wat is de
relatie met de omgeving?
Herinnering: Roept het monument voor een gemeenschap een herinnering op aan het
verleden?

Antrop 2001.
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6.3 Evaluatie en waardering van de zones Moervaart-Noord en –Zuidlede.
6.3.1 Inhoud
Zeldzaamheid: In welke mate is de zone uniek voor Vlaanderen, voor een bepaalde periode en/of
binnen een bepaalde geografische regio?
De zone is met name vooral voor de prehistorie uniek voor de regio en voor Vlaanderen. De
Moervaartdepressie herbergt wellicht het grootste Laatglaciale fossiele meer van de Lage Landen.
Het studiegebied vormt hier de westelijke uitloper van, en bezit op basis van het onderzoek een
brede waaier aan geomorfologische en geologische fenomenen. Naast het voorkomen van
verschillende paleogeulen en geassocieerde sedimenten en paleo-ecologisch erfgoed, die het LaatGlaciaal en een groot gedeelte van het Holoceen omvatten, is vooral ook de compacte opeenvolging
van (van Z naar Noord) vallei- duinrug – vallei (Moervaart-Noord)- en dekzandrug, een unieke
situatie, die we nergens anders in de Moervaartdepressie terug vinden. Het geheel vormt een daarbij
een unieke paleolandschappelijke en paleo-ecologische niche, die doorheen de prehistorie een
bijzonder aantrekkingskracht moet gehad hebben. Getuige hiervan zijn o.a. de vele
veldkarteringsvondsten op de duinrug.
Dit criterium wordt dus als ‘zeer hoog’ ingeschat.
Representativiteit: In hoeverre is de zone kenmerkend voor een bepaalde geografische regio en/of
periode?
Voornamelijk m.b.t. de prehistorie, gaande van het Finaal-paleolithicum tot het neolithicum, is de
zone kenmerkend voor de regio. Voornamelijk door de aanwezigheid van de onder ‘zeldzaamheid’
vermelde paleo-ecologische gradiënt biedt de zone daarbij potentieel inzicht in het veranderend
landgebruik versus landschappelijke ontwikkeling doorheen de vroege prehistorie.
Dit criterium wordt dus als ‘zeer hoog’ ingeschat.

Wetenschappelijk potentieel: - Is er recent onderzoek naar vergelijkbare monumenten uit dezelfde
periode, al dan niet binnen dezelfde geografische regio?
Momenteel wordt door de UGent vergelijkbaar paleolandschappelijk onderzoek uitgevoerd in het
centrum van de Moervaartdepressie. Ook daar bieden de resultaten een beeld van een complex en
rijk gevuld paleolandschap. Veldkartering in en aan de rand van de Moervaartdepressie leverden
daarnaast in het verleden reeds een groot aantal prehistorische vindplaatsen op. Er is echter in de
Moervaartdepressie nog maar weinig onderzoek op deze sites zelf uitgevoerd (opgravingen,
evaluatieonderzoek). Daarnaast zijn er eveneens nagenoeg geen gegevens over het door latere
sedimenten bedekte ‘archeologische potentieel’, bv. door het uitvoeren van prospectief
booronderzoek.
Dit criterium wordt dus als ‘zeer hoog’ ingeschat.
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Context: Heeft het onroerend erfgoed een meerwaarde op grond van de archeologische, historische
en/of landschappelijke context waarin het zich bevindt?
Het aanwezige archeologische en geologische erfgoed is zoals reeds herhaalde malen beschreven
zeer nauw met elkaar en met het huidige landschap verweven. Op een macroregionaal schaalniveau
is dit de aanwezigheid van het Laatglaciale meer van de Moervaartdepressie, op een regionaal niveau
is dat de aanwezigheid van de geulsystemen en de Laatglaciale rug.
Dit criterium wordt dus als ‘zeer hoog’ ingeschat.
6.3.2 Vorm
Bewaringstoestand:
-In welke mate is de zone nog niet verstoord en in welke mate is het archeologische
vondstenmateriaal nog in zijn oorspronkelijke positie aanwezig?
Op dit vlak dient een onderscheid gemaakt te worden tussen enerzijds de terreinen in de vallei,
anderzijds de terreinen aanwezig op de cuesta en op de Laatglaciale rug.
In de vallei (voornamelijk Moervaart-Noord, maar ook zones in Moervaart-Zuidlede) kan verwacht
worden dat er zich nog archeologische sites met een zeer gave fysieke bewaring bevinden,
beschermd door afdekkende latere alluviale sedimenten. In beperkte mate zien we ook in de vallei
echter dat de hoger gelegen ruggen boven dit alluvium uitsteken, en dat zich op enkele van deze
plaatsen enkele akkers aanwezig zijn. In die zones kan verwacht worden dat tenminste een gedeelte
van de potentieel aanwezige sites opgenomen zal zijn in de ploeglaag.
Hetzelfde geldt voor aanwezige sites op de cuesta en op de Laatglaciale rug in Moervaart-Zuidlede.
Daar zal een groot deel van de aanwezige sites gedeeltelijk verstoord zijn door akkerbouw. Dit wordt
hier duidelijk getoond door de detectie van dergelijke sites door veldkarteringen.
Wat betreft het geologisch en paleo-ecologisch erfgoed toont het onderzoek eveneens nog een goed
bewaard archief in de valleisituaties.

-In welke mate zijn de relicten en het geassocieerde vondstenareaal nog bewaard gebleven?
Op de hoger gelegen gedeelten van het landschap wordt verwacht dat enkel de meest duurzame
vondstencategorieën nog zullen bewaard zijn (m.b.t. de prehistorische periodes vuursteen, eventueel
aardewerk en verbrande materialen). Het paleo-ecologisch onderzoek in de zone Moervaart-Noord
toont vor de aanwezige paleogeulen echter goede bewaringsmogelijkheden voor organische
materialen, vnl. voor de periodes van het Laat-Glaciaal en Vroeg- Holoceen, plaatselijk ook voor
latere periodes. Daarnaast is de aanwezigheid en bewaring van dit paleo-ecologisch archief zelf als
een goed bewaard ‘relict’ te beschouwen.
-Bevindt de site zich in een voldoende stabiele omgeving?
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In het algemeen bevindt de site zich momenteel in een vrij stabiele omgeving. M.b.t. het paleoecologisch erfgoed is echter te verwachten dat het ondiepe gedeelte van het paleo-ecologische
erfgoed aan verval onderhevig is, door de verdroging die in het gebied is geïnduceerd. Daarnaast zijn
er de reeds vermelde akkerbouwpraktijken en ongecontroleerde graafwerken, die een zekere
bedreiging vormen.
Dit criterium wordt, door de aanwezige landbouwerosie op de niet bedekte terreinen, ‘slechts’ als
‘hoog’ ingeschat.

6.3.3 Beleving
Waarneembaarheid: Is het monument visueel herkenbaar in het landschap en wat is de relatie met
de omgeving?
De waarneembaarheid van de prehistorische archeologie in het gebied moet voor ‘de burger’ als
onbestaande worden beschouwd. De algemene morfologie van het gebied (cuesta, vallei,
Laatglaciale rug) is in het algemeen nog wel zichtbaar in het huidige landschap, hetzij voor het grote
deel slechts lokaal, gehinderd door bv. de aanwezigheid van de Moervaart en de bomenrijen erlangs.
Herinnering: Roept het monument voor een gemeenschap een herinnering op aan het verleden?
Zeer laag.
Dit criterium wordt als ‘laag’ ingeschat voor wat betreft het geologisch en archeologisch erfgoed.
Zoals reeds gesteld is dit criterium echter minder van toepassing

6.4 Evaluatie en waardering van de zone Mendonk
6.4.1 Inhoud
Zeldzaamheid: In welke mate is de zone uniek voor Vlaanderen, voor een bepaalde periode en/of
binnen een bepaalde geografische regio?
De zone Mendonk is overwegend een dekzandzone. In het noorden is wel de gradiëntzone aanwezig,
met een stuk alluviale zone, en de overgang naar de Laatglaciale rug. Met uitzondering van dit
noordelijke deel is de ‘zeldzaamheid’ van deze zone in Vlaanderen vrij gering. Uiteraard moet hierbij
bemerkt worden dat dit gebaseerd is op een zeer geringe kennis van het archeologisch erfgoed in de
zone.
Door de aanwezigheid van de Laatglaciale rug in het noordelijke deel van de zone wordt dit criterium
nog als ‘matig’ ingeschat.
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Representativiteit: In hoeverre is de zone kenmerkend voor een bepaalde geografische regio en/of
periode?
Ook hier is vooral het noordelijke deel van het gebied van belang, als een onderdeel van de
westelijke uitloper van de Moervaartdepressie.
Hierdoor wordt dit criterium als ‘matig’ ingeschat.

Wetenschappelijk potentieel: - Is er recent onderzoek naar vergelijkbare monumenten uit dezelfde
periode, al dan niet binnen dezelfde geografische regio?
In de nabijheid (net ten westen) van het studiegebied werd een grootschalig proefsleuvenonderzoek
uitgevoerd (uitbreiding van de Gentse haven), wat slechts weinig archeologische sporen opleverde.
Ook hier wordt het criterium als ‘matig’ ingeschat.

Context: Heeft het onroerend erfgoed een meerwaarde op grond van de archeologische, historische
en/of landschappelijke context waarin het zich bevindt?
Ook hier is het vooral de gradiëntzone in het noorden die een landschappelijke contextwaarde heeft.
Het criterium wordt als ‘matig’ ingeschat.

6.4.2 Vorm
Bewaringstoestand:
-In welke mate is de zone nog niet verstoord en in welke mate is het archeologische
vondstenmateriaal nog in zijn oorspronkelijke positie aanwezig?
In de zone zijn weinig ingrijpende verstoringen zichtbaar. Enkel bewerkingserosie op de aanwezige
akkers is waarschijnlijk.
-In welke mate zijn de relicten en het geassocieerde vondstenareaal nog bewaard gebleven?
Uit de zone zijn maar weinig archeologische gegevens bekend. Naar inschatting op basis van het
landschap is de kans op de bewaring van sporen en ‘duurzame’ vondstcategorieën goed mogelijk. De
kans op bewaring van organisch materiaal is overwegend als zeer laag in te schatten.
-Bevindt de site zich in een voldoende stabiele omgeving?
Op basis van het huidige landgebruik is de zone als stabiel te omschrijven.
Het criterium wordt als ‘matig’ ingeschat.
6.4.3 Beleving
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Enkel de gradiëntzone in het noorden vormt geologisch een noemenswaardig zichtbaar
Waarneembaarheid: Is het monument visueel herkenbaar in het landschap en wat is de relatie met
de omgeving?
Enkel de gradiëntzone in het noorden vormt geologisch een noemenswaardig zichtbaar relict.
Het criterium wordt als ‘laag’ ingeschat.
Herinnering: Roept het monument voor een gemeenschap een herinnering op aan het verleden?
Archeologisch en geologisch erfgoed:
Niet van toepassing.

6.5 Bespreking van de criteria van de landschapsatlas en de ankerplaats ‘Moervaartdepressie
Criteria: voor de afbakening van de ankerplaatsen in de landschapsatlas worden de volgende criteria
gebruikt:
•
Verduidelijking:

Herkenbaarheid en identiteit: de mate waarin het voorkomen van oude vormen en
structuren te zien op de kaart van de kabinetskaart van de Ferraris vandaag nog op
het referentiedocument terug te vinden zijn

Onderzoek naar de omgevingsperceptie heeft aangetoond dat de meeste mensen landschapstypes
onderscheiden om herkenbare omgevingen te vormen en om zich te helpen oriënteren. Deze
oriëntatie wordt bepaald door de aanwezigheid van een ruimtelijke opbouw in een landschap. De
herkenbaarheid van een landschap wordt doorgaans positief gewaardeerd. Wanneer men zich op in
een bepaalde omgeving herkent, voelt men zich er meestal thuis of op zijn gemak.
•
Verduidelijking:

Gaafheid: de mate waarin de informatieve waarde op het referentiedocument nog
volledig en onverstoord is t.o.v. de oude kaartdocumenten

Gaafheid duidt op de mate waarin alle karakteristieken van een bepaald “ideaal” landschap,
landschapstype of monument nog bewaard zijn. In hoeverre vormt het landschap nog één geheel, is
het volledig en in hoeverre is het gefragmenteerd en aangetast? Hoe gaver een landschap is, hoe
meer informatie het bezit. De gaafheid wordt beoordeeld op grond van een holistisch normbeeld dat
opgebouwd wordt aan de hand van ervarings- of kennisaspecten. Er is voldoende kennis om
ideaalbeelden te vormen van de verschillende traditionele landschapstypes. Hetzelfde geldt voor
heel wat bouwkundig erfgoed. Hoe bv. een motte, een omwalde site, een Wase boerenwoning en
molensite er in hun ideale volledigheid zouden uitzien, is voldoende bekend. Gaafheid wordt
enerzijds bepaald door de aanwezige samenstellende elementen en hun samenhang en anderzijds
door de afwezigheid van allerhande verstoringen.
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•
Verduidelijking:

Samenhang: de mate waarin de samenstellende elementen nog ruimtelijkstructureel en/of functioneel bij elkaar passen

Volgens de holistische visie bepaalt de omgeving van een element in belangrijke mate zijn
uiteindelijke waarde. De waarde van de omgeving in relatie tot het beschouwde element noemt men
de contextwaarde. Op zich staande elementen, al dan niet van verschillende aard, die één of andere
samenhang of onderlinge relatie bezitten, kunnen ruimtelijk gegroepeerd voorkomen. Men spreekt
dan van een ensemble. Omgekeerd kan een individueel element ook bepalend zijn voor de waarde
van de omgeving. Het kan bv. gaan om blikvangers of juist om storende elementen.
De relaties tussen dicht bij elkaar gelegen elementen en tussen elementen en hun omgeving bepalen
de samenhang. De betekenis van elk element wordt in belangrijke mate bepaalt door de plaats die
het heeft in het geheel. Verschillende types van samenhang kunnen onderscheiden worden, hoewel
die meestal gemengd voorkomen: de samenhang met het natuurlijke substraat, de functionele
samenhang, de genetische samenhang, de chronologische samenhang en de ruimtelijke samenhang.
Deze criteria werden dus ook gebruikt voor de aanduiding van de ankerplaats ‘Moervaartdepressie’
(code APO003), die eigenlijk een samenvoeging is van 3 ankerplaatsen uit de oorspronkelijke
landschapsatlas (2001), en waarvan ook de hier behandelde deelgebieden Moervaart-Noord en
Moervaart-Zuidlede deel uitmaken,
Methodologie:
In de oorspronkelijke landschapsatlas (2001) stonden in de Moervaartdepressie 3 delen aangeduid
als ankerplaats. Van oost naar west: A40013 'Heirnisse, Vette-Meersbos, Fondatie en Kruiskapel',
A40017 ‘Wulfsdonk, Turfmeersen, Etbos en Zuidlede’ en A40058 ‘Oostdonk’. (Moervaart-Zuidlede in
deze studie) Bij nader toezien, blijkt het fysische systeem van de Moervaartdepressie door te lopen
over de 3 gebieden. De geomorfologische context van de Moervaartdepressie, nl. de grootste
tardiglaciale plas van de Nederlanden met ondiepe zuivere moeraskalk-gyttjalaag, maakt de site zo
uniek en van wetenschappelijk hoog belang dat vanuit geografisch oogpunt gans het systeem in de
ankerplaats is opgenomen. De grenzen van het gebied worden in het noorden bepaald door de
overgang naar de dekzandrug. Waar het landschap nog onbebouwd (tenzij bouwkundig erfgoed) is
en voldoende cultuurhistorische waarde heeft is de overgang naar de dekzandrug (Moervaart-Noord
in deze studie) mee opgenomen.
In het zuiden en aan de andere grenzen werd voor de begrenzing van deze ankerplaats er naar
gestreefd om zoveel mogelijk fysische grenzen onder de vorm van wegen, waterlopen en/of de grens
met de bebouwde omgeving te nemen.
Aanpassingen afbakening:
De ankerplaats APO003 was dus oorspronkelijk niet als dusdanig afgebakend in de landschapsatlas
(versie 2001), maar betreft een samenvoeging van 3 ankerplaatsen, waarbij ook de tussenliggende
gebieden werden bijgenomen, voornamelijk omwille van de fysische ondergrond die uniek te
noemen is. Een overzicht is zichtbaar op de bijgevoegde kaart.
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Fig. 6.1: Afbakening van de ankerplaats Moervaartdepressie t.a.v. de oorspronkelijke afbakening.
De zone tussen ‘Oostdonk’ en 'Heirnisse, Vette-Meersbos, Fondatie en Kruiskapel' zit nu ook binnen
de afbakening, omdat hier enerzijds het fysische systeem van de Moervaartdepressie nog doorloopt,
en anderzijds omdat vanuit het westen het donkensysteem overgaat in de paleodepressie s.s..
Tevens vormt deze zone vanuit historisch oogpunt één geheel omdat het integraal tot de
eigendommen van de Sint-Baafsabdij van Gent behoorde.
Omwille van het fysische substraat is ook het ganse provinciale domein Puyenbroeck binnen de
afbakening opgenomen. Deze geomorfologische waarde, die uniek te noemen is, verantwoordt de
opname van het recreatiedomein binnen de perimeter. De erfgoedwaarden zijn er buiten het
fysische systeem eerder beperkt (zie omschrijving).
Noordelijk van de Moervaart is ter hoogte van Kalvebrug en ten noorden van Oostdonk ook de
overgang naar de dekzandrug meegenomen voor zover het om ombebouwde gebieden gaat (tenzij
enkele sites met bouwkundig erfgoed). Deze overgangssequentie vormt een markant
landschapselement.
Tekstuele wijzigingen t.o.v. de landschapsatlas van 2001:
Het inhoudelijke gedeelte - zoals de landschappelijke waarden, de omschrijving, kansen en
knelpunten - is uitgebreid, geactualiseerd of uitgediept. Ook de structuur en de tekstuele opbouw
werden licht gewijzigd om een coherent en overzichtelijk document te bekomen, waarbij de drie
ankerplaatsen en de tussenliggende gebieden in één geheel behandeld worden.
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Waarden:
In het aanduidingsdossier van de ankerplaats (APO003) waarbij de bovenvermelde selectiecriteria
werden gehanteerd, worden ook de waarden gespecificeerd die tot de aanduiding hebben geleid:
Wij geven hier alleen die argumentatie uit het aanduidingsdossier weer die geheel of gedeeltelijk van
toepassing is op de bestudeerde deelgebieden. We hebben ze, waar nodig, aangevuld met enkele
nieuwe bevindingen uit het door ons uitgevoerde cultuurhistorische onderzoek.
• Natuurwetenschappelijke waarde
In de ankerplaats is de belangrijke geomorfologische sequentie dekzandrug Maldegem-Stekene,
Moervaartdepressie en overgang naar zandig Binnen-Vlaanderen opgenomen. De
Moervaartdepressie kenmerkt zich door haar asymmetrische vorm, met een ca. 2m hoge steile
noordrand (overgang naar dekzandrug) en een zwak hellende zuidrand. In de depressie zelf is een
typisch microruggenpatroon van lage oeverwallen/donken aanwezig.
Het bodemarchief van de Moervaartdepressie is op geomorfologisch en paleo-ecologisch vlak uniek
te noemen. Door de afdamming van de Vlaamse Vallei door de dekzandrug Maldegem-Stekene werd
tijdens het laatglaciaal (vanaf 13 000 BP) een ondiep zoetwatermeer gevormd ten zuiden van de
dekzandrug. Het afgezette kalkrijke sediment, moeraskalk of gyttja genoemd, is in bijna gans de
Moervaartdepressie terug te vinden. Hierboven ligt een laag gliede (zeepklei) uit het atlanticum
(7500 jaar BP), een venige biogene afzetting. Hierboven bevinden zich overstromingsafzettingen
bestaande uit veen (vanaf neolithicum), klei en zand (vnl. sinds middeleeuwse overstromingen). Dit
door steeds terugkerende winteroverstromingen.
Waar omwille van de hogere ligging geen overstromingspakket kon worden afgezet, komt
pleistoceen zand tot lemig zand aan de oppervlakte (donken).
De Moervaartdepressie heeft zowel paleo-ecologisch,-klimatologisch, geomorfologisch als
bodemkundig een unieke betekenis in Zandig-Vlaanderen.
• Historische waarde
De Moervaartdepressie maakte voor de grote ontginningen deel uit van het Koningsforeest en de
eraan palende woeste gronden. Gans het gebied werd door enkele grote initiatieven vanaf de volle
middeleeuwen rationeel ontgonnen.
Het ontginningslandschap is nog steeds afleesbaar, vnl. in grote structuren zoals wegen- en
hydrografische patronen.
In het westen van de aangeduide ankerplaats liggen de meersen die ontgonnen werden op initiatief
van de Sint-Baafsabdij. Deze eigendom liep tot in Oostdonk. De gronden bij Oostdonk werden vanaf
de 13de eeuw ontgonnen. De gronden, doorsneden door waterlopen en dreven, werd vnl. als
grasland (hooiland en hooiweide) gebruikt. Daarnaast waren er ook ettingen (graasweiden) en
akkers. De akkers lagen vnl. op de hoger gelegen donken. Op het einde van het Ancien Regime waren
de meeste akkers door houtkanten en bomenrijen omsloten.
Om de Moervaartdepressie toegankelijk te maken werden er vanop de randen toegangswegen
aangelegd, maar ook dammen met bijbehorende dreven..
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In het gebied zijn verschillende “vaarten” gelegen, daterend uit de middeleeuwen, om turf en andere
zaken te transporteren naar de grote steden. Ze zijn ten laatste in de 16e eeuw gegraven, al dan niet
op plaatsen waar reeds natuurlijke waterlopen lagen. Soms hadden ze van in het begin een tragel, op
andere plaatsen werd de trekweg later aangelegd. Een Voorbeelden hiervan zijn de Moervaart en de
Zuidlede.
Tijdens de tachtigjarige oorlog werden er in de omgeving van het studiegebied verschillende forten
gebouwd en een verdedigingslinie aangelegd, waarvan nog enkele sporen resten.
Sinds de 18e eeuw is het bodemgebruik in de Moervaartdepressie vrij stabiel tot in de tweede helft
van de 20ste eeuw toen door verbeterde waterhuishouding, veranderend landbouwgebruik en de
betere economische omstandigheden geleidelijk aanpassing kwamen in het cultuurlandschap, vnl.
door verdroging van de meersen. De grote wegen- en waterloopstructuren, met de daaraan
gekoppelde dreven, zijn wel nog bewaard gebleven, net als de fysische ondergrond.
De Moervaartdepressie wordt gekenmerkt door zijn bouwvrij karakter. Waar er bouwwerken
voorkomen is dit dikwijls aangeduid als bouwkundig erfgoed.
•

Esthetische waarde

Het gebied beleeft men als een groot aaneengesloten open ruimtegebied. Mede door het vrij gaaf
gebleven cultuurlandschap van bossen, permanente graslanden en met knotbomen omgeven weiden
en akkers is het voorgestelde gebied van grote betekenis voor de belevingswaarde van de mens
doordat het zeer gevarieerd is. Door de aanwezigheid van een groot netwerk aan 'trage wegen'
beschikt het gebied over vele mogelijkheden tot passieve recreatie om zo aan landschapsverkenning
en -beleving te doen.
De aangeduide ankerplaats bevat een afwisseling van bos (zowel loof-,naald-, populieren-, hakhoutals wilgenbroekbos en geëxploiteerde wijmenaanplantingen), rietveldstroken, struwelen, weilanden
en akkers doorsneden door kaarsrechte dreven en open meersencomplexen. Verder bepalen
turfputjes, eendenkooien en waterlopen, en enkele bouwkundig erfgoedelementen sterk het
landschap. Het gebied van de Moervaartdepressie varieert sterk tussen open, halfopen en gesloten,
rechtlijnig en ongestructureerd, afwisselend en homogeen. Het uitzicht in het gebied is door
bosuitbreiding wel meer gesloten geworden dan in historische tijden.
• Sociaal-culturele waarde:
De bedevaartskapel O.-L.-Vrouw van Troost ter Warande, is omringd door linden. Volgens
overlevering gesticht in 16e eeuw als gevolg van een belofte door een Spaanse officier. Nadien werd
ze verschillende malen vernield en weer opgebouwd, laatst in 1887 vergroot.
• Ruimtelijk-structurerende waarde:
De aangeduide ankerplaats is gelegen in drie geomorfologische zones, nl. (van noord naar zuid) de
dekzandrug Gistel-Stekene, de oostelijke Moervaartdepressie en de overgang naar hoger gelegen
zandig Binnen-Vlaanderen. Alle bodemkundige overgangen, en de daaraan gelieerde
ontginningsstructuren, zijn herkenbaar in de landschapsopbouw.
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De dekzandrug is gekenmerkt door hoger gelegen gronden onder bos (vnl. naaldhout) en bevat heel
wat archeologische sites.
De Moervaartdepressie bestaat uit laaggelegen gronden die op rationele wijze werden ontgonnen.
De historische, uiterst rationele ontginning van het uitgestrekte, aaneengesloten meersengebied
resulteerde in een relatief grootschalig dambordpatroon en kaarsrechte dreven. Het grasland werd
grotendeels omgezet in akkerland.
Typerend voor het grootste deel van de Moervaartdepressie zijn de lange, rechte, onverharde
dreven, die door de aanplant van bomen erlangs landschapsbepalende elementen vormen. De grote
structuren als wegen-, percelerings- en hydrografische patronen zijn nog duidelijk herkenbaar.

6.6 Geïntegreerde evaluatie en waardering
6.6.1 Moervaart- Noord & Moervaart-Zuidlede
Dit gebied is vanuit onroerend erfgoedperspectief zeer waardevol.
In de eerste plaats bezit de zone tal van paleolandschappelijke relicten en een rijk en goed bewaard
paleo-ecologisch bodemarchief, en een zeer groot potentieel aan archeologisch erfgoed, met name
voor de vroege prehistorie. Voor de latere periodes is een dergelijk potentieel zeker ook aanwezig,
maar vanuit puur archeologisch standpunt, ongekend. Historische bronnen duiden wel op
middeleeuwse en postmiddeleeuwse ontginningen in het gebied.
Vanuit (paleo-) landschappelijk oogpunt is het gebied, met de snelle opeenvolging van diverse
ecologische gradiënten van noord naar zuid, een uniek landschap, zowel regionaal als
bovenregionaal. De vorm van dit paleolandschap heeft ook zijn invloed op het latere landgebruik, en
het huidige zichtbare en historisch traceerbare landschap. Zo heeft de valleizone van MoervaartNoord zich ontwikkeld tot een meersenlandschap, waarin de weinige akkers som s gelegen zijn op de
hogere, boven de alluviale sedimenten uitstekende, paleotopografie. Voornamelijk in de zone
Moervaart-Noord is het cultuurhistorisch patroon in grote mate visueel landschappelijk gaaf
gebleven, en biedt het een goed beeld van het vroegere meersenlandschap. Naar landgebruik is er
wel een omslag te bemerken vanaf de tweede helft van de 20e eeuw, wanneer onder de invloed van
de verdroging vooral graasweiden ontstaan, naast akkers en bosaanplantingen.

6.6.2 Mendonk
Dit gebied is vanuit onroerend erfgoedperspectief matig waardevol.
De zone Mendonk is vanuit archeologisch standpunt een nagenoeg ongekende zone, met
uitzondering van aanwezige steentijdsites op het stuk Laatglaciale duin in het uiterste NO. Onderzoek
uitgevoerd aan randen van de zone wijst uit dat er echter wel degelijk een zeker potentieel is. Met
name middeleeuwse en postmiddeleeuwse vondsten werden hier aangetroffen bij veldkarteringen.
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Deze middeleeuwse en postmiddeleeuwse ontginning van het landschap wordt bevestigd door de
historische bronnen. Het aanwezige dekzandlandschap bevat mogelijk sporen en relicten uit diverse
periodes, gaande van de steentijd tot de post-middeleeuwen. Een uitzonderlijke bewaring en
gaafheid van deze relicten moet hier echter niet verondersteld worden. Organisch materiaal bv. zal
enkel mogelijk bewaard zijn in dieper uitgegraven structuren zoals waterputten. Vanuit
cultuurhistorisch perspectief is vooral de zone ten zuiden van de Speurdonkstraat relatief gaaf
bewaard. Dit is minder het geval in het meersengebied ten noorden van deze straat.
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7. Advies
7.1 Inleiding
Binnen het onroerend erfgoedbeleid- en beheer is de eerste optie steeds het streven naar een
maximaal behoud van erfgoedwaarden ‘in situ’. Pas wanneer dit niet mogelijk is wordt gestreefd
naar een behoud ‘ex-situ’, een documentering door b.v. een archeologische opgraving.
Binnen dit beheer- en beleid zijn, geënt op internationale en Europese verdragen156 verschillende
instrumenten die bedoeld zijn om op Vlaams niveau een dergelijk ‘pro-actief’ behoudsbeleid uit te
bouwen. In de eerste plaats zijn dit de verschillende decreten en uitvoeringsbesluiten157, met daarin
telkens de mogelijkheden tot bescherming van onroerend- erfgoedwaarden. In de zoekzone
Moervaart-Noord is de Onze-Lieve-Vrouw-van-Troost-Ter Warandekapel en omgeving beschermd als
monument en dorpsgezicht (M.B. 21/4/1994).
Daarnaast is er nog een aantal andere instrumenten, die eveneens bedoeld zijn om een selectie van
belangrijke erfgoedwaarden te behoeden. M.b.t. het bouwkundig erfgoed is dit de inventaris
bouwkundig erfgoed, die juridisch werd vastgesteld op 14 september 2009 . Op het vlak van
landschappen is dit de zgn. ‘landschapsatlas’, waarin een selectie van de meest gave en waardevolle
landschappen is afgebakend als ‘ankerplaatsen’. De zone Moervaart-Zuidlede in zijn geheel, en de
zone Moervaart-Noord voor het grootste gedeelte, is opgenomen in een dergelijke ankerplaats
(Moervaartdepressie). Qua archeologie tenslotte is een inventaris van ‘Afgebakende Archeologische
Zones’ (AAZ) in opbouw sinds 2010. Het is de bedoeling dat deze laatste in de toekomst eveneens
een juridische basis verwerft.
Uiteraard dient de selectie tot behoud, naast te steunen op de waardering van het erfgoed zelf,
steeds afgewogen te worden t.a.v. andere sectorale belangen.
Hieronder bespreken we in de eerste plaats de ‘behoudswaardigheid’ van de drie zoekzones, met de
verschillende prioriteiten en knelpunten die daarbij te herkennen zijn. Daarna zoeken we naar de
mogelijkheden hoe deze behoudswenselijkheden kunnen afgestemd worden op de beoogde
doelstellingen vanuit natuurbeleid. Daarbij bespreken we enerzijds de mogelijkheden, kansen en
knelpunten van de scenario’s zoals deze in de ecohydrologische studie worden opgesomd. Anderzijds
formuleren we ook twee alternatieve scenario’s, die als doel hebben de behoudswenselijkheden
vanuit onroerend erfgoedperspectief, en de gestelde doelstellingen vanuit Natuur, zo veel mogelijk
met elkaar te verzoenen. Wanneer knelpunten m.b.t. dit behoud worden geïdentificeerd, worden
‘milderende maatregelen’ voorgesteld.

156

O.a. het ‘Europees Verdrag Inzake de Bescherming van het Archeologisch Erfgoed’, Valetta 1992; de
Europese landschapsconventie, Firenze 2000.
157
Decreet van 30 juni 1993 houdende bescherming van het archeologisch patrimonium, gewijzigd bij decreten
van 18 mei 1999, 28 februari 2003, 10 maart 2006 en 27 maart 2009; Decreet van 3 maart 1976 tot
bescherming van monumenten en stads- en dorpsgezichten, gewijzigd bij decreten van 18 december 1992, 22
februari 1995, 22december 1995, 8 december 1998, 18 mei 1999, 7 december 2001, 21 november 2003,
30april 2004, 10 maart 2006 en 27 maart 2009; Decreet van 16 april 1996 betreffende de landschapszorg,
gewijzigd bij decreten van 18 mei 1999, 8 december 2000, 21 december 2001, 19 juli 2002 13 februari 2004 en
10 maart 2006, 16 juni 2006 en 27 maart 2009.
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7.2 Behoud in situ?
7.2.1 Zoekzones Moervaart- Noord en Moervaart-Zuidlede
Zoals blijkt uit hoofdstuk 6 zijn deze zones, die landschappelijk als één geheel te beschouwen zijn, als
zeer waardevol te beschouwen vanuit onroerend standpunt.
De belangrijkste elementen van deze waarde zijn:
-Een zeer grote paleolandschappelijke en archeologische gaafheid en samenhang.
-Een zeer divers en rijk geologisch, paleo-ecologisch en archeologisch archief, met een groot
onderzoekspotentieel met name voor de vroege prehistorie. Voor de overige periodes is het
potentieel eveneens zeker aanwezig, maar op basis van de huidige kennis moeilijk in te schatten.
-Qua structuur een vrij gaaf cultuurlandschap, met plaatselijk nog gave KleineLandschapselementen.
Het advies m.b.t. deze zone is dan ook maximaal te streven naar een ‘behoud in situ’, conform de
aanduiding van deze zone als ankerplaats en de geologische en archeologische waardering van het
gebied zoals beschreven werd in hoofdstuk 6.
Algemene knelpunten (afgezien van de geplande inrichtingen) m.b.t. een dergelijk behoud zijn de
volgende (vgl. aanduidingsdossier ankerplaats APO003):
-

-

-
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Beakkering in de zone Moervaart-Noord zorgt momenteel voor een gedeeltelijke ‘aftopping’
van de hoger gelegen ruggen, die bovenuit de alluviale sedimenten ‘steken’.
Beakkering op de Laatglaciale rug in Moervaart-Zuidlede zorgt eveneens voor
bewerkingserosie, en verdere aantasting van de aanwezige prehistorische sites.
Het afdekkend alluviaal pakket in de zone Moervaart-Noord is over het algemeen vrij dun, en
varieert in grote mate naarmate het (grillige) reliëf van het onderliggende zandsubstraat. Dit
betekent dat graafwerken in deze zone, zelfs vrij ondiepe, een bedreiging vormen voor het
archeologische erfgoed.
De huidige verdroging van het gebied Moervaart-Noord tast ongetwijfeld de hoger gelegen
delen van het paleo-ecologisch archief, evenals de structuur van het cultuurhistorisch
erfgoed aan.
Ongecontroleerde vergravingen in de zone Moervaart-Zuidlede vormen een bedreiging voor
zowel het archeologisch als cultuurhistorisch erfgoed.
Het aanwezige slibstort en motorcrossterrein net ten NO van de zone Moervaart-Zuidlede
vormt een belangrijk storend element in het landschap.
De huidige ophogingen in de zones Moervaart-Noord en Moervaart-Zuidlede ten behoeve
van de landbouw tasten de structuur van het cultuurhistorisch erfgoed aan.

7.2.2 Zoekzone Mendonk
Vanuit onroerend erfgoed perspectief is de zoekzone Mendonk van een mindere waarde dan de
andere twee zones. Over het algemeen is deze zone dan ook minder behoudswaardig, met
uitzondering van een aantal elementen:
-

Het stuk Laatglaciale rug dat in het NO van deze zone is opgenomen.
De twee WOI bunkers in het noorden van de zone, die omwille van hun uitzonderlijke
gaafheid als beschermenswaardig dienen te worden bestempeld.
Vanuit cultuurhistorisch oogpunt is vooral de zone ten zuiden van de Sprendonkstraat het
gaafst bewaard, zowel qua structuur als KLE’s. Het is aangewezen om die in de mate van het
mogelijke te behouden.

7.3 Bespreking van de verschillende scenario’s.
7.3.1 Scenario’s op basis van de ecohydrologische studie
In de ecohydrologische studie worden 3 ‘varianten’ besproken. Al deze varianten beogen de creatie
van open water, zandige ‘kale terreinen’, en rietland. Voor elk van deze habitats wordt gesteld dat
om verruiging te voorkomen de met fosfaat aangerijkte bouwvoor (ca. 30cm dikte) dient te worden
afgegraven.
Voor elk scenario geldt ook dat de te ontwikkelen zones dienen hydrologisch geïsoleerd te worden,
o.a. met de aanleg van een ringgracht.
a) omschrijving van de scenario’s:
-Variant 1 (p. 227- 241):
In deze variant worden de zones Moervaart-Noord en Mendonk ontwikkeld. Het voorziet in de zone
Moervaart-Noord de creatie van twee grote open water partijen (48,5 ha), zandig kaal terrein (11ha),
en riet (8,2 ha). In de zone Mendonk wordt in het NO 23,5ha open water voorzien, 5 ha zandig kaal
terrein, en 4,7ha riet.
In deze variant vindt er vrij veel grondverzet plaats (afgraven en ophogen). In de zone MoervaartNoord wordt dit beperkt tot de bouwvoor (tot 40 cm), in de zone Mendonk is dit plaatselijk tot ca. 80
cm diepte.
-Variant 2 (p242- 252):
Ook in deze variant worden de zoekzones Moervaart-Noord en Mendonk ontwikkeld, met een
evenredige verdeling van open water tussen de beide gebieden. In Moervaart-Noord worden nog
steeds twee grote waterpartijen gecreëerd (38,2 ha), naast zandig kaal terrein (7ha), en 7,5ha riet. In
de zone Mendonk wordt in het NO 33,8ha open water gecreëerd, 9ha zandig kaal terrein, en 5,2ha
riet.
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Ook in deze variant vindt vrij veel grondverzet plaats. Zowel in Moervaart-Noord als in Mendonk
wordt de diepte van de afgravingen in het algemeen beperkt tot de bouwvoor.
Deze variant is de meest wenselijke in de ecohydrologische studie.
-Variant 3 (p.253-264):
In dit scenario worden de drie zoekzones ontwikkeld.
In de zone Moervaart Noord wordt 1 waterpartij (20,5ha) aangelegd in het westelijke deel van de
vallei, naast zandig kaal terrein (9ha) en riet (5,7ha). In het noordelijk gedeelte van de zone
Moervaart-Zuidlede wordt eveneens een grote partij water voorzien (18,6ha), en 3,1ha zandig kaal
terrein, en 3,2ha riet. In Mendonk omvat dit (in het NO gedeelte) 33,8ha open water, 9ha zandig kaal
terrein, en 5,7ha riet.
b) Knelpunten en kansen
Het belangrijkste knelpunt met de drie voorgestelde scenario’s in de eco-hydrologische studie zijn de
afgravingen in de zoekzones Moervaart-Noord en Moervaart-Zuidlede.
Door deze afgravingen wordt een ‘behoud in situ’, gemotiveerd in hoofdstuk 6 en de aanduiding als
ankerplaats van deze zone, sterk gecompromitteerd.
In de eerste plaats worden deze drie scenario’s, m.b.t. uitvoering in Moervaart-Noord en –Zuidlede,
vanuit Onroerend Erfgoedperspectief als onaanvaardbaar geadviseerd.
De knelpunten m.b.t. onroerend erfgoed van deze scenario’s zijn:
-een nagenoeg volledige vernietiging van de structuur van het bestaande cultuurlandschap
op de plaats van de afgraving;
-vernietiging van archeologisch erfgoed op de dijk- en ringgrachttracés.
-een vernietiging van het archeologisch en paleo-ecologisch erfgoed in de vallei.
Voor wat betreft het cultuurlandschap zijn nauwelijks milderende maatregelen mogelijk op de plaats
van de afgraving. Alleen wanneer er gekozen wordt voor de aanleg van de ringgracht op de plaats
van een bestaand of voormalig grachttracé, kan dit als een milderende maatregel worden
beschouwd, maar dan wel uitsluitend voor deze specifieke ingreep.
Voor wat betreft het archeologisch erfgoed bestaan de milderende maatregelen uit een intensief
traject van vervolgonderzoek (cf. infra), bestaande uit archeologisch booronderzoek,
proefsleuvenonderzoek, opgravingen, en paleo-ecologisch onderzoek.
De kansen m.b.t. het onroerend erfgoed van deze scenario’s zijn:
-vernatting in deze zones heeft een positief effect op de bewaring van het paleo-ecologisch
erfgoed en organisch archeologisch materiaal.
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-eventuele mogelijkheden om akkerlanden op de Laatglaciale rug in de zone MoervaartZuidlede om te zetten in graslanden hebben een conserverend effect op het aanwezige
steentijderfgoed daar.

Voor de zone Mendonk worden deze scenario’s als aanvaardbaar beschouwd, mits de volgende
randvoorwaarden:
-behoud van de uiterst NO zone met de Laatglaciale rug;
-behoud van de WOI bunkers in deze zone, met buffer.
-vrijwaring en bij voorkeur versterking van de goed bewaarde KLE-structuur ten zuiden van
de Speurdonkstraat. Afgraving dient bij voorkeur te gebeuren ten noorden van de Speurdonkstraat.
De structuur van het landschap is hier veel zwaarder verstoord.
De knelpunten m.b.t. het Onroerend Erfgoed zijn verder:
-een vernietiging van het cultuurlandschap in de te ontwikkelen zone;
-vernietiging van het archeologisch erfgoed.
Voor wat betreft het cultuurlandschap zijn nagenoeg geen milderende maatregelen mogelijk binnen
de af te graven zone. Alleen wanneer er gekozen wordt voor de aanleg van de ringgracht op de plaats
van een bestaand of voormalig grachttracé, kan dit als een milderende maatregel worden
beschouwd, maar dan wel uitsluitend voor deze specifieke ingreep.
Binnen het meersengebied ten noorden van de Speurdonkstraat bevindt zich een cultuurhistorisch
en ook biologisch vrij waardevol bosperceel met een duidelijke rabattenstructuur. Bij voorkeur kan
dit perceel ongemoeid worden gelaten. Het betreft hier immers het enige perceel waarop al mogelijk
vanaf het einde van de 18de eeuw (en zeker sinds de eerste helft van de 19de eeuw) ononderbroken
bos voorkomt.
Het verdient ook aanbeveling het verlies aan KLE’s binnen het af te graven gebied elders binnen de
zoekzone Mendonk te compenseren, bij voorkeur aansluitend op de plaatselijk goed bewaarde KLEstructuur ten zuiden van de Speurdonkstraat. Vanuit cultuurhistorisch oogpunt kan de KLE-structuur
ten zuiden van de Speurdonkstraat bogen op een veel langere aanwezigheid in het cultuurlandschap
dan deze in het voormalige meersengebied. Een versterking en een verder regelmatig onderhoud van
de huidige structuur is vanuit cultuurlandschappelijke overwegingen zeker aan te bevelen.
Voor wat betreft het archeologisch erfgoed bestaan de milderende maatregelen uit een traject van
vervolgonderzoek (cf. infra), bestaande uit proefsleuvenonderzoek en opgravingen.
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7.3.2 Alternatieve scenario’s
Aangezien de drie scenario’s uit de ecohydrologische studie vanuit onroerend erfgoedperspectief
onaanvaardbaar zijn voor de zones Moervaart-Noord (varianten 1 tot 3) en Moervaart-Zuidlede
(variant 3) wordt gezocht naar een alternatief, waarbij doelstellingen vanuit natuur en het streven
naar een maximaal behoud in situ van onroerend erfgoedwaarden in de zones Moervaart-Noord en
Moervaart-Zuidlede in de mate van het mogelijke worden verzoend. Het belangrijkste aspect hierbij
is de afgravingen binnen de beide zoekzones tot een minimum te beperken.
In de eerste plaats wordt hierbij onderzocht wat de mogelijkheden zijn tot vernatting zonder
afgravingen in de zone Moervaart-Noord. Voor deze modellering wordt gebruik gemaakt van het
hoge resolutie DHMV.
Daarna wordt onderzocht of, en waar, beperkte afgravingen mogelijk zijn in de zone MoervaartNoord, voornamelijk op basis van de boorgegevens (voornamelijk dikte van de afdekking).

-Scenario met vernatting zonder reliëfwijzigingen in Moervaart-Noord en/ of Moervaart-Zuidlede,
grote partij open water te Mendonk.
a) vernatting zonder afgraving in Moervaart-Noord en -Zuidlede
-Analyse van de maximale stuwwaterpeilen:
Rekening houdend met de maximale stuwpeilen in de potentieverkenning van de ecohydrologische
studie (p.199) in Moervaart-Noord, i.e. 4,98m (winterpeil), 4,10m (zomerpeil), en 4,58m
(jaargemiddelde), kunnen op basis van het hoge resolutie DHMV de volgende simulaties gemaakt
worden:
-In de zone in de zones Moervaart-Noord en Zuidlede bij het zomerpeil tot 4,10m TAW nergens open
water gecreëerd (met uitzondering van de bestaande grachten). Pas met een waterpeil rond 4,25m
TAW komen aaneengesloten zones (ondiep) onder water te staan: in het westen vooral de depressies
die te relateren zijn een de fossiele geulen daar, in het oosten zijn dit grotere aaneengesloten
percelen, eveneens vooral vanuit de fossiele depressies daar (fig. 7.1).
-Dezelfde situatie geldt min of meer in de zoekzone Moervaart-Zuidlede. Ook daar wordt slechts (in
beperkte mate) ondiep open water gecreëerd vanuit de bestaande waterlopen en fossiele depressies
vanaf een waterpeil van ca. 4,25m TAW.
-Uitgaande van het gemiddelde jaarlijkse stuwwaterpeil wordt open water gecreëerd in grote delen
van zowel zones Moervaart-Noord als Moervaart-Zuidlede (fig. 7.2). Enkel de Laatglaciale rug en de
steilrand van de cuesta ‘ontsnappen’ hieraan, met uitzondering van zeer kleine oppervlaktes in
Moervaart-Noord (stukken van opgehoogde percelen), en enkele percelen in het zuiden van
Moervaart-Zuidlede.
-Bij het maximale winter stuwpeil (4,98m TAW) worden grote partijen open water gecreëerd in
Moervaart-Noord en Moervaart-Zuidlede (fig.7.3). Enkel de Laatglaciale rug en de cuesta ontsnappen
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hieraan. Plaatselijk komen nog kleine ‘eilandjes’ voor ter hoogte van de opgehoogde percelen. Enkele
percelen op de rand van de cuesta komen ook gedeeltelijk onder water te staan.

Fig. 7.1: Simulatie open water in Moervaart-Noord en –Zuidlede op basis van hoge resolutie DHMV
met waterpeil op 4,25m TAW.
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Fig. 7.2: Simulatie open water in Moervaart-Noord en –Zuidlede op basis van hoge resolutie DHMV
met waterpeil op 4,60m TAW.
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Fig. 7.3: Simulatie open water in Moervaart-Noord en –Zuidlede op basis van hoge resolutie DHMV
met waterpeil op 4,98m TAW.
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Bij een vernatting zonder afgraving of andere graafwerken kunnen de doelstellingen voor de
verschillende habitattypes in de zones Moervaart-Noord en –Zuidlede mogelijk bereikt worden.
Enerzijds betekent dat dat bij het maximale zomerstuwpeil zoals in de ecohydrologische studie is
aangeduid geen open water wordt gecreëerd. Vernatting tot open waterpartijen vindt slechts plaats
bij opstuwing tot ca. 4,25m TAW. Hierbij is duidelijk dat deze vernatting plaats vindt vanuit de
depressies afkomstig van fossiele geulen en depressies.
Bij de gemiddelde stuwpeilen, en bij de maximale winterstuwpeilen, komt het overgrote gedeelte
van zowel Moervaart-Noord als Moervaart-Zuidlede in open water te liggen. Vooral bij het
winterstuwpeil zijn nog slechts weinig ‘eilandjes’ aanwezig in het gebied. Bij het gemiddelde stuwpeil
zijn het in de zone Moervaart-Noord vooral de opgehoogde percelen die als grotere eilanden
‘uitsteken’. Een mogelijkheid voor het creëren van ‘eilanden’, ook bij het maximale winterstuwpeil, is
het verder licht ophogen van deze percelen.
Bij dit scenario is dus een vernatting van het gebied mogelijk, met creatie van open water partijen
gedurende een groot gedeelte van het jaar. Hier blijft het probleem uiteraard ook de aanwezigheid
van de nutriëntenrijke ploeglaag, die in alle scenario’s van de ecohydrologische studie dient
verwijderd te worden om verruiging van het gebied te voorkomen. Een mogelijk alternatief hiervoor
is het uitmijnen i.p.v. het afgraven.

-Uitmijnen een alternatief voor afgraven?
In de ecohydrologische studie wordt steeds gesteld dat het afgraven van de teelaarde noodzakelijk is
voor het ‘verarmen’ van de bodem, om verruiging te voorkomen. Mogelijke alternatieven zoals
uitmijnen worden niet onderzocht.
Mogelijk is uitmijnen echter een goedkopere oplossing. In Nederland wordt het alternatief ook
specifiek gebruikt voor het vermijden van de vernietiging van cultuurhistorische en archeologische
waarden158. Het meest genoemde nadeel is de duurtijd, afhankelijk van de uitgangssituatie en het
gewenste resultaat, tot enkele tientallen jaren159. Er zijn echter ook methodes, zoals het uitmijnen
met gras en klaver, en kalibemesting, die relatief snel goede resultaten halen160. Bovendien kan de
vraag gesteld worden hoe sterk verschraald moet worden in functie van te realiseren vegetatietypes
met de doelsoorten voor ogen. Mogelijk zijn bepaalde rijkere biotooptypes op kortere termijn
realiseerbaar via uitmijning.
Bovendien zijn er hierbij diverse bijkomende voordelen. Eén van de belangrijkste is dat de
uitmijningsperiode kan gecombineerd worden met veeteelt (met slechts een geringe vermindering
van de opbrengsten voor de veehouders). M.a.w. natuurontwikkeling en landbouw kunnen nog een
tijd ‘naast elkaar’ bestaan. Qua natuur ontstaan bij deze geleidelijke evolutie tevens mogelijkheden
om andere ‘overgangs-‘natuurdoeltypes te verwezenlijken161.

158

Chardon 2009.
Chardon et al. 2009.
160
Timmermans et al. 2010.
161
cf. Chardon 2009.
159
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Het onderzoeken van deze mogelijkheden vergt echter een studie op perceelsniveau (Chardon et al.
2009, Timmermans et al. 2010). Het verstrekt aanbeveling deze mogelijkheid als een volwaardig
alternatief te onderzoeken.

b) Grotere partij open water te Mendonk?
Afhankelijk van de natuurdoelstellingen die gehaald kunnen worden, en aanvaardbaar zijn, in
Moervaart-Noord en –Zuidlede, dient gekeken te worden in welke mate het nodig is de af te graven
oppervlaktes in Mendonk uit te breiden.

c) Knelpunten en kansen
Met dit alternatief wordt het belangrijkste knelpunt van de scenario’s in de eco-hydrologische studie,
het afgraven in de zones Moervaart-Noord en –Zuidlede, vermeden.
Door deze afgravingen wordt een ‘behoud in situ’, gemotiveerd in hoofdstuk 6 en de aanduiding als
ankerplaats van deze zone, voor een groot deel gerealiseerd.
Dit scenario wordt, m.b.t. uitvoering in Moervaart-Noord en –Zuidlede, vanuit Onroerend
Erfgoedperspectief als aanvaardbaar geadviseerd.
De knelpunten m.b.t. onroerend erfgoed van deze scenario’s zijn:
-een eventuele vervaging van het 19e eeuwse cultuurlandschap: door verregaande vernatting
dreigen de bestaande KLE’s af te sterven. Dit zou echter kunnen opgevangen worden door na
herinrichting van het gebied nieuwe KLE’s aan te planten op – vanuit cultuurhistorisch oogpunt goed uitgekozen plaatsen die de historische landschapsstructuur evoceren. Zo kan de
cultuurhistorische leesbaarheid van het landschap opnieuw worden vergroot: deze maatregel past
trouwens naadloos binnen de invulling grasland in extensieve landbouw. (vgl. ecohydrologisch
onderzoek ANB/OV/2008/12, p. 34);
Ook de bestaande KLE’s ter hoogte van de cuestarand worden best versterkt zodat de leesbaarheid
van de traditionele landschappelijke tweedeling (dekzandrug: akker, bos ↔ meers) opnieuw wordt
vergroot.
-Vernietiging van archeologisch erfgoed op de dijk- en ringgrachttracés.
Voor wat betreft het cultuurlandschap zijn milderende maatregelen mogelijk, bv. door:
-De aanleg van dijken aan de noordzijde van de zone Moervaart-Noord (de cuestarand) te
beperken waar dit kan. Vooral ter hoogte van het beschermde dorpsgezicht aan de Warandekapel is
dit een belangrijke voorwaarde. De ringgracht kan dan best worden aangelegd aan de voet van het
talud. Op die plaats zijn nog sporen aanwezig van een voormalige grachtstructuur. Ook de bestaande
KLE’s kunnen ter hoogte van de cuestarand worden versterkt zodat de leesbaarheid van de
traditionele landschappelijke tweedeling (dekzandrug: akker, bos ↔ meers) opnieuw wordt
versterkt.
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-de aanleg van dwarsdijken kan geënt worden op bestaande cultuurhistorische lijnrelicten.
omzetting van akkerland naar grasland binnen het meersengebied is vanuit cultuurhistorisch
oogpunt zelfs wenselijk.
De bestaande KLE-structuren die binnen het meersengebied vooral bestaan uit knotbomen
kunnen plaatselijk worden versterkt. Dit zal de leesbaarheid van de 19de-eeuwse toevoegingen van
het meersengebied verhogen.

Voor wat betreft het archeologisch erfgoed bestaan de milderende maatregelen uit
vervolgonderzoek op de dijk- en ringrachttracés.
De kansen m.b.t. het onroerend erfgoed van deze scenario’s zijn:
-vernatting in deze zones heeft een positief effect op de bewaring van het paleo-ecologisch
erfgoed en organisch archeologisch materiaal.
-eventuele mogelijkheden om akkerlanden in Moervaart-Noord en op de Laatglaciale rug in
de zone Moervaart-Zuidlede om te zetten in graslanden hebben een conserverend effect op het
aanwezige steentijderfgoed daar.

Andere kansen zijn:
-Mogelijkheden van het uitmijningstraject in Moervaart-Noord in samenwerking met
veetelers te realiseren (win- win).
-Creatie van andere natuurdoeltypes in dit uitmijningstraject.

Voor de zone Mendonk worden deze scenario’s als aanvaardbaar beschouwd, mits de volgende
randvoorwaarden:
-behoud van de uiterst NO zone met de Laatglaciale rug;
-behoud van de WOI bunkers met buffer in deze zone.
-vrijwaring en bij voorkeur versterking van de goed bewaarde KLE-structuur ten zuiden van
de Speurdonkstraat. De “natste” te ontwikkelen zone dient bij voorkeur te gebeuren ten noorden
van de Speurdonkstraat. De structuur van het landschap is hier veel zwaarder verstoord.
De knelpunten m.b.t. het Onroerend Erfgoed zijn verder:
-een vernietiging van het cultuurlandschap in de te ontwikkelen zone (vnl. meersengebied);
-vernietiging van het archeologisch erfgoed.
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Voor wat betreft het cultuurlandschap zijn in de “natste” delen van de te ontwikkelen zone nagenoeg
geen milderende maatregelen mogelijk. Alleen wanneer er gekozen wordt voor de aanleg van de
ringgracht op de plaats van een bestaand of voormalig grachttracé, kan dit als een milderende
maatregel worden beschouwd, maar dan wel uitsluitend voor deze specifieke ingreep.
Binnen het meersengebied ten noorden van de Speurdonkstraat bevindt zich een cultuurhistorisch
en ook biologisch vrij waardevol bosperceel met een duidelijke rabattenstructuur. Bij voorkeur kan
dit perceel ongemoeid worden gelaten. Het betreft hier immers het enige perceel waarop al mogelijk
vanaf het einde van de 18de eeuw (en zeker sinds de eerste helft van de 19de eeuw) ononderbroken
bos voorkomt.
Het verdient ook aanbeveling het verlies aan KLE’s binnen het af te graven gebied elders binnen de
zoekzone Mendonk te compenseren, bij voorkeur aansluitend op de plaatselijk goed bewaarde KLEstructuur ten zuiden van de Speurdonkstraat. Vanuit cultuurhistorisch oogpunt kan de KLE-structuur
ten zuiden van de Speurdonkstraat bogen op een veel langere aanwezigheid in het cultuurlandschap
dan deze in het voormalige meersengebied. Een versterking en een verder regelmatig onderhoud van
de huidige structuur is vanuit cultuurlandschappelijke overwegingen zeker aan te bevelen.
Voor wat betreft het archeologisch erfgoed bestaan de milderende maatregelen uit een traject van
vervolgonderzoek (cf. infra), bestaande uit proefsleuvenonderzoek en opgravingen.

-Scenario met beperkte afgravingen in Moervaart-Noord en -Zuidlede, grote partij open water te
Mendonk
a) Vernatting met beperkte afgravingen in Moervaart-Noord en -Zuidlede
Wat betreft de mogelijkheden tot vernatting kan verwezen worden naar het voorgaande scenario.
Deze mogelijkheden kunnen lokaal versterkt worden door het uitvoeren van beperkte afgravingen.
In het geval van het voorkomen van een voldoende ‘afdekkende laag’, in casu alluviale afzettingen,
kan in theorie gedeeltelijk afgegraven worden zonder of slechts in geringe mate de onderliggende
(prehistorische) archeologie en paleo-ecologie te verstoren, mits een buffer van ca. 30cm wordt
gelaten. Op basis van het uitgevoerde booronderzoek is de aanwezige alluviale afdekking, tenzij in de
(lineaire) depressies en geulen, echter zeer beperkt (cf. fig. 2.35). Deze diktes variëren eveneens zeer
sterk naar de grillige topografie van het onderliggende zandsubstraat. De resolutie van het
gehanteerde boorgrid is daarbij niet voldoende om (met uitzondering van de aanwezige opgehoogde
percelen, cf. fig. 2.35) grote aaneensluitende zones aan te wijzen waar een voldoende dik alluviaal
afdekkend pakket aanwezig is.
Het uitvoeren van dergelijke afgravingen vereist dus een verder onderzoekstraject, met boringen in
een dichter grid. Bij voorkeur wordt dit georganiseerd als een archeologische boorprospectie, in een
grid van 5 op 6m. Op die manier kan ook een inzicht verkregen worden in de aanwezigheid en
bewaringstoestand van archeologische sites. Aangetroffen sites kunnen daarbij extra beschermd
worden door het aanleggen van ‘eilanden’ in deze zones.
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Een belangrijk nadeel van dit scenario is dat met het uitvoeren van dergelijke afgravingen het
cultuurhistorisch landschap nog steeds sterk wordt aangetast. Dit probleem doet zich in minder mate
voor in het NO van de zone Moervaart-Zuidlede (ca. 10 ha).
Voor de zone Mendonk geldt dezelfde situatie als in het vorige scenario.

b) Knelpunten en kansen
Met dit alternatief wordt het belangrijkste knelpunt van de scenario’s in de eco-hydrologische studie,
het afgraven in de zones Moervaart-Noord en –Zuidlede (afhankelijk van welk areaal afgegraven
wordt) in grote mate vermeden.
Door deze afgravingen wordt een ‘behoud in situ’, gemotiveerd in hoofdstuk 6 en de aanduiding als
ankerplaats van deze zone, voor een groot deel gerealiseerd.
Dit scenario wordt m.b.t. uitvoering in Moervaart-Noord en –Zuidlede, vanuit Onroerend
Erfgoedperspectief als onwenselijk geadviseerd.
De knelpunten m.b.t. onroerend erfgoed van deze scenario’s zijn:
-Een eventuele vervaging van het 19e eeuwse cultuurlandschap: door verregaande vernatting
dreigen de bestaande KLE’s af te sterven. Dit zou echter kunnen opgevangen worden door na
herinrichting van het gebied nieuwe KLE’s aan te planten op – vanuit cultuurhistorisch oogpunt goed uitgekozen plaatsen die de historische landschapsstructuur evoceren. Zo kan de
cultuurhistorische leesbaarheid van het landschap opnieuw worden vergroot: deze maatregel past
trouwens naadloos binnen de invulling grasland in extensieve landbouw. (vgl. ecohydrologisch
onderzoek ANB/OV/2008/12, p. 34);
-een gedeeltelijke vernietiging van het cultuurlandschap;
-vernietiging van archeologisch erfgoed op de dijk- en ringgrachttracés.
-mogelijke bedreiging voor archeologische sites in de zones waar afgravingen voorzien
worden.
Voor wat betreft het cultuurlandschap zijn milderende maatregelen mogelijk, bv. door:
-de aanleg van dijken aan de noordzijde van de zone Moervaart-Noord (de cuestarand) te
beperken waar dit kan. Vooral ter hoogte van het beschermde dorpsgezicht aan de Warandekapel is
dit een belangrijke voorwaarde. De ringgracht kan dan best worden aangelegd aan de voet van het
talud. Op die plaats zijn nog sporen aanwezig van een voormalige grachtstructuur. Ook de bestaande
KLE’s kunnen ter hoogte van de cuestarand best worden versterkt zodat de leesbaarheid van de
traditionele landschappelijke tweedeling (dekzandrug: akker, bos ↔ meers) opnieuw wordt
vergroot.
-de aanleg van dwarsdijken kan geënt worden op bestaande cultuurhistorische lijnrelicten.
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omzetting van akkerland naar grasland binnen het meersengebied is vanuit cultuurhistorisch
oogpunt zelfs wenselijk.
Voor wat betreft het archeologisch erfgoed bestaan de milderende maatregelen uit
vervolgonderzoek op de dijk- en ringrachttracés, en in de zones waar de mogelijkheden voor
afgraven worden onderzocht (boorprospectie).
De kansen m.b.t. het onroerend erfgoed van deze scenario’s zijn:
-vernatting heeft een positief effect op de bewaring van het paleo-ecologisch erfgoed en
organisch archeologisch materiaal.
-eventuele mogelijkheden om akkerlanden in Moervaart-Noord en op de Laatglaciale rug in
de zone Moervaart-Zuidlede om te zetten in graslanden hebben een conserverend effect op het
aanwezige steentijderfgoed daar.
-Mogelijkheden tot versterking behoud in situ van aangetroffen archeologische sites.

Andere kansen zijn:
-Mogelijkheden van het uitmijningstraject in Moervaart-Noord in samenwerking met
veetelers te realiseren (win- win).
-Creatie van andere natuurdoeltypes in dit uitmijningstraject.
Voor wat betreft de ‘kansen en knelpunten’ in de zone Mendonk verwijzen we naar het voorgaande
scenario.

7.4 Milderende maatregelen voor archeologie (vervolgonderzoek)
7.4.1 Scenario’s ecohydrologische studie
-Voor wat betreft de scenario’s van de ecohydrologische studie dient in de eerste plaats een intensief
traject van vervolgonderzoek uitgevoerd te worden in de zones Moervaart-Noord (scenario’s 1 tot 3)
en Moervaart-Zuidlede (scenario 3).
Dit bestaat in de zones waar open water, zandig kaal terrein, en rietland wordt voorzien uit:
a)
b)
c)
d)

Een archeologisch prospectief booronderzoek;
Opgraving van aanwezige en bedreigde prehistorische sites.
Proefsleuvenonderzoek.
Opgraving van bedreigde ‘sporensites’.
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a) Het archeologisch prospectief booronderzoek.
Het archeologisch booronderzoek heeft als doel archeologische vindplaatsen op te sporen, en indien
mogelijk een eerste indicatie van hun aard, datering en ‘bewaringspotentieel’ te bieden. Dit
booronderzoek gebeurt indien mogelijk (i.e. wanneer er geen verharde oppervlakken zijn die dit
onmogelijk maken) manueel. De prospectiemethode bestaat in het gericht monsters nemen van de
ondergrond met een zgn. ‘edelman’ of spiraalboor, met een min. diameter van de boorkop van
10cm. Per monster worden 2 tot 3 boorkoppen verzameld.
De prospectiemethode is voornamelijk toepasbaar op sedimenten die een ‘geruime tijd’ het
loopoppervlak hebben gevormd, en alsdusdanig een grote kans bezitten op de aanwezigheid van
archeologische vindplaatsen. In het geval van het onderzoeksgebied is dit het onderliggende
zandsubstraat.
De boorkoppen worden nat gezeefd op een maaswijdte van 2mm, waarna deze zeefresidus te
drogen worden gelegd op kamertemperatuur. Wanneer de monsters droog zijn worden ze uitgezocht
en gecontroleerd op de aanwezigheid van archeologische indicatoren. Voorbeelden van dergelijke
indicatoren zijn: vuursteen, aardewerk, baksteen, bepaalde planten-macrofossielen (bv. verbrande
hazelnootschelpen, verbrande graankorrels…); onverbrand en verbrand bot, etc. Ook de
aanwezigheid van natuurlijke elementen zoals schelpen, vegetatieresten, kiezels, etc. dient te
worden genoteerd.
Dit booronderzoek wordt uitgevoerd in een vast driehoeksgrid van 5 op 6m. De resolutie van dit
booronderzoek laat toe een gedetailleerd beeld te vormen van de morfologie van de verschillende
sedimenten. De morfologie van het onderliggend zandsubstraat, alsook bv. de dikte van de
afdekkende sedimenten kan hierdoor in kaart gebracht worden.
Op die manier wordt op een betrouwbare manier de aanwezigheid van steentijdsites in kaart
gebracht. Door een goed beeld van de dikte van de afdekkende sedimenten kunnen de
afgravingsplannen bovendien aangepast worden, zodat een buffer t.a.v. het onderliggende
zandsubstraat kan behouden blijven.
Deze fase resulteert dus in een rapportage met:
-aanbevelingen tot behoud in situ door aanpassingen van de plannen.
-aanbevelingen en richtlijnen m.b.t. vervolgonderzoek (opgravingen van steentijdsites,
uitvoeren van proefsleuvenonderzoek).

b) Opgraving van bedreigde prehistorische sites.
Dit omvat het opgraven van de aangetroffen prehistorische vindplaatsen. De meest toegepaste
manier hiervoor is het opgraven van het zandsubstraat in eenheden van 0,25m², in niveaus van 5cm,
op naar de aanwezige stratigrafie. Het sediment van elke eenheid wordt gezeefd op een maaswijdte
van 2mm. Deze fase resulteert in een zgn. ‘basisrapport’.
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c) Proefsleuvenonderzoek.
Omdat het gebied, naast prehistorische sites, ook de meer ‘klassieke’ sporensites kan bevatten, dient
voor de zones waar vergravingen plaats vinden en waar geen voldoende ‘buffer’ van afdekkende
sedimenten wordt gelaten, eveneens een verkennend onderzoek via proefsleuven uitgevoerd te
worden.
Indien de archeologisch interessante zones zich niet te diep bevinden en er geen prehistorische
vindplaatsen aangetroffen werden die eerst dienen opgegraven te worden, kan er overgegaan
worden tot de prospectie met ingreep in de bodem d.m.v. proefsleuven om sites met bodemsporen
te detecteren. Voorafgaand aan de prospectie met ingreep in de bodem wordt het terrein door de
vergunninghouder van een metaaldetectievergunning gescreend op metalen vondsten en dit onder
begeleiding van een archeoloog. De totale af te graven oppervlakte bedraagt minimum 12% van het
te prospecteren terrein. Hierbij wordt 10% opengelegd d.m.v. proefsleuven in een vast grid en 2%
d.m.v. kijkvensters en/of dwarssleuven. De afgraving gebeurt door een kraan van minstens 21 ton op
rupsbanden met tandenloze graafbak, waarvan de bakbreedte minstens 1,8 m à 2 m bedraagt. De
verstoorde bovengrond wordt verwijderd tot op het archeologisch leesbare niveau bepaald door de
leidinggevende archeoloog.

De methode van continue sleuven wordt gebruikt:
 parallelle proefsleuven ononderbroken over het volledige terrein van de percelen;
 de afstand tussen de proefsleuven bedraagt niet meer dan 15m (van middenpunt tot
middenpunt);
 de minimale breedte van een sleuf is 1 graafbak breed.
Dit resulteert in een rapport met aanbeveling voor het verdere opgravingsonderzoek en/of
aanbevelingen tot wijziging van de plannen in functie van ‘behoud in situ’.
d) Opgraving van bedreigde ‘sporensites’.
De methode van opgraven is sterk afhankelijk van de aard van de aangetroffen sites. De opgraving
resulteert in een zgn. ‘basisrapport’.

Op het dijk- en ringgrachttracé dient dezelfde werkwijze gevolgd te worden, aangezien ook de op
cuestarand de kand voor de aanwezigheid van prehistorische sites zeer groot is.

In de zone Mendonk blijft het vervolgonderzoek (indien de zone van de Laatglaciale rug gevrijwaard
blijft) beperkt tot:
a) Proefsleuvenonderzoek op de te vergraven zones.
b) Opgraving van bedreigde ‘sporensites’.
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7.4.2 Scenario zonder afgravingen in de zones Moervaart-Zuidlede en Moervaart-Noord
Op het dijk- en ringgrachttracé dienen de volgende fasen uitgevoerd te worden:
a)
b)
c)
d)

Een archeologisch prospectief booronderzoek;
Opgraving van aanwezige en bedreigde prehistorische sites.
Proefsleuvenonderzoek.
Opgraving van bedreigde ‘sporensites’.

In de zone Mendonk blijft het vervolgonderzoek (indien de zone van de Laatglaciale rug gevrijwaard
blijft) beperkt tot:
a) Proefsleuvenonderzoek op de te vergraven zones.
b) Opgraving van bedreigde ‘sporensites’.

7.4.3 Scenario met beperkte afgravingen in zones Moervaart-Noord en –Zuidlede
In de zones waar afgravingen worden voorzien dienen de volgende fasen uitgevoerd te worden:
a)
b)
c)
d)

Een archeologisch prospectief booronderzoek;
Opgraving van aanwezige en bedreigde prehistorische sites.
Proefsleuvenonderzoek.
Opgraving van bedreigde ‘sporensites’.

Op het dijk- en ringgrachttracé dienen de volgende fasen uitgevoerd te worden:
e)
f)
g)
h)

Een archeologisch prospectief booronderzoek;
Opgraving van aanwezige en bedreigde prehistorische sites.
Proefsleuvenonderzoek.
Opgraving van bedreigde ‘sporensites’.

In de zone Mendonk blijft het vervolgonderzoek (indien de zone van de Laatglaciale rug gevrijwaard
blijft) beperkt tot:
c) Proefsleuvenonderzoek op de te vergraven zones.
d) Opgraving van bedreigde ‘sporensites’.

7.4.4 Inschatting van de intensiteit van onderzoek per hectare.
-De duur en intensiteit van archeologisch prospectief booronderzoek is uiteraard sterk afhankelijk
van de diepte van de te bemonsteren sedimenten. Deze diepte is overal in het studiegebied zeer
ondiep, op de cuestarand en ter hoogte van een aantal opduikingen in de vallei is geen afdekking
aanwezig.
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Naar analogie met gelijkaardige onderzoeken in het kader van het ‘Sigmaplan’162 kan ingeschat
worden dat het terreinwerk in deze situatie per hectare (ca. 360 boringen) voor 2VTE (senior & junior
archeoloog) ca. 3 dagen in beslag zal nemen.
Het uitzeven van het residu omvat ca. 6 dagen per hectare (60 monsters per dag).
Het uitzoeken van dit zeefresidu omvat ca. 9 werkdagen (1VTE junior archeoloog).
Naar schatting, op basis van uitgevoerde projecten in het kader van Sigmaplan, is de kostprijs voor
een dergelijk booronderzoek per hectare ca. 7500€.
-Het opgraven van een prehistorisch site is een zeer tijdsintensief proces. Voor de commerciële
archeologie bestaan hier weinig richtprijzen van, omdat dit type onderzoek nog maar weinig werd
uitgevoerd binnen de ‘marktarcheologie’. Daarenboven varieert dit eveneens sterk Door de
opeenvolging van opgraving van de eenheden in kwart m², zeven van deze eenheden, uitzoeken van
residu, en daarna de analyse van deze gegevens, is het zowel een tijdrovend als duur onderzoek.
Gezien de geomorfologie van het studiegebied (lange smalle ruggen) en de verwachte aard van de
prehistorische sites (Laatglaciaal en Vroeg-Holoceen) kunnen we verwachten dat de aanwezige sites
niet bestaan uit een ‘tapijt van vondsten’, maar eerder uit kleinere clusters van vondsten. Naar
analogie met recente gelijkaardige opgravingen is de gemiddelde kostprijs voor opgraving van 0,1ha
van dergelijke sites ca. 250.000€, en neemt dit ca. 4 tot 5 maanden in beslag (voor een ploeg van 5
VTE).

-Het uitvoeren van een proefsleuvenonderzoek duurt gemiddeld (in ruraal gebied, zandige bodem)
ca. 1 dag/ ha (voor 2VTE). De gemiddelde kostprijs voor een proefsleuvenonderzoek in de private
sector is ca. 3000€ / ha (op basis van gegevens van 2010).
-De opgraving van een sporensite met gemiddelde sporendensiteit neemt gemiddeld (voor een ploeg
van 5VTE) 40 tot 60 dagen/ ha in beslag. De kostprijs voor een dergelijk onderzoek in de privéarcheologie bedraagt tussen de 90.000 en 120.0000 € (op basis van gegevens van 2010).

7.5 Conclusies
In hoofdstuk 6 wordt duidelijk gemaakt dat de zones Moervaart-Noord en –Zuidlede samen een
gebied vormen met een zeer grote onroerend erfgoedwaarde. Dit kwam reeds tot uiting bij de
opname van deze zone in de ankerplaats ‘Moervaartdepressie’, en wordt in sterke mate bevestigd
door het uitgevoerde onderzoek. Vanuit het perspectief van het onroerend erfgoed beleid en –
beheer dient het gebied dan ook bekeken te worden als uitermate behoudenswaardig. De onroerend
erfgoedwaarde van de zone Mendonk is nog grotendeels onbekend wat het archeologisch erfgoed
betreft, maar wordt in zijn geheel ingeschat als ‘matig’.
De behoudswenselijkheid van de zones Moervaart-Noord en Zuidlede wordt in sterke mate bedreigd
door de scenario’s voor natuurontwikkeling beschreven in de ecohydrologische studie. Deze
162

Jacops et al. 2010; Meylemans et al. 2009, Perdaen et al. 2008, 2009, in druk.
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scenario’s, waarbij grootschalige afgravingen in de zones plaats vinden, worden vanuit het standpunt
van het onroerend erfgoedbeleid dan ook als onaanvaardbaar beschouwd. In de zone Mendonk zijn
de vooropgestelde inrichtingswerken, met afgravingen, aanvaardbaar mits het nemen van
milderende maatregelen (preventief archeologisch onderzoek en het vrijwaren van de Laatglaciale
rug en de aanwezige bunkers in het noorden).
Indien dit behoud niet kan verzekerd worden, en toch gekozen wordt voor verregaande afgravingen
in Moervaart-Noord en/ of Zuidlede, dringt een intensief archeologisch vervolgonderzoek zich op (cf.
de eenheids’prijzen’ in 7.4).
Er is daarom gezocht naar scenario’s die de behoudswenselijkheid van het onroerend erfgoed
trachten te verzoenen met de vooropgestelde natuurdoelstellingen.
Het meest wenselijke scenario hierbij is het vernatten van de zones Moervaart-Noord en –Zuidlede
zonder het uitvoeren van afgravingen. Hierbij is het voornaamste probleem (voor de vooropgestelde
natuurdoelstellingen) dat de met fosfaat-aangereikte bovenlaag niet wordt verwijderd. Het is echter
mogelijk dat een traject van ‘uitmijnen’ hier een mogelijkheid tot verschraling biedt. Uit diverse
studies en rapporten blijkt immers dat het uitmijnen een degelijk alternatief kan zijn voor het
afgraven, met verschillende voordelen. In de eerste plaats is dit dat het onroerend erfgoed
grotendeels wordt gevrijwaard (met uitzondering van het visuele ‘vervagen’ van het 19e eeuwse
cultuurlandschap bij de uiteindelijke realisatie van het einddoel). Een bijkomende ‘bonus’ hierbij is
dat de vernatting van het gebied een gunstig effect heeft op de bewaring van paleo-ecologisch en
archeologisch materiaal.
Naast deze voordelen voor het onroerend erfgoed biedt dit scenario in de tweede plaats
mogelijkheden om nog voor een bepaalde tijd landbouwactiviteiten toe te laten in het gebied, als
een soort ‘uitdoofscenario’. In deze periode kan gestreefd worden om tijdelijk andere
natuurdoeltypes te verwezenlijken.
Ten derde is dit scenario eveneens sterk kostenbesparend, aangezien het grote volume aan
afgravingen niet hoeft te gebeuren, en een tijdrovend en duur archeologisch vervolgonderzoek
wordt vermeden.
Het grote nadeel is dat dit scenario ongetwijfeld meer tijd kost dan het afgraven.
Preventief archeologisch onderzoek blijft echter nog steeds nodig voor de dijk- en ringgrachttracés.
Wat betreft deze tracés dient bekeken te worden hoe ze het minst storend kunnen ingepast worden
in het bestaande cultuurhistorische landschap. Dit betekent o.a. dat in de mate van het mogelijke de
bestaande cuestarand waar mogelijk dient behouden te worden in zijn huidige vorm, dat de
zichtbaarheid van deze steilrand dient gevrijwaard te worden, en dat de aanleg van een dijk daar dus
zo veel mogelijk dient vermeden te worden.
Het scenario waarbij vernatting van de zones Moervaart-Noord en/of Moervaart-Zuidlede gepaard
gaat met beperkte afgravingen is vanuit onroerend erfgoedperspectief onwenselijk. Hier geldt dat
zones waar afgravingen zullen voorzien worden dienen voorafgegaan te worden door archeologisch
vooronderzoek.
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Ter conclusie kunnen we stellen dat vanuit het onroerend erfgoedbeleid sterk wordt aangeraden de
vooropgestelde natuurdoelstellingen na te streven in een scenario zonder afgravingen in de zones
Moervaart-Noord- en Zuidlede. Hiertoe dient de noodzaak van verschraling (in functie van de
verschillende habitattypes) en het alternatief van uitmijnen hiervoor te worden onderzocht. O.i. kan
het toepassen van dit alternatief tot een sterke ‘win-win’ situatie leiden voor zowel erfgoed als
natuur.
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8. Algemene conclusie
In het kader van natuurcompensatie voor de ontwikkeling van het Gentse Havengebied werden drie
‘zoekzones’ onderzocht naar de aanwezigheid en ‘waarden’ van het onroerend erfgoed. Dit
onderzoek werd multi- disciplinair uitgevoerd (geologie, geomorfologie, paleo-ecologie, archeologie,
cultuurhistorie). Twee van deze zones (Moervaart-Noord en Moervaart- Zuidlede) maken deel uit van
de ankerplaats ‘Moervaartdepressie’, en werden dus van bij de aanvang van het onderzoek reeds
beschouwd als belangrijke zones vanuit onroerend erfgoedperspectief.
Uit het gevoerde onderzoek blijkt inderdaad dit belang. In de eerste plaats werd een
paleolandschappelijk gaaf en dynamisch landschap aangetroffen, met tal van relicten daterend uit
het Laatglaciaal en Holoceen. Talrijke prehistorische sites in of nabij deze zones duiden bovendien op
een zeer groot archeologisch potentieel m.b.t. de prehistorische periode, terwijl het historisch
onderzoek eveneens de aanwezigheid van ontginningen aanduidt vanaf de middeleeuwen. Het
cultuurhistorisch onderzoek maakt bovendien duidelijk dat het historische ontginningspatroon in
deze zone relatief gaaf is gebleven.
De evaluatie en waardering van de zones Moervaart-Noord en Zuidlede maakt duidelijk dat de
voorgestelde inrichtingen zoals deze worden beschreven in de ecohydrologische studie, met name
vooral de grootschalige afgravingen, onaanvaardbaar zijn vanuit het perspectief van het beheer van
het onroerend erfgoed. Deze afgravingen beogen voornamelijk een verschaling van de bodem. Deze
verschraling is echter mogelijk eveneens realiseerbaar zonder afgravingen, door de afgravingen te
vervangen door ‘uitmijnen’. Indien deze optie mogelijk is kan voor het overgrote deel het behoud
van het aanwezige onroerend erfgoed verzekert worden, en wordt een zeer kostelijk en tijdsrovend
archeologisch vervolgonderzoek vermeden. Een gedeeltelijke vernatting van het gebied biedt
bovendien het voordeel dat het ten goede komt van de bewaringsmogelijkheden voor organisch en
paleo-ecologisch materiaal. De vervaging die het cultuurhistorische landschap bij een dergelijke
vernatting zal ondergaan kan gedeeltelijk gecompenseerd worden door het afstemmen van de
concrete inrichting op relicten van het cultuurhistorisch landschapspatroon.
Het strekt dan ook tot aanbeveling dat dit alternatief (uitmijnen i.p.v. afgraven) nader wordt
onderzocht.
In de zone Mendonk zijn er minder knelpunten met de voorgestelde inrichting, mits enkele aspecten
in acht worden genomen. In de eerste plaats is dit het behoud van twee WOI bunkers die in het
noorden van deze zone zijn gelegen. Ook de uiterst NO zone van het gebied dient bewaard te blijven,
aangezien dit de westelijke uitloper omvat van de Laatglaciale duin die eveneens in de zone
Moervaart-Zuidlede aanwezig is. Daarnaast wordt bij voorkeur ook de zone ten zuiden van de
Speurdonkstraat zo min mogelijk aangetast, omdat het cultuurhistorisch patroon hier nog het gaafst
is. De archeologische milderende maatregelen t.a.v. afgravingen in de zone Mendonk bestaan uit een
vervolgtraject van proefsleuvenonderzoek, en eventueel opgravingen van bedreigde sites.
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organische laminae, veel vegetatieresten,
enkele venige niveaus

30

40

Zand, fijn

zeer humeus

40

50

Zandige klei

fijn zand en sterk humeuze klei, veel plantenresten, schelpfragmenten

50

70

Zand, fijn

goed bewaarde macroresten (zaadjes)

70

180

silteuze klei

glauconiet

180

187

Silt

zeer veel plantenresten (riet?), klei dominant, zandige laagjes van ca. 1 cm

187

190

Veen

organische laminae

190

205

kleiig Silt

205

210

Veen

kalkrijk, schelpfragmenten, vegetatieresten

210

245

Silt

zeer humeus, houtresten, schelpfragmenten, kalkrijk?, intercalatie van h&alffijn
zand op 115 cm

245

270

Zand & Klei
gelaagd

humeus, oxidatievlekken

227

46

47

48

49

50

51

52

53

54
55

228

111744

111788

111764

111743

111716

111713

111704

111669

111670
111635

204375

204465

204491

204524

204558

204569

204584

204613

204541
204566

430

438

434

467

422

412

438

442

462
421

270

290

Zand & Klei
gelaagd

vegetatieresten, humeus, oxidatievlekken

290

340

Zand, fijn

oxidatievlekken, humeuze vlekken

0

25

Zandige klei

kleihoudend, oxidatievlekken

25

50

Klei

sterk humeus, oxidatievlekken

50

55

Zandige klei

fijn zand, oxidatievlekken

55

80

Zand, fijn

humeus

0

25

Zandige klei

humeus

25

50

Klei

fijn zand, zeer zandig

50

55

Zandige klei

kleihoudend, oxidatievlekken

55

80

Zand, fijn

sterk humeus, oxidatievlekken

0

50

klei

gereduceerd, oxidatievlekken, humeuze
vlekken

50

60

Klei

sterk humeus, zandhoudend

60

80

Zand, fijn

sterk humeus, zandhoudend, Fe concreties

80

85

Zand, fijn

gereduceerd, oxidatievlekken

0

20

Kleiig zand

oxidatievlekken

20

40

Zand, fijn

humeus

40

50

Zand, fijn

gerduceerd, kleiig

50

60

Zandige klei

oxidatievlekken, kleiig, humeuze vlekken

60

80

Zand, fijn

humeus

0

30

Zandige klei

30

40

Kleiig veen

houtbrokken

40

130

Veen

humeus, schelpfragmentjes, oxidatievlekken

130

150

Zand, fijn

humeus

0

30

Zandige klei

houtbrokken

30

50

Kleiig veen

humeus

50

145

Veen

schelpfragmenten, fijn veen, vegetatieresten

145

175

Venige klei

175

230

Zand, fijn

humeus

0

30

silteuze klei

humeus

30

50

Venige klei

schelpfragmenten

50

180

Veen

houtbrokken

180

190

Gyttja

fijn organisch materiaal

190

270

Zand, fijn

humeuze laminae, vegetatieresten

0

30

Zandige klei

humeus

30

60

Zand, fijn

veel humeuze vlekken, licht kleiig

60

70

Zand, halffijn

minder humeus

0

30

Zandige klei

humeus

30

50

Zand

0

30

Zandige klei

humeus

30

115

Veen

fijn organisch materiaal, plantenresten

115

135

Veen

fijn organisch materiaal, zandhoudend

135

220

Zand, fijn

humeus

56

111585

204584

424

57

111646

204643

443

58

111744

204755

433

59

60
61

62

63

64

65

111819

111935
111963

111999

112037

112030

112129

204727

204710
204698

204694

204707

204727

204818

434

433
393

405

450

425

453

66

112160

204771

423

67

112178

204769

474

0

60

Zandige klei

fijn organisch materiaal, schelpfragmenten, zandig

60

135

Veen

met laagjes halffijn zand, en humeuze
laagjes

135

155

Gyttja

houtveen, verspreide zandkorrels

155

220

Zand, fijn

humeus, oxidatievlekken

0

40

Zandige klei

humeus, droog, brokkelig

40

80

zand, fijn

humeuze vlekken

0

30

Zandige klei

humeus

30

50

Zand, fijn

humeuze vlekken

0

40

Klei

humeus, vegetatieresten

40

60

Klei

zeer kalkrijk

60

80

Zand, fijn

fijn tot halffijn, humeuze vlekken

0

30

Zandige klei

humeuze vlekken

30

50

Zand, fijn

humeus

0

30

Zandige klei

30

55

Zandige klei

schelpfragmenten

55

75

Zand, halffijn

grote schelpfragmenten, houtresten

75

125

Veen

houtveen

125

145

Gyttja

zeer humeus

145

150

Zand, halffijn

humeus

150

160

Zand, halffijn

organisch materiaal, schelpen, verspreide
zandkorrels

0

30

Zandige klei

meer zand

30

40

Zand, halffijn

organische laminae, houtresten, veel
schelpfragmenten, soms geconcentreerd
in laminae

40

80

Veen

humeus

80

100

Veen

humeuze spikkels

100

260

Zand, halffijn

zandhoudend

0

30

Zandige klei

30

60

Zandige klei

humeus

60

80

zandig veen

fijne vegetatieresten, homogeen

80

170

Veen

veel oxidatievlekken, sterk humeus, Fe
concreties, zandinsluitsels

170

200

Zand, fijn

houtveen
humeus

0

20

Zandige klei

20

30

Zand, fijn

30

40

Klei

40

60

Zand, fijn

humeus

0

70

Kleiig zand

vegetatieresten

70

90

Zandige klei

humeus

90

100

Zand, fijn

humeus, venige zones, houtresten

0

30

Zandig silt

humeus

30

50

Zand, fijn

0

25

silteus zand

geoxideerd

25

50

Zand, fijn

humeus

229

68

69

70
71

72

73

74

75

76
77

230

112187

111625

111633
111642

111652

111663

111676

111688

111720
111595

204834

204571

204563
204552

204538

204517

204492

204467

204416
204606

443

442

421
434

446

472

447

444

440
434

0

20

silteus zand

minder humeus, zones met halffijn zand,
zone met veen schelpfragmenten

20

50

Zand, fijn

fijn organisch materiaal, schelpfragmenten

50

80

Zand, fijn

80

120

Veen

minder humeus, geglazuurde scherf

120

135

Gyttja

zeer humeus in zones, baksteenresten

135

160

Zand, fijn

humeus, geoxideerd

160

220

Zand, fijn

glauconiet

220

240

Zand, fijn

zeer humeus, vegetatieresten

0

60

Zand, fijn

kalkhoudend, oxidatievlekken

60

65

Zand, fijn

kleihoudend, licht humeus

65

70

Zandige klei

veel houtbrokken, licht kalkhoudend
vanaf 213

70

100

Venige klei

zandhoudend

100

230

Venige klei

230

350

Zand, fijn

0

30

Klei

30

200

Venige klei

sterk venig

silteus, humeus

0

30

Zandige klei

licht kleihoudend, oxidatieslierten

30

55

Zand, fijn

kalkhoudend, veenbrokjes

55

60

Zandige klei

60

80

mergel

80

100

Zand, fijn

100

110

Klei

110

160

Zand, fijn

licht kalkhoudend

0

50

Klei

kalkhoudend

50

80

Klei

licht humeus

80

90

Zand, fijn

zandhoudend

0

40

Zandige klei

40

60

Kleiig zand

60

80

Zand, fijn

0

50

Zandige klei

50

60

Zandige klei

silteus

60

110

Kleiig zand

veenbrokjes

0

30

Zandige klei

30

70

Venige klei

70

80

Zandige klei

80

100

Zand, fijn

humeuze vlekken, sterk kalkhoudend

licht silteus, kalkhoudend

0

60

Klei

60

100

Zand, fijn

humeus

0

50

Klei

licht kalkhoudend, schelpgruis

50

140

Venige klei

veel organisch materiaal (slib), schelpgruis, veenbrokjes, bruine bandjes

140

200

Venige klei

humeus, kalkhoudend, schelpjes

200

270

Klei

tot kleiig veen

270

300

Venige klei

kalkhoudend,veel schelpfragmenten, zeer
kalkhoudend

78

79

80

81

82

83

84

85

113216

113246

113254

113266

113272

113283

113336

113379

205639

205596

205586

205571

205585

205550

205537

205490

426

420

423

415

411

413

419

422

86

113417

205452

429

87

113447

205424

441

88

113496

205466

455

300

430

Zand, fijn

430

500

Zand, fijn

kalkhoudend, schelpgruis

0

30

Zandige klei

humeuze vlekken, plantenresten, aan de
basis minder humeus

30

50

klei

silteus zand, humeus

50

80

Zand, fijn

zandhoudend, humeus

0

30

Zandige klei

glauconiet

30

100

Klei

sterk organisch fijn materiaal, kalkrijk,
grovere plantenresten

100

105

Klei

humeus, organische laagjes, laminae en
vleken, schelpjes en schelpfragmenten

105

140

Venige klei

140

240

zand

silteus, kalkrijk

240

270

Gyttja

sterk humeus, zandhoudend met verspreide zandkorrels, venig aan de basis

270

275

Zand, fijn

humeus

0

20

Zandig silt

zeer humeus

20

35

Klei

humeus

35

100

Zand, fijn

humeuze vlekken en vegetatieresten,
minder humeus naar beneden

0

30

Zandig silt

sterk humeus, zandbrokken, houtresten

30

45

Klei

gereduceerd, vegetatieresten

45

75

Venige klei

humeuze laminae tot lagen

75

90

Zand

90

95

Zand

humeus

0

20

Zandig silt

humeus

20

40

Klei

zandhoudend, humeus

40

100

Zand, fijn

humeuze en geoxideerde vlekken, kleine
vegetatierestjes

0

20

Zandig silt

humeus, brokken fijn gemotteld zand

20

30

Klei

vegetatieresten, kleiige nodules, humeuze
vlekken (alles aan de top)

30

100

Zand, fijn

humeus

0

25

Kleiig zand

zeer humeus, zandbrokken

25

60

Klei

humeus

60

90

Zand, fijn

oxidatievlekken, humeuze vlekken, vegetatieresten

0

20

Zandig silt

zeer humeus, zandbrokken

20

45

Klei

vegetatieresten, oxidatievlekken, kleinodules, humeuze vlekken, allen bovenaan

45

60

Zand, fijn

humeus

0

25

Zandige klei

humeus

25

60

zand

geoxideerd, vegetatieresten

0

20

Klei

humeus, oxidatievlekken

20

60

Zand, fijn

humeus, zandbrokken

0

20

Kleiig zand

gereduceerd

20

60

Zand, fijn

60

70

Zand, fijn

geoxideerd, vegetatieresten

231

89

90

113337

113454

205557

205604

422

420

91

113530

205535

442

92

113401

205697

420

93

94

95
96
97

98

113407

113374

113380
113357
113213

113258

205681

205697

205725
205729
205567

205525

420

416

429
440
432

443

99

113269

205474

426

100

113305

205420

421

101

113332

205383

424

102

113341

205339

423

103

113254

205254

424

104

113225

205297

459

105

232

113211

205324

430

0

30

Zandig silt

sterk humeus, zandbrokken

30

50

Klei

humeus

50

80

Zand

0

40

Zandige klei

40

60

Zand

humeus

0

30

Zandige klei

humeus

30

40

Zand

0

40

Zand

40

100

Zand

0

20

Zand

silteus, humeus

20

30

Klei

sterk humeus, zandbrokken

30

40

Zand

0

35

Zand, fijn

humeus, zeer los gepakt

35

85

Klei

zeer humeus, verspreide zandkorrels en
zandlaagjes (<2cm)

85

100

Zand

0

25

Zand, fijn

25

50

Zand

kleihoudend, humeus, baksteenrestjes,
onderaan minder kleihoudend

licht humeus, brokken geoxideerd zand

0

40

Zandige klei

40

50

Zand

sterk humeus

0

30

Zandige klei

verspreide zandkorrels

30

85

Klei

verspreide zandkorrels

85

95

Veen

kalkrijke bandjes

95

100

Veen

100

110

Veen

humeus

110

115

Zand, fijn

sterk humeus

0

20

Zand

humeus, los gepakt

20

30

Klei

humeus, zandige brokken

30

60

Zand

0

30

Zandige klei

30

50

Zand

0

30

Klei

30

50

Zand

0

60

Klei

60

65

Zand

0

25

Klei

25

30

Zand

sterk humeus, slap, verspreide zandkorrels

0

25

Klei

humeus, oxidatievlekken, plantenresten

25

50

Zand

0

30

Zandige klei

30

40

Zand

0

50

Klei

geoxideerd, zandige brokken

50

110

Klei

gereduceerd, glauconiethoudend

110

175

Zand

humeus, diffuse zones met meer humeus
materiaal

175

180

Zand

sterk humeus

zeer humeus
sterk humeus, oxidatievlekken

sterk humeus, slap, verspreide zandkorrels

humeus

106

107

108

109

113221

113162

113089

113063

205379

205375

205383

205370

425

409

434

420

110

113050

205387

436

111

113014

205388

417

112

113018

205453

416

113

112636

205082

466

114

112665

205048

471

115

116

117

112685

112705

112693

205022

204991

204996

455

469

468

0

25

Zandige klei

gereduceerd

25

35

Klei

sterk humeus

35

50

Zand

baksteenrestjes

50

60

Zand

0

20

Zandige klei

20

55

Klei

55

60

Zand

0

20

Verrommeld

20

45

Klei

sterk humeus

45

65

organisch materiaal

verspreide zandkorreld, houtresten

65

70

Zand

0

55

Zandige klei

55

60

Zand

0

20

Zandige klei

20

40

Zand

humeus

0

30

Zandige klei

humeus

30

70

Klei

sterk humeus

70

105

Zand, zeer fijn

silteus, minder en meer humeuze zones

105

110

Zand

laagje schelpen aan de top

110

140

Zand, zeer fijn

silteus, minder en meer humeuze zones

140

150

Zand

gereduceerd, schelpjes

150

350

Zand

humeus, minder en meer humeuze laminae, kleiiger, schelpjes, kalkrijk

350

390

Zand

humeus, meer silt, minder en meer humeuze laminae

390

400

Zand

glauconiet
zandhoudend, humeus

humeus

sterk humeus, geoxideerd, zandige
brokken

0

30

Klei

30

65

Venige klei

65

70

Zand

hout & zandkorrels onderaan

0

35

Zandige klei

humeuze vlekken, oxidatievlekken

35

50

Zand, fijn

humeus

0

30

Zandige klei

30

40

Zand, fijn

0

50

Zandige klei

50

120

Kleiig veen

fijn materiaal, verspreide zandkorrels,
schelpfragmenten aan de basis.

120

260

Klei

sterk humeus, verspreide zandkorrels,
zandige onderaan (in laminae)

260

285

Gyttja

oxidatievlekken, kleiiger naar de basis

285

310

Zand

0

70

kleiig zand

humeus, geoxideerd

70

90

Zand

schelpen en schelpresten, brokken organisch materiaal, textuur fijner naar de
basis

90

180

Zand, halffijn

humeus, oxidatievlekken, brok venig materiaal aan de basis

0

40

silteus zand

humeus

233

40
118

119

120
121
122

123

124

125

126

127
128
129

130

234

112721

112744

112741
112770
112488

112475

112460

112446

112436

112429
112427
112417

112410

204986

204956

204960
204919
204714

204761

204816

204875

204895

204924
204943
204974

205003

397

434

438
448
492

455

473

486

454

455
457
438

462

60

Zand, fijn

0

50

Pb

zand, humeus, geoxideerd

50

60

Klei

sterk humeus

60

200

veen, zand

alternerend complex van lagen veen en
zand, soms tot 10cm dikte

0

30

Zandige klei

humeus

30

40

Klei

humeus, oxidatievlekken

40

100

Venige klei

met veenbrokken

100

150

Zand

verspreide zandkorrels, zones met zand
humeus

0

35

Zandige klei

35

50

Zand, fijn

0

25

Zandige klei

25

40

Zand, fijn

0

30

Zandige klei

30

40

Zand

40

90

Klei

90

100

Zand, fijn

humeus

0

25

Zandige klei

humeus

25

35

Zand

oxidatievlekken, humeuze vlekken

35

70

zandhoudende klei

70

80

Zand, fijn

0

30

Zandige klei

30

40

zand

humeus, oxidatievlekken, zandhoudend

40

70

Klei

humeus

70

80

Zand, fijn

oxidatievlekken, humeuze vlekken

0

20

Kleiig zand

geoxideerd, organische laminae

20

50

Zand

humeus

50

95

Klei

los gepakt, organische vlekken

95

105

Klei

sterk humeus, zandhoudend, oxidatievlekken

105

110

Zand, fijn

Fe brokken

0

55

Zand

55

80

Zandige klei

sterk humeus, zandbrokken

80

90

Zand, fijn

humeus, los gepakt

0

50

Zand

50

70

Zand, fijn

humeus
humeus

humeus
licht humeus, oxidatie en organische vlekken, aardewerk, humeuzer naar de basis
los gepakt, geoxideerd

humeus, venig aan de basis

0

30

Zand

30

50

Zand, fijn

0

20

Kleiig zand

humeuze vlekken

20

60

Zandige klei

humeus

60

70

Venige klei

humeus

70

90

Zandige klei

zandhoudend

90

110

Zand

0

30

Zandige klei

30

50

Zand

50

90

Zand

humeus

131
132

133

134

113588
113616

113630

113650

205889
205862

205831

205811

434
413

407

415

135

113723

205853

434

136

113704

205883

411

137

113676

205936

434

138

113920

206049

426

139

113947

205974

416

90

145

venig zand

humeus

145

150

Zand, fijn

afwisseling van venig materiaal met zandlagen

0

40

Zand

humeuze vlekken

40

60

Zand, fijn

humeus, kleiig aan de basis

0

30

Zand

humeus

30

40

Klei

humeus

40

70

Zand

70

80

Zand, fijn

humeus

0

40

Zand

licht humeus

40

45

Venige klei

45

85

Zandige klei

humeus, vegetatieresten, zandbrokken

85

100

Zand, fijn

gereduceerd

0

30

zand

humeus, kleihoudend

30

50

Zand, fijn

humeuze vlekken, gereduceerd

50

80

Zandige klei

oxidatievlekken, humeuze vlekken

80

100

Zand, fijn

zeer humeus

0

30

Zand

humeus

30

60

Zand, fijn

0

20

Zandige klei

humeus

20

100

Klei

sterk humeus, verspreide zandkorrels,
oxidatievlekken

100

120

Zand, fijn

gereuceerd

0

30

Zand

humeus, kleihoudend

30

50

Zand, fijn

0

30

Zand

30

40

Zand, fijn

0

115

Klei

115

120

Zand, fijn

humeus
humeus, verspreide zandkorrels
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Bijlage 2: Overzicht van de archiefbronnen
In dit hoofdstuk geven we een overzicht van de archieven die informatie over het onderzoeksgebied
bevatten en die bij een diepgaander onderzoek onderzocht moeten worden. Dit overzicht maakt
geen aanspraak op volledigheid.
-Algemeen Rijksarchief, Brussel
Ministère des Travaux publics. Administration des Ponts et Chaussées. IV : Voies hydroliques
-

613 : Durme, Moervaart, Zuidlede : entretien (1909-1927)
1215-1216 : Moervaert-Zuidlede : divers (1878-1932)

Bestuur van het Zeewezen (inv. I 215)
-

6081: Zuidlede

-Koninklijk Legermuseum, Brussel
In Mendonk en Sint-Kruis-Winkel werden tijdens WO I verschillende Duitse bunkers gebouwd. Een
aantal van deze bunkers werd in de jaren 1930 door het Belgisch leger hergebruikt. Het
Legermuseum bezit een archieffonds ‘Bunkers’, waarin men heel wat informatie over de bunkers in
Mendonk en Sint-Kruis-Winkel kan vinden:163
-

Doos 1, nrs. 95-97 en nrs. 331-334 (Mendonk)
Doos 10, 2853 (Mendonk en Sint-Kruis-Winkel)
Doos 11, nrs. 3651-3656 (Mendonk)
Doos 12, 4024 (Mendonk) en 4029 (Sint-Kruis-Winkel)

Rijksarchief Gent
Raad van Vlaanderen
De Raad van Vlaanderen was de hoogste rechtbank van het graafschap Vlaanderen. Voor deze
rechtbank werden tal van processen gevoerd i.v.m. de Moervaart en de Zuidlede, onder meer i.v.m.
de financiering van de ruiming en de uitgraving van de Zuidlede in 1740-43.
Jan Buntinx, Inventaris van het Archief van de Raad van Vlaanderen, Brussel, 1964-1979 (9 delen incl.
indices).

Kasselrij van de Oudburg
Kasselrijen waren de belangrijkste gerechtelijke en administratieve districten van het graafschap
Vlaanderen. De kasselrij van de Oudburg (Gent) omvatte o.m. de parochies Mendonk en Zaffelare.
Dit fonds bevat verschillende dossiers i.v.m. de Zuidlede, zoals:
163

Zie ook Antheunis 2007, 4-13.
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-

862. Register met originele akten getekend door de gedelegeerde van de oevereigenaars van
de Zuidlede te Oostakker, Zaffelare, Mendonk en Desteldonk, met index. 1730-1748.
Inventaris van het archief van de Kasselrij Oudburg [13de eeuw°-1795]. Brussel, 2008 (RAG, Toegang
005)

Archief van de parochie en de heerlijkheid Mendonk en van de heerlijkheid Sprendonk
Dit archief bevat het aankoopdossier van de meersen langs de Zuidlede door F. Ottevaere in 1798
(nr. 126).
J.B. Lavaut en W. Buntinx, Inventaris van het archief van de Parochie en Heerlijkheid Mendonk en van
de Heerlijkheid Sprendonk, Brussel 2004 (toegang 121)

Archief van de schepenbank van Zaffelare
Dit archief bestaat grotendeels uit 17e en 18e-eeuws materiaal. Belangrijk zijn de nummers 99-105
(landbouw, handel en nijverheid), 106-115 (toezicht op wegen en waterlopen) en 124-136
(landboeken).
Veerle Geurs, Inventaris van het archief van de schepenbank van Zaffelare ((1410) 1554-1796) en van
de heerlijkheid Ten Rosen (1610-18e eeuw), Brussel, 2006 (Rijksarchief te Gent, Inventarissen 74)

Archief van de gemeente Zaffelare
Katrijn Defauw, Inventaris van het archief van de gemeente Zaffelare (1795-1850 (1959)), Brussel,
2005 (Rijksarchief Gent, Inventarissen 73)
Belangrijk zijn vooral
-

429-431: gemeenten en buurtwegen,
432-444: werken aan en toezicht op waterlopen,
467-476: land- en bosbouw en veeteelt.

Archief van de gemeente Sint-Kruis-Winkel
Een klein archief (ca. 1,47 strekkende meter), dat niettemin interessant kan zijn. Periode (1763)
1791-1865 (1938).

Archief van de schepenbank van Moerbeke-Waas
Een tamelijk omvangrijk archief, dat goed ontsloten is dankzij een recente inventaris:
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Saskia De Schepper, Inventaris van het archief van de Schepenbank van Moerbeke-Waas 1549-1797
(1840), Brussel, 2008
Belangrijk zijn vooral de stukken die betrekking hebben op de werken aan de Moervaart en de
Zuidlede (543-549: gunning en uitvoering van openbare werken)

Archief van de gemeente Moerbeke-Waas
Een vrij omvangrijk archief (16,38 strekkende meter) uit de periode 1792-1948. Belangrijk is nr. 403
(stukken betreffende de Zuidlede. 1847-1868).
Vermeulen U. 1972: Inventaris van gemeentearchief van Moerbeke-Waas.

Sint-Baafsabdij-Bisdom
Dit archieffonds is zeer belangrijk voor de studie van het onderzoeksgebied, zowel voor de
middeleeuwen als de moderne tijd. De Sint-Baafsabdij was tot aan de Franse Revolutie de
belangrijkste grootgrondbezitter in het gebied. Interessant zijn vooral de nummers 12854-12888
(Mendonk en Sprendonk), 12889-12943 (Oostdonk en de meersen) en 12944-12980A (Mendonk en
Zuidlede). Belangrijk zijn ook de rekeningen van het kwartier van Mendonk voor de jaren 1563-1793
(nrs. 12618-12851).
M. Gysseling 1997: Inventaris van het archief van Sint-Baafs en bisdom Gent tot eind 1801. Deel II:
Sint-Baafsabdij en Sint-Baafskapittel als instelling. Gemene goederen van kapittel en bisdom (nrs.
7535-13978), Brussel, 1997 (RAG, toegangen in beperkte oplage 65), Brussel.

Sint-Pietersabdij
Het archief van deze abdij is vooral relevant voor de delen van het onderzoeksgebied die gelegen zijn
op het grondgebied van Zaffelare en Wachtebeke.
Marc Carnier, Inventaris van het archief van de Sint-Pietersabdij te Gent: “registers” (reeks I en de
delen en banden) (944/946-1796), Gent. De nummers 285-296 hebben betrekking op Zaffelare en
omgeving.

Kaarten en plannen
Op de onderstaande figuratieve kaarten zijn delen van het onderzoeksgebied afgebeeld:
-
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26 (microfilm 1/22): rabot (sluis) op de Zuidlede
2297 (microfilm 8, 341-343): Mendonk
2633 (microfilm 17/338): Mendonk

Algemeen Familiefonds
-

6682. Zuidlede: decreet van Maria-Theresia betreffende het ruimen, ontwerp van reglement
van onderhoud. 1762-1765. 3 stukken.
7532. akten en processtukken betreffende de families Beijdens, Van Pollare en Blomme, en
hun goederen en renten, gelegen te Mendonk en andere gemeenten. 1576-1738. 1 bundel.

Andere archieffondsen in het Rijksarchief Gent
In principe kan men in het archief van elke instelling en elke familie die goederen in de
Moervaartdepressie bezat, informatie over het onderzoeksgebied vinden. Het is bij gebrek aan plaats
niet mogelijk hier een volledig overzicht te geven van de (deel)archieven die informatie over het
onderzoeksgebeid kunnen bevatten. Als voorbeeld vermelden we hier alleen het archief van de
kerkfabriek van Mendonk.164

Een handig repertorium om gericht te zoeken naar middeleeuwse archiefbronnen is: B. Augustyn en
E. Palmboom 1983: Bronnen voor de agrarische geschiedenis van het middeleeuwse graafschap
Vlaanderen. Een analytische inventaris van dokumenten betreffende het beheer en de exploitatie van
onroerende goederen (tot 1500). Deel I: Dokumenten bewaard in het Rijksarchief te Gent, Belgisch
Centrum voor Landelijke Geschiedenis, Publikatie nr. 72, Gent

-Rijksarchief Beveren-Waas
In het Rijksarchief Beveren-Waas bevindt zich het oud archief van de provincie Oost-Vlaanderen en
zijn voorlopers vanaf de Franse Tijd. Deze archieven zijn zeer belangrijk voor de geschiedenis van het
onderzoeksgebied in de 19e eeuw.

Fonds Scheldedepartement. Deelinventaris I. openbare werken en Verkeer
-

I/1-2642/3: briefwisseling met bijbehorende stukken van de prefect betreffende de betaling
van de onkosten voor de reconstructie van de Mendonkbrug (1803-1809)
I/1-3262/11: briefwisseling van de prefect i.v.m. herstellings- en onderhoudswerken aan het
Moervaart- en Langeledekanaal vooral n.a.v. een klacht van de burgemeester van Winkel
(1809)
I/1-3262-12: briefwisseling van de prefect, rapport betreffende de afbraak van een aquaduct
langs de Moervaart door de eigenaars van de weiden Lange Akker in Winkel en de bouw van
een nieuwe aquaduct langs de dijk van het kanaal Sas van Gent (1810)

Provinciaal Archief, Hollandse Periode (1815-1830)
164

zie Verhelst J., Mendonk, in: Archieven van Oostvlaamse Kerkfabrieken (Oud Regiem). Deel III, p. 153-157.
(periode 1356-1799).
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Dit archief bevat o.m. informatie over gemeentelijke wegen, landbouw, financiën (kadaster) en
openbare werken en verkeer. De deelcollectie ‘Waterstaat’ bevat verschillende dossiers die relevant
kunnen zijn voor het studiegebied, zoals
-

1284 (751/14): stukken en briefwisseling betreffende de Zuidlede (over de bouw van de
Puienbrug over de Zuidlede te Mendonk in 1818)
1306 (751/8+11): stukken en briefwisseling betreffende overtredingen langs de Moervaart
(1823-1824)

Provincie Oost-Vlaanderen, Inventaris van het archiefbestand 1830-1850
2509
Stukken en correspondentie betreffende de openbare aanbestedingen van onderhoudswerken aan
rivieren en kanalen in 1835, 1837 en 1842 (+ kaarten)
-

4085/2: voor het jaar 1837 (o.a. Sint-Kruis-Winkel, Mendonk, Moerbeke)
4088: voor het jaar 1841 (o.a. Sint-Kruis-Winkel)
4090/1: voor het jaar 1844 (o.a. Mendonk, Moerbeke)

2538
Stukken en correspondentie betreffende het kanaal de Zuidlede
-

4204/9: stukken en correspondentie betreffende werken aan het kanaal 1836-1845
4204/10: stukken en correspondentie betreffende rekesten van particulieren om werken te
mogen uitvoeren langs het kanaal (+ plannen) 1844-1850
4204/11: stukken en correspondentie betreffende de eigendomsrechten over delen van het
kanaal 1839-1846
4204/12: stukken en correspondentie betreffende belemmeringen op de scheepvaart in het
kanaal 1844
4204/13: stukken en correspondentie betreffende een rekest van P.J. Schatteman om
betaald te worden voor zijn werk als sluiswachter op het kanaal 1841
4204/14: kopie van de tekst bij een 18de-eeuwse kaart van de Zuidlede (s.d.)

2539
Stukken en correspondentie betreffende de Moervaart
-
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4205/2: stukken en correspondentie betreffende werken aan het kanaal (+kaarten) 18321843
4206/1: idem (+kaarten) 1844-1850
4205/3: stukken en correspondentie betreffende de overname van werken aan het kanaal
1833-1843
4206/2: idem 1844-1845
4206/3: stukken en correspondentie betreffende aanplantingen langs de Moervaart 1847
4205/4: stukken en correspondentie betreffende rekesten van particulieren om werken uit te
voeren langs het kanaal (+plannen) 1832-1843
4206/4: idem (+plannen) 1844-1850

-

4205/1: stukken en correspondentie betreffende bruggen over het kanaal 1831-1843
4205/5: stukken en correspondentie betreffende overtredingen langs het kanaal 1833
4205/6: stukken en correspondentie betreffende wrakken in het kanaal 1831-1841
4205/7 en 4206/6: stukken en correspondentie betreffende de waterhuishouding van het
kanaal 1831-1848
4206/5: stukken en correspondentie betreffende rekesten om te mogen baggeren in het
kanaal 1844-1850
4206/7: stukken en correspondentie betreffende een klacht van C. van Hamme, pachter van
het veer te Mendonk 1844

Ook de dossiers i.v.m. gemeentewegen kunnen interessant zijn, meer bepaald nr. 3986 (Mendonk)
en 3988 (Wachtebeke en Sint-Kruis-Winkel).

Provinciebestuur Oost-Vlaanderen, bestand 1850-1870
Voor dit bestand is alleen een voorlopige inventaris beschikbaar. Slechts een vierde van het bestand
is beschreven. Er zijn geen indexen.
-

3115: Moervaart (1856-1857)
3117: idem (1857-1861)
3118: idem (1861)
3118: idem (1862-1866)
3118: idem (1867-1869)
3125: Zuidlede (1853-1868)
3144: niet-bevaarbare waterlopen (o.a. Moerbeke-Waas)
3150: idem (o.a. Wachtebeke)
3388: buurtwegen (o.a. Mendonk)
3389: buurtwegen (o.a. Moerbeke-Waas)

-Rijksarchief Brugge
Familiearchief Lippens
Dijkgraaf Philippe François Lippens speelde een belangrijke rol bij het opnieuw bevaarbaar maken
van de Moervaart in 1778. Het familiearchief bevat registers, handboeken, rekeningen en
briefwisseling van deze dijkgraaf.
Nuyttens M. 1996: Inventaris van het archief van de familie Lippens (1701-1986) (inv. 111)

-Stadsarchief Gent, Oud Archief
In het Gentse stadsarchief is zeer veel informatie over het studiegebied te vinden. Deze informatie is
echter verspreid over verschillende verzamelingen, die soms niet zo goed ontsloten zijn. Het is
onmogelijk een volledige lijst te geven van alle verzamelingen waarin men informatie over het
onderzoeksgebied kan terugvinden. Daarom beperken we ons tot de belangrijkste verzamelingen.
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Reeks 301: registers van de schepenen van de keure
Deze registers bevatten pachtcontracten van de hoeves gelegen in of aan de rand van het
studiegebied.
Er zijn chronologische en thematische regesten beschikbaar: zie Decavele en Vannieuwenhuyse
1983, 156

Reeks 330: registers van de schepenen van gedele
Deze registers bevatten o.m. staten van goed, boedelbeschrijvingen opgemaakt wanneer bij een
erfenis minderjarige kinderen betrokken waren. Men vindt hier verschillende staten van goed van
rijke Gentse poorters die gronden bezaten in het onderzoeksgebied. Er zijn regesten beschikbaar: zie
Decavele en Vannieuwenhuyse 1983, 159-160

Verder kan men ook informatie over de Moervaart en de Zuidlede vinden in de reeks 530 bis
(Waterlopen in het Land van Waas), Reeks 92bis (Vaartboeken), reeks 95bis (compilaties van
juridische en administratieve bescheiden), de reeksen 43-45 (cartularia en charters) en vele andere
reeksen.

Tip: alvorens met een eventueel archiefonderzoek in het stadsarchief te beginnen, is het raadzaam
de zgn. nota’s Van Werveke te raadplegen, meer bepaald nr. 533 (Moerbeeksche Vaart).

-Stadsarchief Gent, modern archief
Modern archief van de gemeente Mendonk (19e en 20e eeuw)
Er is een voorlopige inventaris beschikbaar (859 nummers). Belangrijk voor de geschiedenis van het
onderzoeksgebied zijn de onderstaande dossiers:
- MEN/754: Bestuur der wateringen
- MEN/756: reiniging van waterlopen
- MEN/758: de “Lange Kromme” en sluis “Windgracht
- MEN/762: Het veer te Mendonk (Spanjaardveer)
- MEN/763: Zuidlede
- MEN/764: de Zwarte Gracht
Verder kan men allicht ook heel wat informatie vinden in de verslagen van de gemeenteraad,
briefwisseling met hogere overheden, enz.
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-Polder van Moervaart en Zuidlede
Deze polder is mogelijk in het bezit van het archief van zijn voorgangers uit de 19e eeuw. Meer
informatie over deze polder en de contactgegevens van de dijkgraaf vindt men op de website van de
Vereniging van de Vlaamse Polders en Wateringen:
http://www.vvpw.be/
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Bijlage 3: Pachtcontract van het hof te Oostdonk

28 februari 1405 (n.s.)165
Int jaer xiiiic ende viere den xxviijen dach in sporcle so hebben ghenomen in loyalen pachte Boudin
van Poucke ende Kateline sConinx zijn wettelike wijf, onse hof ter Oesdonc met 26,5 buunre ende
tquade buunre voer thof eenen termijn van 6 jaren lanc beghinnende ende ingaende up den eersten
dach van meye int jaer xiiij ende v, elc buunre omme 29 groten jaerlix te betaelne binnen den
cloostre van Sente Baefs te tween terminen tsiaers, te wetene deene heelt te kerssavonde int selve
jaer ende dander heelt te meye int jaer xiiijc ende vj daer naer volghende, ende omme 200 scoeve
stroos tsiaers omme up de huse te verdeckene ten profite van den vors. husen ende ter ordinancien
van den gonen die wij daer toe stellen sullen dies sullen wij den decker zine dachhuere betalen ende
zij al tander. Ende sij sullen laten up tvors. goet ten afsceedene van haren pachte drie buunre
gheleghen in diverschen plecken besaeit met coerne wel ende lovelic ghemest ende bedright ende
tstic dat men heet thooghe lant groot omtrent 1 ghemet met somer coerne wel ende lovelic
ghemest. Item sullen zij laten omtrent 3 buunre in diversen sticken gheleghen met evenen in
mesrechte ende wel bedricht. Item in braken 3 buunre in diversschen sticken gheleghen met 1 vore
omme ghedaen. Voert sullen zij houwen al thout daer aecx ende houmes over ghegaen heeft elc
tsiere rechter tijt maer an dupgaende hout en sullen zij niet commen noch gheen recht hebben. Ende
zij sullen tvors. goet houden in gherechter noten ende wel ende lovelic antieren also goede loyale
pachters sculdich sijn te doene. Ende waert dat deen van hem beeden quame van live ter doet
binnen den vorn. pachte so soude diere lanxt leefde den vors. pacht gheheel behouden sonder
iement daer eenich recht an te hebbene, behouden dien dat hi ons goeden seker dade tonser
ghenouchten. Voert so sullen zij dachterste 2 jaer van haren pachte al dat up tgoed vors. wassen sal
bringhen int hof ende te messe maken ende ten afsceedene van haren pachte daer in laten sonder
verghelt daer of te hebbene ende voert met allen andren conditien die in den ouden tsaertere
verclaert staen ghedaen ten daghe vors. present, voert sullen ons de vorn. Boudin ende Kateline
goeden soffisanten seker doen up hem ende up al thare, tallen tiden dat wijs an hemlieden
begheeren sullen. Ghedaen ten daghe voers. present her Willem van Bossuut, profst van Papingloe,
her Segher Salaert, Jacop van den Acker, Pieter Blanckaert, Gillis van den Nieuwenhuus, Arent van
Oudeghem ende P. de Clerc.

165

RAG, Bisdom, K2533, f° 40 v°
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Bijlage 4:Uittreksel uit het register van de processen-verbaal van de gemeente Mendonk
(21 mei 1819)166
Extract uyt den register der processen verbael van het plaetselijck bestuur van Mendonk

In den jaere duyzend acht honderd negentien, den 21e der maend van mey.

Wij Borgemeester, Adjoint en Commissarissen der Gemeynte van Mendonck, Canton van Loochristi,
Provincie van Oostvlaanderen.

Gezien de declaratie, gedaan in het Gouvernement dezer Provincie, door M. Ferdinand Ottevaere,
proprietaris woonende tot Parijs, uyt welke blijkt dat hij van intentie is te verbeteren alle zijne
meerschen, gelegen binnen deeze gemeynte – deze proprietijten zijn gelegen tusschen en daer
onder begrepen de Zuydleede, de brugge van Mendonck, en de hofstede bewoond door J.B.te De
Kesel, palende zuyd de gemelde Zuydleede, oost den Wagtebeeckschen Dam, noord de dreve van
Mendonck en west de hofstede van J.B.te De Kesel voorzeyd – bij middel van gragten, ophoogingen
en aenmerkelijke verheffingen, als ook door eene overgroote deykagie, maeken van verscheyde
bruggen en sluyzen, eenen bassin van overstroominge, en eyndelinge door het stellen van eenen
steenen water-molen.
Gezien den artikel 116 der wet van den 3en frimaire jaer 7, inhoudende dat de zetting der landen
dewelke verslegten sedert tien jaeren en dewelke verbetert worden, niet en zullen mogen
vermeerdert worden in grond-lasten geduerende de dertig eerste jaeren van verbeternisse, zoo
oordelen wij dat de declaratie van Mijnheer Ottevaere in de waerheyd bestaet, en dat zijnen gezeyde
proprieteyt niet en mag vermeerdert worden in revenu gedurende de dertig eerstkomende jaeren.
Eene copije van het tegenwoordig proces-verbael zal gedurende twintig daegen aengeplakt blijven,
binnen de gemeynten van Mendonck en Loochristy.
Gedaan tot Mendonck, ten dage, maende en jaere als hier voren waeren geteekent P.J. Van
Calenberg; J. Verbrugge, J.B. De Kesel en P.J. Van Overloop.
Voor gelijkvormig afschrift

Den secretaris van Mendonck

P.J. Van Overloop

166

RABW, Provincie Oost-Vlaanderen 1830-1850, 4204/9
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Bijlage 5: Verzoekschrift van Ferdinand Ottevaere aan de provinciale staten van Oost-Vlaanderen
(10 september 1820)167

Aux nobles et tres-honorables Seigneurs, les Etats-Députés de la Flandre Orientale

Messieurs,

Il n’y a plus d’incertitude dans les attributions, dans les conlits de compétences ; les limites ont été
précisées entre le pouvoir judiciaire et administratif ; tout ce qui est relatif à la propriété est du
ressort des tribunaux.
[…]
Le sieur Ottevaere possède dans les communes de Mendonk et Wachtebeke une propriété de plus
de cent bonniers de prés ; elle était jadis d’un produit considérable, mais insensiblement elle s’est
détériorée, faute d’eau pour l’inonder et d’écoulement des eaux pluviales ; il a fallu prendre une
détermination pour ne pas voir absorber le produit par les charges. En conséquence de la loi du 3
frimaire an 7, le suppliant a fait la déclaration suivante au Gouvernement de la Province :

Déclaration

Le soussigné Ferdinand Ottevaere, demeurant à Paris, actuellement à sa campagne à Evergem,
déclare par les présentes, qu’il est propriétaire dans les communes de Mendonck et de Wachtebeke,
qui toutes deux ont été cadastrées parcellairement, d’une quantité plus ou moins grande de cent
bonniers ou … hectares de prés, presque tous d’une mauvaise qualité, et dont quelques-uns n’offrent
que très-peu ou point de produit, attendu qu’une partie de ces prairies qui ne s’inonde jamais, ne
rapporte que très-peu d’herbage à travers une grande quantité de mousse, et qu’une autre ne
pouvant obtenir l’écoulement de ses eaux, ne produit que du jonc et des plantes spontanées, mêlées
d’herbages aigres et de très-mauvaise qualité, propriété qui, en général, se détériore tous les ans, et
dont le produit finirait par être insuffisant au paiement de la contribution foncière, si on n’y portait
un prompt remède.
Ces propriétés sont situées, savoir : dans la commune de Mendonck, 1.° entre et y comprise la
Zuydleede, le pont de Mendonk et la ferme ci-devant occupée par J. Gheldof ; 2.° entre et y comprise
la Zuydleede au midi, la rue dite Wachtebeksche-dam et la Dweersmaete à l’est, le drève de
Mendonk au nord, et la ferme ci-devant occupée par J. Gheldof à l’ouest.
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Pour la commune de Wachtebeke, entre la partie précédente à l’ouest, le sieur van Overloop, au midi
le sieur de Necker, à l’est le sieur Philipkin, au nord cette dernière propriété est connue sous le
dénomination de Dweersmaete.
Le soussigné déclare également, par les présentes, d’avoir pris la détermination de faire des
améliorations considérables à cette propriété en général, ouvrage déjà en activité, par le creusement
de fossés d’écoulement, de saignées multipliées pour exhausser et niveller le terrain, par
l’aplanissement de nombreuses hauteurs ou élévations qui doivent être transportées dans les bas, où
les eaux croupissent les deux tiers de l’année, par un endigage solide et considérable, par la
construction d’un grand nombre de ponts et d’écluses, par un bassin d’inondation, et finalement par
la construction dispendieuse d’un moulin en briques, à centrifuge, capable de produire une irrigation,
le tout en se conformant aux stipulations du Code civil qui gouverne la matière.
La loi du 3 frimaire an 7, veut que les propriétaires qui augmentent la sphère agricole et la valeur du
sol, par des améliorations considérables, au moyen de grandes dépenses, jouissent d’une exemption
qui les indemnise de leurs peines et de leurs frais : le soussigné invoque par les présentes, à son
bénéfice, toute l’étendue de la faveur des lois émanées à ce sujet, et notamment l’exemption,
pendant les trente premières années, de toute augmentation de contribution foncière sur les
propriétés précitées.
La présente déclaration a été, conformément à la loi, déposée en double au Commissariat royal du
District, dont une pour la commune de Mendonk, l’autre pour celle de Wachtebeke, le vingt avril mil
huit cent dix-neuf.

(…)
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Bijlage 6:Beschrijving van de vloeiweiden van F. Ottevaere, door graaf de Kerchove d’Exaerde, in :
Annales belgiques 1819:168

L’étendue de cette propriété présentait une difficulté qu’on n’est parvenu à vaincre qu’à très-grands
frais, il a fallu, à cause de l’inégalité du sol et de sa grande étendue, qui est entièrement endiguée en
divers compartimens, établir un bassin d’inondation renfermé dans d’autres digues de cinq pieds de
haut au-dessus du point le plus élevé du sol, c’est là où le moulin porte d’abord les eaux. Ce bassin a
quatre écluses d’écoulement de huit pieds de largeur, chacune d’elles répond à un compartiment de
50 à 250 arpens ; ces compartimens sont renfermés dans des digues qui sont à la hauteur nécessaire
pour réparer l’inégalité du sol, de manière que l’inondation est générale ; elle s’opère à volonté dans
tel compartiment qu’on veuille choisir, ceux-ci communiquent entre’eux par le moyen d’un grand
nombre d’écluse, qu’on ouvre ou qu’on ferme suivant la circonstance la plus favorable pour accélérer
l’inondation d’un compartiment voisin inférieur , ou pour opérer son écoulement. L’écoulement
général est si prompt, qu’il peut s’effectuer en peu d’heures ; une infinité de petits canaux qui, tous
réunis, ont sept à huit lieus d’étendue, se rendent dans des canaux plus considérables, qui
aboutissent à trois écluses principales, par lesquelles les eaux rentrent dans la rivière dans des temps
ordinaires ; dans le cas contraire, le desséchement des parties basses, s’opère de la manière indiquée
ci-dessus.
On a calculé, avec assez de précision, qu’au moment d’un bon vent, la roue à palettes peut élever à
six pieds au-dessus du niveau de la rivière, 500 tonnes d’eau de cinq pieds et demi cube chacune, par
minute. Ce moulin a cet avantage sur ceux de la Hollande, qu’il peut tourner avec un moindre vent,
parce qu’on adapte facultativement le volume d’eau qui est relatif à la force motrice.
Les résultats de cette opération dispendieuse se font déjà apercevoir, et le printemps prochain les
mettra dans une plus grande évidence.

168

Geciteerd door Ottevaere 1823, 315-317.
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Bijlage 7: Brief van de districtcommissaris van Gent aan de gouverneur van Oost-Vlaanderen
betreffende de brug te Mendonk169

Gand, le 28 8bre 1834
Monsieur le Gouverneur,
En réponse à votre lettre apostille du 1er 8bre j’ai l’honneur de vous transmettre les renseignements
que j’ai obtenus de l’administration locale de la commune de Mendonck touchant la pétition de M.
Ottevaere d’Evergem dont le but est, non seulement de se soustraire à l’obligation d’entretenir le
pont dont il prétend être propriétaire, mais qu’il semble par ce moyen vouloir isoler l’une des parties
de la commune du centre.
Cette contestation est la seconde qui dans ce moment est pendante. M. Ottevaere ayant il y a
quelque mois barré un sentier qui mêne [sic] vers le même pont. Le mauvais vouloir de M. Ottevaere
dans cette affaire provient de la mesintelligence qui règne entre lui et M. le Bourgmestre de
Mendonck, je pense que M. Ottevaere veut lui fermer le chemin qui conduit au centre de la
commune ; dans tous les cas il semble que, puisqu’il résulte du rapport de l’administration locale que
le pont en question a été construit et entretenu par le chapitre de St Bavon jusqu’à l’époque de la
vente de ses biens dont M. Ottevaere est devenu propriétaire, ce dernier doit continuer à
l’entretenir, et comme d’après ce même rapport le passage par ce pont est une servitude dont le
public est en possession immémoriale, comme le peuvent attester plusieurs vieillards de la
commune, je pense que mon ordonnance a été bien et légalement faite et que M. Ottevaere peut et
doit être obligé à y satisfaire. J’ai l’honneur de joindre ici cette ordonnance.
Il n’est pas hors de propos d’ajouter qu’il a été question de la reconstruction de ce pont en 1832 et
1833 qu’alors M. Ottevaere avait eu le projet de faire un pont dormant au lieu de tournant comme il
est aujourd’huit [sic]; mes lettres des 12 8bre, 27 xbre 1832 & le 22 mai 1833 ainsi que celles de votre
prédécesseur du 19 novembre 1832 & 28 mai 1833 y étaient relatives.#

Le commissaire de District
J.B. Coppens

# Cette dernière lettre porte que : que puisque le sieur Ottevaere n’avait jusqu’alors présenté aucun
profit ni fait aucune demande tendant à être autorisé à remplacer le pont tournant par un pont
dormant, il n’y avait pas lieu de donner suite à cette affaire.
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Bijlage 8: Glossarium
14

C datering : dateringsmethode op basis van het koolstof isotoop 14C. Met deze methode kunnen
organische materialen gedateerd worden, tot ca. 60.000 jaar oud.
Allerød : warmere en nattere periode in het Laatgaciaal, gaande van ca. 14000 tot ca. 13000
kalenderjaren voor heden.
Atlanticum : Periode in het Holoceen waarin in geheel NW Europa een relatief warm en nat klimaat
heerste, gaande van ca. 9200 tot ca. 5600 kalenderjaren voor heden.
Ankerplaats :
Bandkeramiek : Perhistorische ‘culturele’ groep, die vanuit het oosten onze gewesten bereikt. Het
zijn de eerste landbouwers in onze regio. De verspreding van de Bandkeramiek is sterk gebonden aan
de leemgronden. De cultuur bereitk onze gewesten ca. 5200 v.Chr., en verdwijnt ca. 4900 v. Chr.
Bølling : Een warmere periode in het Laatglaciaal, van ca. 14600 tot ca. 14000 jaar geleden.
Boreaal : Een periode in het Holoceen, van ca. 10600 tot ca. 9200 jaar geleden.Het klimaat in deze
periode kan omschreven worden als continentaal, met relatief weinig regenval. De temperaturen zijn
iets kouder dan in het hieropvolgende Atlanticum.
Dekzanden : Dekzand is een sediment dat in koude (ijstijd-) condities werd afgezet. In de koude
poolwoestijn van deze periode had de wind vrij spel en konden zanden opgewaaid en terug afgezet
worden. Een groot deel van Vlaanderen (Zandig Vlaanderen en de Kempen) is door deze zanden
‘bedekt’.
Federmesser-cultuur : Prehistorische ‘cultuur’ uit het Finaal Paleolithicum, voornamelijk geassocieerd
met de warmere Allerød periode in het Laatglaciaal. Het waren jager-verzamelaars. Kenmerkend
voor deze ‘cultuur’ zijn typische vuurstenen spitsen met afgestompte boord (Federmesser).
Gyttja : Organisch rijk sediment dat wordt afgezet in stilstaand of traag stomend water. Het bestaat
voornamelijk uit dode micro-organismen.
Holoceen : Het huidige geologische tijdsvak. Het is een warmere tussenijstijd, die begon na het
aflopen van de Weichseliaan ijstijd ca. 11700 jaar geleden.
Jonge Dryas : De laatste ‘koudeprik’ van het Weichseliaan vóór de klimaatsverbetering van het
Holoceen, van ca. 12800 tot 11600 jaar geleden. Door de extreme koude in deze periode ontstond
opnieuw een bijna vegetatieloos gebied, waardoor opnieuw verstuivingen konden plaats vinden.
Laatglaciaal : Het laatste deel van het Weichseliaan, gaande van ca. 15000 tot ca. 11600 jaar geleden.
De periode wordt gekenmerkt door een opeenvolging van koudere (Dryas-) perioden, en warmere
(Allerød en Bølling) periodes.
Loess : Zoals de dekzanden is dit een sediment dat in de koude omstanigheden van de ijstijden werd
opgewaaid en terug afgezet. De korrelgrootte is ten aanzien van de dekzanden fijner. In NW Europa
werd loess afgezet in een uitgestrekte gordel van Polen en Roemenië tot in onze gewesten.
Mesolithicum : De ‘midden-steentijd’. Deze archeologische periode begint met de start van het
Holoceen, en vormt de periode waarin onze gewesten opnieuw in grote getale en nu definitief
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bevolkt worden door groepen mensen. De levenswijze van deze mensen is gebaseerd op jagen en
verzamelen, in tegenstelling tot de nieuwe ‘steentijd’ (neolithicum), waarin de landbouw zijn intrede
doet.
Neolithicum : De ‘nieuwe steentijd’. Het is de periode van de prehistorie waarin de landbouw zijn
intrede doet, en stelselmatig de belangrijkste levenswijze begint te worden. Ten aanzien van het
eerder ‘nomadische’ bestaan in het mesolithicum was er nu ook meer sprake van (semi-)permanente nederzettingen.
OSL datering: ‘optical stimulated lunminescence’. Een methode die gebruikt wordt voor het dateren
van mineralen. Het principe berust op het stelselmatige verlies van energie van deze mineralen, bv.
Bij afdekking na blootstelling aan zonlicht. Door het meten van dit verlies kan bepaald worden
wanneer b.v. sedimenten werden afgezet/ afgedekt.
Paleolandschap : Het landschap (topografie, milieu, vegetatie…) zoals het in het verleden bestond.
Paleolithicum : De ‘oude steentijd’. Dit omvat de hele archeologische chronologie vóór het begin van
het Mesolithicum en de Holocene periode.
Paleo-ecologie : De studie van het milieu (klimaat, vegetatie, …) in het verleden.
Pleistoceen : Het geologisch tijdsvak voorafgaand aan het huidige Holoceen. Het wordt gekenmerkt
door een opeenvolging van ijstijden en tussenijstijden. In werkelijkheid moet het huidige Holoceen
beschouwd worden alse en tussenijstijd in deze cyclus.
Pleniglaciaal : Het koudste gedeelte van de laatste ijstijd (het Weichseliaan), tussen ca. 70.000 en ca.
20.000 jaar geleden.
Subboreaal : Periode in het Holoceen, van ca. 5600 tot 2800 jaar geleden. Het klimaat was iets koeler
en droger dan in het voorgaande Atlanticum.
Swifterbant-cultuur : Prehistorische ‘cultuur’ van ca. 5300 tot 3400 v.Chr. Deze ‘cultuur’ is vooral
gekend in Nederland, met enkele vindplaatsen in het noorden van Vlaanderen. De nederzettingen
zijn kenmerkend gelegen in ‘wetland’ contexten. In de vroege periodes van de Swifterbantcultuur is
de levenswijze nog volledig gebaseerd op jagen en verzamelen. Vanaf ca. 4000 v.Chr. beginnen ook
eerste tekenen van landbouw op te duiken.
Weichseliaan : De tot op heden laatste ijstijd, van ca. 116.000 tot ca. 11. 500 jaar geleden.
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