Halle, ‘t Kriekske
Programma van Maatregelen

Auteur:
D. Van den Notelaer (Veldwerkleider; OE/ERK/Archeoloog/2018/00204)
Autorisatie:
B.A.T.M. Weekers-Hendri kx (OE/ERK/Archeoloog/2016/00095)

VEC Programma van Maatregelen

1

Inleiding

In opdracht heeft Vlaams Erfgoed Centrum in het najaar van 2018 een nota opgesteld naar de
archeologische waarde van de locatie Halle, ‘t Kriekske (afb. 1 en 2). De nota bestaat uit een
landschappelijk bodemonderzoek, een verkennend archeologisch booronderzoek en een
proefsleuvenonderzoek. Deze onderzoeken volgen op een eerder uitgevoerd bureauonderzoek uit
februari 2018 (2018A221; ID 6708).1 De nota werd opgesteld in het kader van plannen van de
aanleg van een parking en een boomgaard.

Afb. 1.

1

2

Locatiekaart van het plangebied.

Dockx, Van Mi erlo & Al ma 2018.
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Afb. 2. Aanduiding van het uit te voeren archeologisch onderzoek op het plan van de bestaande toestand
op het terrein.
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Aanleiding van het onderzoek

De s tedenbouwkundi ge vergunningsaanvraag heeft betrekking op vers chillende zaken na melijk:




het inri chten van een pa rking voor wa gens
het plaa tsen va n een fietsens talling
groenaanleg in de vorm van streekeigen beplanting en de aanleg van een hoogs tam boomgaard

Voor het uitvoe ren van de geplande werkzaamheden zullen de huidi ge ruïne, kelder en s tal en de huidi ge
pa rking gesloopt worden. De bestaande parking zal over een oppervlakte va n 485m² gesloopt worden. De
precieze vers tori ng van deze is niet gekend. Verder zal eveneens de stal van 25m² en de huidige ruïne va n
115m² gesloopt worden. Ook de zuideli jk gelegen kelder (35m²) zal afgebroken worden. Hierna zullen
bovens taande werkzaamheden plaats vinden.
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Afb. 3.

Overzicht van afbraak in het noordelijke plangebied.

Afb. 4.

Overzicht van afbraak in het noordelijke plangebied.
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Noordelijke plangebied
In het noordeli jke plangebied zal een pa rking, fietsens talling en boomgaard gerealiseerd worden. Voor de
pa rking zal er een zone van ci rca 1080m² ui tgegra ven worden tot 35cm –mv. Eveneens de bes taande
pa rking zal omgevormd worden tot een nieuwe pa rking en zal uitgegra ven worden tot 35cm –mv. Op deze
ma nier zal een totale zone van 1565m² tot 35cm –mv ui tgegra ven worden. De pa rking zal uitgevoerd
worden in porfier. Tussen de porfier zullen bomen gepland worden. Het meest oos telijke gedeel te van de
ui tgegra ven zone, zal in gebruik genomen worden door extensief grasbeheer.
Ten wes ten va n de noordzuid doorkruisende weg wordt een zone van 3735m² a fgegra ven tot 5cm –mv.
Hierna zal een boomgaa rd aangepland worden. De diepte va n de aanplant is niet gekend. Deze wordt
mi nimaal ingescha t. Een zone va n 185m² zal eveneens tot 35cm –mv a fgegra ven worden voor de plaa tsing
van een ti jdelijke pa rking.
Ten noorden va n de aan te leggen pa rki ng zal bos goed geplaats t worden over een oppervlakte van ci rca
345m². Di t zal een minimale vers tori ng met zi ch meebrengen.

Afb. 5.

Overzicht van de geplande werken in het noordelijke plangebied.
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Afb. 6.

Overzicht van de geplande werken in het noordelijke plangebied.

Afb. 7.

Terreindoorsnede 1.

Afb. 8.

Terreindoorsnede 2.

Afb. 9.

Terreindoorsnede 3.
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Zuidelijke plangebied
In het zuideli jke plangebied zal de bestaande s tal (25m²) gesloopt worden. Verder zal op deze plaats niets
gebeuren. In het zuidelijke gedeel te van het plangebied zal de kelder gesloopt worden. Bij de sloop van deze
kelder zal een zone van 110m² tot 2,20m –mv ui tgegra ven worden. De bouwput zal opgevuld worden met
de grond van de afgra ving. Verder zal eveneens hier niets gebeuren.
De consequentie van de voorgenomen ingreep ka n zi jn da t eventuele aanwezige waardevolle
a rcheologis che res ten in de ondergrond worden aangetast. Voor de noordelijke zone werd er
vervol gonderzoek aanbevolen.
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Resultaten

In di t hoofds tuk zullen de resulta ten va n het vooronderzoek worden besproken. Di t omva t zowel de
resul ta ten van het reeds eerder ui tgevoerde burea uonderzoek, als de onderzoeken die tot de huidige nota
behoren.
3.1

Resultaten van het bureauonderzoek

Het plangebied is momenteel grotendeels in gebrui k door wei- of grasland. Verder is het noordelijk
plangebied voor ci rca 460m² in gebruik als pa rking bes taande ui t een gri ndverha rding. De pa rking is gelegen
palend aan een weg die het plangebied va n noord naar zuid doorkruis t. Als laa tste is in het noordwes ten
van het plangebied een ruïne aanwezig. Deze heeft een oppervlakte van 115m². Voor de pa rking a ls de
ruïne wordt er een vers toring van ci rca 50cm –mv ges cha t. Deze vers toring is niet met zekerheid bekend.
Het zuideli jke plangebied bes taat voorna melijk uit bebos t gebied. In het noordelijke gedeel te staa t een s tal .
Deze s tal heeft een oppervlakte van 25m². Op basis va n de foto’s kan ges teld worden da t er een minimale
vers toring verwa cht kan worden omda t er geen zwa re funderingen gebruikt zijn. Eveneens is er in het
zuidelijke gedeelte van di t plangebied een kelder terug te vinden. Deze heeft momenteel nog een verstoring
van 2,20m –mv over een oppervla kte va n ci rca 35m².
De geplande werkzaamheden zi jn vers chillende voor de twee plangebieden. In het zuidelijke plangebied zal
de s tal gesloopt worden en de kelder over een oppervla kte va n 110m² ui tgegra ven worden en opgevuld
worden met de grond die van het noordelijke plangebied afgegra ven zal worden. In het noordelijke
plangebied zullen grotere werken plaats vinden. Ten oos ten van de aanwezi ge weg zal een nieuwe pa rki ng
aangelegd worden. Hiervoor zal een oppervlakte van 1565m² ui tgegra ven worden tot 35cm –mv. Ten
noorden van de aan te leggen pa rking zal bosgoed geplaa tst worden over een oppervlakte va n ci rca 345m².
Di t zal een mini male vers toring met zi ch meebrengen.
Ten wes ten va n de bestaande weg zal de huidige ruïne gesloopt worden. Verder wordt ten zuiden van de
ruïne een zone va n 3735m² a fgegra ven tot 5cm –mv. Hierna zal een boomgaard aangepland worden. Een
zone va n 185m², ter hoogte va n de huidige ruïne, zal eveneens tot 35cm –mv afgegra ven worden voor de
plaa tsing van een ti jdelijke pa rking.
Op basis van de aa rdkundi ge gegevens kan gestel d worden da t het plangebied gelegen is op de rand va n de
Zennevallei . Ten oos ten en wes ten van het plangebied zijn twee beken die zi ch hebben i ngesneden i n het
pla teau. Eveneens kan di t gezien worden op de DTM kaa rten. Het plangebied is gelegen tussen twee
ri vieren die grote hoogtevers chillen ten oos ten en wes ten va n het plangebied weergeven. Het oosteli jke
gedeel te van het plangebied is het laagst gelegen. Ten noorden va n het plangebied komen de twee beken
samen. In de omgeving van het plangebied zi jn er vers chillende heuvel toppen te si tueren. Het bodemtype
(droge leembodem) toont eveneens da t het plangebied hoger gelegen is en niet in de vallei. Di t is in
tegens telling met de bodemtypes ten oos ten die een veenbodem situeren, wa t overeenkomt met de
huidige beek. Verder is er op basis van de bodemerosiekaart een kans op erosie binnen het plangebied. De
bodemkaa rt suggereert echter da t er een B hori zont voorkomt waardoor mogelijk de erosie mogeli jk in
mi ndere ma te zal voorkomen. Eveneens toont de boring in de omgevi ng van het plangebied da t er een Bt horizont aanwezig is waardoor ook, binnen het plangebied, een kans is op een inta ct bodemprofiel. Di t
moet echter nog getoets t worden. Als er een sterke erosie, zoals aangegeven op de bodemerosiekaa rt,
heeft opgetreden, moet er rekening gehouden te worden met de mogelijkheid da t de sporen aanwezi g op
het maaiveld mogelijk niet meer inta ct voorkomen. Op basis van de ligging kunnen a rcheologische res ten
vana f het Laat-Paleolithi cum verwa cht worden.
Op basis van de CAI zi jn in de nabije omgeving, meer ten zuiden op het plateau, a rcheologis che res ten van
het Neoli thi cum terug te vinden. Deze archeologische resten bestaan ui t gra fheuvels. De grafheuvels zi jn
niet verder onderzocht. Verder zijn er in de omgeving van het plangebied ook weinig of geen onderzoeken
ui tgevoerd. In de wi jdere omgeving kunnen a rcheol ogis che res ten da terend ui t de La te-Mi ddeleeuwen
gesitueerd worden. Deze concentreren zi ch voorna melijk rond de dorpskern van Essenbeek. Er is een kans
op a rcheologische res ten da terend vana f het Neoli thi cum.
De his toris che kaa rten tonen da t het plangebied zeker al vanaf de 19 de eeuw (Atlas der Buurtwegen)
bebouwd was . De bebouwi ng bes taat ui t twee alleenstaande gebouwen, één in het noordelijke plangebied
en één in het zuidelijke plangebied. De gebouwen zi jn gelegen aan de noordzuid weg die het plangebied
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doorkruis t. Deze bebouwing op het noordeli jke plangebied verdwi jnt echter op de la tere topogra fische
kaa rten. Ook is op basis va n de historis che kaarten te zien da t de weg die het plangebied noordzuid
doorkruis t reeds va naf de Atlas der Buurtwegen bebouwd is . Verder kan op basis va n de historis che kaarten
gesteld worden da t het gebied s terk bos rijk is geweest en gebleven. Voor de Late Middeleeuwen kan
eveneens ges teld worden da t het gebied rondom het plangebied voornamelijk een bosgebied is gebleven.
Omwille va n deze reden kan je andere soort vindplaatsen aantreffen dan bewoningssporen zoals groeves of
houtskoolmeilers bi jvoorbeeld. Maa r voor bewoning zijn er echter weini g aanwijzingen.
Voor a rcheologische res ten da terend ui t de Nieuwe Ti jd kunnen we op basis van de his toris che kaa rten
s tellen dat bebouwing zi ch voorna melijk si tuee rt aan de noordzuid georiënteerde weg (Kapi ttel). Het gaat
hier dan ook over meerdere gebouwen op vers chillende percelen langs bovengenoemde weg. Hierdoor kan
er vanuit gegaan worden dat in 1840 vers chillende percelen ontgonnen zi jn voor deze bebouwing. Di t is nog
niet terug te zien op de Ferra riskaa rt. Mogelijk is het wegenpa troon gewi jzi gd in deze periode, wa t mogeli jk
te ma ken kan hebben met de eigendomsges chiedenis van het gebied. De eigendomsges chiedenis toont
vers chillende parti jen die pri va te eigendom van loten hebben. Eveneens ka n dus ges teld worden da t op
basis van de his toris che kaa rten alsook de his toriek va n het Hallerbos de huidi ge gebouwen dateren van het
eind va n de 18de of eers te helft 19de eeuw.
3.2

Resultaten van het Landschappelijk booronderzoek

Het lands chappelijk booronderzoek bes tond erui t drie boringen te plaatsen met een Edel mannboor met als
doelstelling de bodemopbouw binnen het plangebied vas t te s tellen (afb. 10).

Afb. 10.

Boorpuntenkaart landschappelijk booronderzoek.

De lands chappelijke boringen tonen aan da t er binnen het plangebied een bri kgrond vas tgesteld kan
worden. Omda t de A- en E-hori zont duidelijk aanwezig zijn, kan er vas tgestel d worden da t er nauweli jks
sprake is va n erosie en la tere a fdekking van jonger sediment (bi jvoorbeeld colluvi um).
Op basis van de lands chappelijke boringen kan vas tges teld worden dat het plangebied ideale
conserveringsoms tandigheden biedt voor eventuele s teenti jdvindplaatsen. Li this che a rtefa cten hebben de
nei ging om in de loop der ti jd zich verti caal te verplaa tsen onder invl oed van post-depositionele processen.
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Hierin speel t de Bt-hori zont een belangri jke rol als va ngnet voor deze a rtefacten. Door de hogere di chtheid
van deze bodemhori zont als gevol g van (onder andere) kleiinspoeling kunnen de a rtefacten niet verder naa r
beneden zakken. Op deze manier is er een verti cale verdeling vana f het oppervlak, waa r de vonds ten
oorspronkelijk achtergelaten zijn, tot op of in de top van de Bt-hori zont. Op deze manier zal de di chtheid
vana f het maai veld naa r beneden toe geleidelijk toenemen en dan ri chting de Bt-hori zont weer afnemen.
Voor a rcheologische res ten met sporenni veau zal de E-horizont of de top van de Bt-horizont belangrijk zi jn.
De vorming va n brikgronden begint vroeg in het Holoceen. Archeologis che sporen zijn doorgaans jonger dan
de bodemvorming, en zi chtbaar va naf de E- of de top van de Bt-hori zont, onmiddellijk onder de bouwvoor.
Op basis van het lands chappelijk bodemonderzoek ka n worden geconcludeerd da t in twee van de drie
boringen de E-horizont zich op ca . 10 cm –mv bevindt. Vanaf deze E-hori zont kunnen a rcheologische res ten
worden aangetroffen. De vers tori ng va n boring 3 is mogelijk eerder van lokale aard. Binnen het plangebied
zal er over een oppervlakte van 1085m² 35cm –mv ui tgegra ven worden. Op basis van bovens taande
resul ta ten kan vas tges teld worden dat a rcheologis che res ten zich vanaf het maaiveld bevinden. Dit ni veau
wordt bedreigd door de voorgenomen bodemingrepen en dient derhal ve nader te worden onderzocht door
mi ddel van een verkennend archeologisch bodemonderzoek en een proefsleuvenonderzoek (prospectie met
ingreep in de bodem).
3.3

Resultaten van het verkennend archeologisch booronderz oek

Omda t het lands chappelijk booronderzoek een inta cte bodemopbouw kon attes teren, werd er over gegaan
naa r een verkennend a rcheologis ch booronderzoek om vuurs teenvindplaatsen op te sporen. Hiervoor
werden er 13 bori ngen in het noordelijk deel van het plangebied geplaats t (a fb. 11).

Afb. 11.

Boorpuntenkaart verkennend archeologisch booronderzoek.

Tijdens het verkennend a rcheologis ch booronderzoek zijn geen eenduidige aanwijzingen voor een
prehistorische vindplaats aangetroffen. Het verkennend booronderzoek heeft geen aanwi jzi ngen
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opgeleverd voor de aanwezi gheid van a rcheologische vindplaatsen . Di t betekent echter alleen da t een
vindplaats met een vonds tenni veau waa rs chi jnlijk niet aanwezig is . De a rcheologis che verwa chting voor een
vindplaats ui t het Paleo- of Mesoli thi cum is daardoor nihil. De verwa chting is da t deze bi nnen de huidige
grenzen van het plangebied niet aanwezig zi jn en dat de voorgenomen werken derhal ve geen s chade
kunnen toebrengen.
Gezien de geol ogis che si tua tie bi nnen het plangebied zal een eventuele vindplaa ts met sporenni veau i n de
top van de Qua rtai re afzettingen gevormd zijn. Op basis van de boringen kan geen diepgaande vers toring
van di t ni veau vas tgesteld worden. De kans da t a rcheologische res ten vers toord zullen worden, is groot.
Eventueel a rcheologis che res ten met een s porenni veau zullen voorkomen in de E-hori zont, op ci rca 10cm –
mv.
Een verkennend a rcheologis ch booronderzoek is echter niet ges chikt voor het opsporen va n een
sporenni veau, wat inhoudt da t een vindplaats met een sporenni veau binnen het plangebied niet ui tgesloten
ka n worden op basis van het verkennend a rcheologis ch booronderzoek. Voor het opsporen va n deze
a rcheologis che res ten wordt een proefsleuvenonderzoek geadviseerd.
3.4

Resultaten van het proefsleuvenonderzoek

Voor het proefsleuvenonderzoek werden er vier sleuven gepland op het noordeli jke deel van het plangebied
waa r er bodemingrepen werden gepland. Omda t de sleuven echter niet volgens plan afgegra ven konden
worden, werden er uiteindelijk negen sleuven aangelegd. Op deze ma nier werd de beoogde dekkings graag
van 12,5% van de geselecteerde zone behaald.
Het proefsleuvenonderzoek kon de aa rdkundige gegevens ui t het lands chappeli jk booronderzoek
bevesti gen. Het hoofddoel va n deze sleuven was echter het opsporen va n a rcheologische vindplaa tsen met
sporenvorming. Deze werden tijdens het onderzoek niet aangetroffen (a fb. 12). Er werden slechts twee
sporen aangetroffen, die na inspectie beiden va n een natuurli jke oors prong bleken te zijn. Bi jgevolg kan
door mi ddel va n het proefsleuvenonderzoek worden geconcl udeerd da t er zi ch geen waardevolle
a rcheologis che sites in de geselecteerde zone binnen het plangebied bevinden.
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Afb. 12.

4

Allesporenkaart van het proefsleuvenonderzoek.

Bepaling van de maatregelen

Op basis van het bureauonderzoek werd de mogelijkheid op waa rdevolle a rcheologisch res ten binnen het
plangebied reëel gea cht. Daa rom werd er een zone binnen het noordeli jk deel van het plangebied
afgebankend waar bodemingrepen eventuele a rcheologische res ten zouden kunnen vers toren, afgebakend.
Bi nnen deze zone werd eers t een lands chappelijk bodemonderzoek ui tgevoerd om te toetsen of de bodem
nog inta ct was . Aangezien di t onderzoek een inta cte bodem kon a ttes teren, werd er overgegaan tot een
verkennend a rcheologis ch booronderzoek om eventuele vuurs teensites op te sporen. Er werden ti jdens het
verkennend a rcheologis ch booronderzoek echter geen indica ties va n vuursteencontexten aangetroffen.
Omda t verkennende a rcheologsche booronderzoeken echter geen ui tslui tsel kunnen brengen voor sites met
sporenvorming, werd er hierna een proefsleuvenonderzoek ui tgevoerd. Ti jdens het proefsleuvenonderzoek
werden er geen archeologisch waa rdevolle sporen aangetroffen.
Het Vlaams Erfgoed Centrum a dviseert derhal ve het plangebied vri j te geven. Daarmee vormt het
prospectief onderzoek met ingreep in de bodem het einde van het a rcheologis ch onderzoek voor het
plangebied ’t Kriekske te Halle.
Ondanks het advies tot vrijgeven van het terrein, bli jven de bepalingen voor het melden van
toevals vonds ten va n kra cht, conform a rtikel 5.4.1 van het Onroerenderfgoeddecreet. De ci vieltechnis ch
ui tvoerder is verpli cht eventuele toevals vondsten binnen drie da gen na ontdekking te melden bi j Onroerend
Erfgoed.
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