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Tabel 1.

Overzicht van de verschillende (pre)historische perioden.

Periode
Nieuwste tijd:
Nieuwe tijd:
Middeleeuwen:
Late Middeleeuwen
Volle Middeleeuwen
Vroege Middeleeuwen C / Karolingische periode
Vroege Middeleeuwen B / Merovingische periode
Vroege Middeleeuwen A / Frankische periode
Romeinse tijd:
IJzertijd:
Late IJzertijd
Midden-IJzertijd
Vroege IJzertijd
Bronstijd:
Neolithicum (Jonge Steentijd):
Finaal-Neolithicum
Laat-Neolithicum
Midden-Neolithicum
Vroeg-Neolithicum
Mesolithicum (Midden-Steentijd):
Paleolithicum (Oude Steentijd):
Bron: Onderzoeksbal ans Vlaanderen
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Tijd in jaren
19 e E - heden
16 e E - 18 e E na Chr.
5 e E - 15 e E na Chr.
13 e E - 15 e E na Chr.
10 e E - 12 e E na Chr.
8 e E - 9 e E na Chr.
6 e E - 8 e E na Chr.
5 e E na Chr.
57 voor Chr. - 402 na Chr.
800 - 57 voor Chr.
250 - 57 voor Chr.
475/450 - 250 voor Chr.
800 - 475/450 voor Chr.
2100/2000 - 800 voor Chr.
5300 - 2000 voor Chr.
3000 - 2000 voor Chr.
3500 - 3000 voor Chr.
4500 - 3500 voor Chr.
5300 - 4800 voor Chr.
ca. 9500 - 4000 voor Chr.
tot 10 000 voor Chr.
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1

Generiek

1.1

Beschrijvend gedeelte

In opdra cht heeft Vlaams Erfgoed Centrum in augus tus nota opgesteld naa r de a rcheologische waarde van
de loca tie ’t Kriekske, Hallerboss traat te Halle (afb. 1 en 2). De nota bes taa t uit een lands chappelijk
bodemonderzoek (prospectie zonder ingreep in de bodem) en verkennend a rcheologisch booronderzoek en
is ui tgevoerd naa r aanleiding van de voorgenomen permanente pa rking en boomgaa rd.

Afb. 1.

Locatiekaart van het plangebied.
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Afb. 2. Aanduiding van het uit te voeren archeologisch onderzoek op het plan van de bestaande toestand
op het terrein.
De nota vol gt op een reeds bekra chtigde a rcheologienota , ui tgevoerd door Vlaams Erfgoed Centrum in
februa ri 2018.1 De resul ta ten van het onderzoek en de te nemen maatregelen worden ui tvoerig bes chreven
in hoofdstuk 1.1.2.
1.2

Administratieve gegevens

Eerder uitgevoerd onderzoek:
Huidige onderzoeksfasen:
Aanleiding:
Locatie:
Plaats:
Gemeente:
Provincie:
Kadastrale gegevens:

1
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Dockx, C., T. Van Mi erlo & X. Alma, 2018.

Bureauonderzoek 2015A221
Landschappelijk
bodemonderzoek
(archeologisch
vooronderzoek zonder ingreep in de bodem)
De aanleg van een parking en een boomgaard
Ter hoogte van Kapittel 10 en Hallerbosstraat
Halle
Halle
Vlaams-Brabant
Halle, afdeling 2, sectie L, percelen 330R3, 330V3, 330L3,
330E3 en 330S3.
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Diepte bodemverstoring
Oppervlakte plangebied
Coördinaten (bounding
(EPSG:31370)

box;

Projectcode
Melding
VEC-projectcode:
Auteur:

2

Autorisatie:
Begindatum onderzoek:
Einddatum onderzoek:
Beheer en plaats documentatie:

Relevante thesaurustermen:

1.3

220 cm –mv
8671m2 / 0,8ha
Lambertcoördinaten Noordelijk plangebied
143.972 / 155.994
143.981 / 156.018
144.085 / 156.092
Zuidelijk plangebied
143.982 / 155.918
143.992 / 155.935
144.001 / 155.952
2018F258 (Landschappelijk bodemonderzoek)
2018K94 (Proefsleuvenonderzoek)
ID 1571
4200638
D. Van den Notelaer (OE/ERK/Archeoloog/2018/00204)
X. J. F. Alma (OE/ERK/Archeoloog/2016/00094)
J. Wijnen (Landschappelijk bodemonderzoek)
J. Huizer (Landschappelijk bodemonderzoek)
Y. Raczynski-Henk (vuursteenspecialist)
X. Alma (OE/ERK/Archeoloog/2016/00094)
20 juli 2018
December 2018 2018
Vlaams Erfgoed Centrum
Liesdonk 5
2440, Geel
Neolithicum, wegen, grafheuvel, bureauonderzoek,
proefsleuvenonderzoek.
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/thesaurus

Archeologische voorkennis en maatregelen

Reeds a rcheol ogis ch onderzochte zones in het plangebied zi jn er nog niet. Wel zijn in de omgeving va n het
plangebied enkele a rcheologis che loca ties opgenomen in de Centrale Archeologische Inventa ris (CAI).
1.4

Huidig gebruik en verstoringen

Bi nnen het plangebied bevinden zi ch kleine verstoringen. Zo is er de weg (Kapi ttel) die het noordelijke
plangebied van noord naa r zui d doorsni jd t. De precieze vers toring is hier niet van gekend. Onder deze weg
zou geen riolering liggen vol gens de opdra chtgever. Ten oos ten va n deze weg is een pa rking (460m²)
gelegen. Ook van deze pa rking is geen precieze vers toringsdiepte gekend.
Zowel in het noordelijke en zuidelijke plangebied zi jn vers chillende gebouwen te situeren. In het noordelijke
plangebied is een ruïne (115m²) terug te vinden. De ruïne heeft een vers toring van 50cm –mv. Het zuidelijke
plangebied beva t een kelder en een s tal . De s tal (25m²) heeft een mini male vers toring omdat deze niet
gefundeerd is . De kelder (35m²)heeft een vers tori ng tot 2,20m –mv.

2

Xander Alma is een werknemer bij ADC Arch eoProjecten B V. ADC ArcheoPro ject en vo ert ond erzoek in onderaann emin g uit voor het
Vlaams Erf goed C entru m.
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Afb. 3.

Locatiekaart van het plangebied met locaties van de vermoedelijk verstoorde zones.

Momenteel is het plangebied grotendeels in gebrui k als gras- of weiland. Er zijn enkele ui tzonderingen voor
zowel het noordelijke als het zuidelijke plangebied.
Noordelijke plangebied
Doorheen het plangebied is een noordzuid gelegen weg te si tueren (Afb. 5). De precieze verstoring van
deze asfal tweg is niet geweten. Volgens de opdra chtgever is het onwaars chi jnli jk da t er nutsleidingen onder
de weg gelegen zijn. Een diepere vers toring dan de aanwezige weg zal met grote waa rs chi jnlijkheid niet
veroorzaakt zijn.
De pa rki ng is gelegen ten oos ten van de noordzuid doorkruisende weg (Afb 6). De pa rking heeft een
oppervlakte va n ci rca 460m². De pa rking bestaa t ui t grindverha rding. Eveneens hier is de precieze vers toring
niet van gekend maa r mogelijk is de vers toring hier niet meer dan 50cm –mv.
Er is eveneens een ruïne aanwezi g ten wes ten va n de noordzuid doorkruisende weg (Afb. 7). Deze ruïne
heeft een oppervlakte van 115m². De vers tori ng van deze ruïne is 0,50m –mv.

8
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Afb. 4.

Overzicht van het huidige gebruik noordelijke plangebied.

Afb. 5.

Detailfoto van de parking en weg.
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Afb. 6.

10

Detailfoto van de parking.
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Afb. 7.

Detailfoto van de ruïne.
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Het zuidelijke plangebied
Bi nnen het zuidelijke plangebied is een s tal gelegen (Afb. 9). Deze s tal heeft een oppervlakte van 25m² en
een minimale verstoring omwille van de geringe fundering.
In het zuidelijke gedeel te van di t plangebied is eveneens een kelder terug te vinden (Afb. 10). Deze kelder
heeft een oppervlakte van 35m² en een dieptevers tori ng va n ci rca 2,20m –mv.

Afb. 8.

12

Overzicht van het huidige gebruik zuidelijke plangebied.
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Afb. 9.

Detailfoto van stal.
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Afb. 10.
1.5

Detailfoto van de kelder.
Beschrijving van de geplande werken

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 ui tvoeren van de geplande werkzaa mheden zullen de hui dige ruïne, kelder en s tal en de huidige
pa rking gesloopt worden. De bestaande parking zal over een oppervlakte va n 485m² gesloopt worden. De
precieze vers toring van deze is niet gekend. Verder zal eveneens de stal van 25m² en de huidige ruïne van
115m² gesloopt worden. Ook de zuidelijk gelegen kelder (35m²) zal afgebroken worden. Hierna zullen
bovens taande werkzaamheden plaats vinden.
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Afb. 11.

Overzicht van afbraak in het noordelijke plangebied.

Afb. 12.

Overzicht van afbraak in het noordelijke plangebied.
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Noordelijke plangebied
In het noordelijke plangebied zal een pa rking, fietsenstalling en boomgaa rd gerealiseerd worden. Voor de
pa rking zal er een zone van ci rca 1080m² ui tgegra ven worden tot 35cm –mv. Eveneens de bestaande
pa rking zal omgevormd worden tot een nieuwe pa rking en zal ui tgegra 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 ui tgevoerd
worden i n porfier. Tussen de porfier zullen bomen gepland worden. Het mees t oos telijke gedeel te van de
ui tgegra ven zone, zal in gebruik genomen worden door extensief grasbeheer.
Ten wes ten van de noordzuid doorkruisende weg wordt een zone van 3735m² afgegra ven tot 5cm –mv.
Hierna zal een boomgaa rd aangepland worden. De diepte van de aanplant is niet gekend. Deze wordt
mi nimaal inges cha t. Een zone van 185m² zal eveneens tot 35cm –mv a fgegra ven worden voor de plaatsing
van een ti jdelijke pa rking.
Ten noorden va n de aan te leggen pa rking zal bosgoed geplaats t worden over een oppervlakte van ci rca
345m². Di t zal een minimale vers tori ng met zi ch meebrengen.

Afb. 13.

16

Overzicht van de geplande werken in het noordelijke plangebied.
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Afb. 14.

Overzicht van de geplande werken in het noordelijke plangebied.
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Afb. 15.

Terreindoorsnede 1.

Afb. 16.

Terreindoorsnede 2.

Afb. 17.

Terreindoorsnede 3.

Zuidelijke plangebied
In het zuidelijke 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. Bi j de sloop va n 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 kan zi jn da t eventuele aanwezige waa rdevolle
a rcheologis che res ten in de ondergrond worden aangetast.
1.6

Bepalen van maatregelen

Bi nnen het plangebied worden vers chillende zaken gepland. Het noordelijke plangebied zal over een
oppervlakte va n 3735m² tot 5cm –mv afgegra ven worden voor ni vellering. Vervol gens zal hier een
boomgaa rd aangeplant worden. Deze zone zal mini maal vers toord worden. Het aanplanten van de bomen
zorgt echter lokaal voor diepere i mpa ct. Deze werkzaamheden zullen qua omvang echter zeer beperkt zi jn.
Eveneens is nog niet met zekerheid geweten of en i n wel ke ma te erosie het plangebied vers toord heeft.
Erosie kan na melijk het maai veld reeds vers toord hebben waa rdoor a rcheologis che res ten die voorkomen
aan het maai veld, niet meer inta ct zullen voorkomen. Omwille van de mini male vers toring en beperkte
oppervlakte van de vers tori ng alsook kos ten -ba ten wordt di t gedeel te, voor deze geplande werken,
vri jgegeven voor verder onderzoek.
Het gedeel te van het noordelijke plangebied da t over een oppervlakte van 1565m² ui tgegra ven wordt tot
35cm –mv heeft eveneens een verwa chting va naf het Laa t-Paleolithi cum. Ook hier geldt da t er geen kennis
is van de vers tori ng die de erosie teweeg gebra cht heeft. Ook hier is de kans dus groot da t a rcheologische
res ten vana f het maai veld niet meer inta ct zullen voorkomen. Verder is er over een zone van ci rca 500m²
een pa rki ng gelegen. De vers toring van deze is echter niet geweten. Om ui tsluitsel te geven over de
vers toring binnen het plangebied en de mogeli jkheid op inta cte a rcheologis che resten dient er verder
onderzoek in de vorm van een landschappelijk bodemonderzoek ui tgevoerd te worden.
Er zal in het noordelijke plangebied ten westen van de doorkruisende weg, een zone van 185m², ter hoogte
van de huidi ge ruïne, tot 35cm –mv afgegra ven worden voor de plaatsing va n een ti jdelijke pa rking. De
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res ten va n deze ruïne worden niet als behoudenswaa rdi g aangemerkt. De oppervla kte is daa rbi j zeer gering
waa rdoor kosten-baten het niet interessant is deze zone verder te onderzoeken vanui t het oogpunt van
kennis vermeerdering.
In het zuideli jke plangebied zullen de bes taande s chuur en de kelder gesloopt worden. Beide elementen
hebben een recente da tering in de 19e of 20e eeuw en worden als niet behoudenswaa rdi g geacht vanwege
hun zeer algemeen voorkomen. Deze gebouwen zi jn eveneens te zien va naf de Atlas der Buurtwegen. De
s chuur heeft een li chte houten constructie. De kelder aanwezig in het zuidelijke plangebied zal niet alleen
gesloopt worden, ook een zone van 110m² zal ui tgegra ven worden en opgevuld worden met de grond die
van het noordelijke plangebied a fgegra ven zal worden. Hier is eveneens als bij de ruïne in het noordelijke
plangebied geen verder onderzoek gevraa gd.3
1.7

Juridisch kader

De nota werd vervaa rdigd naar aanleiding van een aanvraa g voor een s tedenbouwkundi ge vergunning; de
verplichting tot de opmaak wordt beschreven in Artikel 5.4.1 van het Onroerenderfgoeddecreet:
Artikel 5.4.1. (01/06/2016- 22/02/2017)
Een bekrachtigde archeologienota zoals vermeld in artikel 5.4.8 wordt bij de aanvraag van een stedenbouwkundige
vergunning
met
ingreep
in
de
bodem
toegevoegd
in
volgende
situaties:
1° aanvragen met betrekking tot percelen die gelegen zijn in een voorlopig of definitief beschermde archeologische site;
2° aanvragen waarbij de totale oppervlakte van de ingreep in de bodem 100 m 2 of meer beslaat en de totale oppervlakte
van de kadastrale percelen waarop de vergunning betrekking heeft 300 m2 of meer bedraagt en waarbij de betrokken
percelen geheel of gedeeltelijk gelegen zijn in archeologische zones, opgenomen in de vastgestelde inv entaris van
archeologische
zones;
3° aanvragen waarbij de totale oppervlakte van de ingreep in de bodem 1000 m2 of meer beslaat en de totale oppervlakte
van de kadastrale percelen waarop de vergunning betrekking heeft 3000 m2 of meer bedraagt en waarbij de percelen
volledig gelegen zijn buiten archeologische zones, opgenomen in de vastgestelde inventaris van archeologische zones.
Voor de toepassing van het eerste lid, 2° en 3°, op terreinen zonder kadastraal nummer geldt de totale oppervlakte van de
hele werf van het te vergunnen werk.
De aanvrager van een stedenbouwkundige vergunning wordt van die verplichting vrijgesteld:
1° indien de aanvraag betrekking heeft op een gebied waar geen archeologisch erfgoed te verwachten valt, zoals
vastgesteld
door
de
Vlaamse
Regering;
2° indien de aanvraag betrekking heeft op werkzaamheden binnen het gabarit van bestaande lijninfrastructuur en haar
aanhorigheden;
3° indien de aanvrager een natuurlijke persoon of privaatrechtelijke rechtspersoon is, de totale oppervlakte van de ingreep
in de bodem minder dan 5000 m 2 beslaat, en de betrokken percelen volledig gelegen zijn buiten woongebied of
recreatiegebied en buiten archeologische zones opgenomen in de vastgestelde inventaris van archeologische zones en
buiten beschermde archeologische sites.
De Vlaamse Regering kan de nadere regels voor deze vrijstellingen bepalen.
Voor de toepassing van het derde lid, 3°, op terreinen zonder kadastraal nummer geldt de totale oppervlakte van de hele
werf van het te vergunnen werk.

3

Dockx 2018.
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De aanvrager van een stedenbouwkundige vergunning met ingreep in de bodem kan een archeologienota indienen die in
het kader van een vorige vergunningsaanvraag is bekrachtigd, als de stedenbouwkundige vergunning betrekking heeft op
hetzelfde perceel of dezelfde percelen en als de ingreep in de bodem van de te vergunnen werken overeenkomt met de
ingreep in de bodem van de werken omschreven in de bekrachtigde archeologienota.

In het gebied is reeds een a rcheologienota opgemaakt. Hieruit is gebleken da t binnen het plange bied nog
s teeds a rcheologische res ten te verwa chten zi jn.
De nota zal ui tgevoerd worden conform het Programma va n Maa tregelen uit het reeds ui tgevoerd
onderzoek.
Het vas tstellen van de a rcheologis che waarde van een plangebied dient te gebeuren op grond va n de Code
van Goede Pra ktijk voor de ui tvoering van en rapportering over a rcheol ogis ch vooronderzoek en
a rcheologis che opgra vingen en het gebruik van metaaldetector (versie 2.0). Het doel van de Code is om als
een mini male s tandaa rd te dienen voor de kwalitei t va n a rcheologisch onderzoek en het gebruik van
metaaldetectoren in Vlaanderen.4
De eventuele vondsten en bi jhorende documenta tie die ti jdens het a rcheologis ch onderzoek worden
verza meld, zullen voorlopi g worden bewaa rd bi j Vlaams Erfgoed Centrum bvba . Na afronding van het totale
onderzoek zullen de vonds ten en da ta worden overgedragen.

2

Landschappelijk bodemonderzoek

2.1

Doelstellingen

Het lands chappeli jk bodemonderzoek heeft als doel de aa rdkundi ge opbouw en onts taansges chiedenis van
de ondergrond en het landschap te kennen door een geri chte s taalname. Tevens wordt met het
lands chappelijk bodem onderzoek de ma te van inta ctheid van de bodem en de daa rmee samenhangende
a rcheologis che potentie bepaald.
2.2

Onderz oeksvragen

Het leidt tot beantwoording van de vol gende onderzoeks vragen:
Ten behoeve van het lands chappelijke bodemonderzoek zijn de vol gende onderzoeks vra gen geformuleerd:

Wat is de geo(morfo)logische en bodemkundige opbouw van de ondergrond in het plangebied?

In hoeverre is deze opbouw nog intact?




Bevinden zich archeologisch relevante afzettingen in het plangebied?
Zo ja, op welke diepte ten opzichte van het maaiveld en de TAW?
Alhoewel niet het doel van een verkennend booronderzoek, zijn er desondanks toch archeologische
indicatoren aangetroffen?

Zo ja :

4

20

-

Op welke diepte ten opzichte van het maaiveld en de TAW zijn deze archeologische
indicatoren aangetroffen?

-

Wat is de horizontaal ruimtelijke spreiding van deze archeologische indicatoren?
Wat is de aard en ouderdom van deze indicatoren?

Agentschap Onro erend Erfgo ed, 2016
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2.3

Onderz oekstechnieken, methoden en strategieën

Conform de cri teria ui t het reeds ui tgevoerde Progra mma va n Maatregelen, is de vol gende
onderzoeksmethode toegepast:
aantal boringen:
boorgrid:
diepte boringen:
boormethode:
bemonstering:

3
Niet va n toepassing5
ma xi maal 2 m –mv
Edelma nboor met diameter 7cm / guts met diameter 3cm
vers nijden en/of verbrokkelen

De bodemtextuur en a rcheol ogis che indi ca toren worden bes chreven volgens het FAQ Unes co s ys teem (A, E,
B, C; met waa r nodig onderverdelingen). De X- en Y-coördina ten zi jn i ngemeten met een RTK-GPS met een
nauwkeurigheid va n 1 cm (planimetrie in La mbertcoördinaten (EPSG:31370)). De Z -coördina ten zijn tevens
tot op 1 cm nauwkeuri g bepaald, op basis van de Tweede Al gemene Wa terpassing.
Hoewel een lands chappelijk bodemonderzoek niet als primai r doel het opsporen van a rcheologische
vindplaatsen en indica toren heeft, zullen eventuele relevante a rcheologis che vonds ten wel worden
verza meld en indien mogelijk globaal worden gedetermineerd. Ook voor het onderzoek relevante
bodemlagen zullen worden bemons terd.
2.4

Randvoorwaarden

Er is geen sprake van afwijkingen op de Code van Goede Prakti jk.

3
3.1

Assessment landschappelijk bodemonderzoek
Actuele situatie

Het terrein bes taat ui t een pa rkeerplaats en weide met fruitbomen. Vanwege de verha rding, die niet
voldoende kon worden opengebroken, is boring 1 verplaats t tot net in de wei. De weers oms tandi gheden
ti jdens het onderzoek wa ren onbewol kt en zonni g. Door de extreme droogte was de leembodem zeer ha rd
geworden. Bori ng 1 is om die reden beëindigd op 50 cm –mv. De extreem droge bodem bemoeili jkte de
waa rneming van de bovens te bodemhori zonten nogal, doordat het materiaa l als s tof of verbrokkeld
ma teriaal ui t de grond kwam. Ondanks de bemoeilijkte waa rneming konden de bodemhori zonten toch
redeli jk worden ge ïnterpreteerd.
3.2

Boorbeschrijvingen

De boorgegevens worden gepresenteerd in bijla ge 3. De l ocatie van de boringen is a fgebeel d op afb. 35. Een
representatief bodemprofiel is afgebeeld (afb. 36, boring 2).

5

Volgens het PvM zouden d e boringen in een 30 x 30 m grid v erricht mo et en wo rden, maar h et gezien het geringe aantal van 3 bor in gen is
in de praktijk nau weli jks sprak e v an een grid.
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Afb. 18. Boorpuntenkaart.
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Er kan op basis va n de bodemopbouw in de drie boringen een basisprofiel voor het plangebied worden
bes chreven. De onders te laag die in de boringen is aangetroffen bes taat ui t vochti ge, kalkloze bruingele,
li chte leem (Al). Deze bodemhori zont is geïnterpreteerd als een C-hori zont waa rvan de top op 140 à 150 cm
–Mv is aangetroffen.
Bovenop deze lichte leemondergrond zi jn de volgende bodemhorizonten aangetroffen. De bovenste
bodemhori zont bes taat ui t gri jsbruine, zwak humeuze, (kurkdroge), kalkloze lichte leem (Al ; A -horizont) tot
10 cm -mv. Vervolgens is geelbruine, (kurkdroge), kalkloze lichte leem (Al ; E-hori zont) aangetroffen tot 40
cm -mv. Tenslotte is een uit bruine, iets zwaa rdere hori zont bestaande kalkloze leem (A;Bt-hori zont) met
een spoor roes t en mangaan aangetroffen tot 140 à 150 cm –Mv. In boring 3 werden de A- en E-hori zont
overigens niet aangetroffen; hier was sprake va n een omgewerkt en opgebra cht bodemprofiel .

Afb. 19. Boring 2 (uitgelegd van links naar rechts: 0-100 cm (onder) en 100 – 200(boven)).
3.3

Vondsten

Er zi jn geen vonds ten en a rcheologische indi ca toren aangetroffen . De waa rneming van de bovenste
horizonten werd behoorli jk bemoeilijkt door de droogte.
3.4

Stalen

Er zi jn geen stalen genomen.
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3.5

Interpretatie

De na tuurlijke ondergrond bes taat ui t kalkloze, bruingele, lichte leem (Al). Deze ondergrond is
geïnterpreteerd als de eolische afzetting (l öss) van de Forma tie va n Gembloux, Lid va n Bra bant, die is
afgezet i n het laat-Pleni glaciaal.6 Di t lösspakket werd tijdens het Holoceen gedeel telijk ontkalkt. De
ondergrens van de ontkalking ligt gemiddeld 3 m diep. Om die reden is het dan ook niet verwonderlijk dat
bi j een ma ximale boordiepte van 2 m, alleen ontkalkte löss is aangetroffen. De aangetroffen
bodemhori zonten zi jn van boven naa r onderen ge ïnterpreteerd als A-horizont, E-horizont, textuur-Bhorizont (Bt-hori zont) en C-horizont. Boring 3 is gestui t bovenin een keiha rde, ui tgedroogde Bt-hori zont.
Algemeen is een geheel inta cte bodemopbouw aangetroffen van een droge leembodem met textuur B
horizont. Het aangetroffen bodemtype va rieert eni gszins met da t van het verwa chte bodemtype. De dikte
van de A-hori zont zou vol gens de bodemkaa rt een ma ti g dikke humeuze A-hori zont moeten zi jn, terwi jl deze
slechts 10 cm dik is (dunne humeuze A-hori zont). Verder zou de Bt-hori zont gevlekt zijn, maa r er konden
niet met zekerheid vlekken worden waa rgenomen. In geen van de boringen zi jn a rcheologische i ndi ca toren
en/of vonds ten aangetroffen.
3.6

Conclusies

De gestelde onderzoeks vragen kunnen op basis va n de bereikte resul taten als volgt worden beantwoord:

3.7



Wat is de geo(morfo)logische en bodemkundige opbouw van de ondergrond in het plangebied?
In het plangebied bes taa t de ondergrond ui t eolische afzettingen (löss) van de Forma tie van
Gembl oux, Lid va n Bra bant. In deze a fzettingen is gedurende het Holoceen een d roge leembodem
met een textuur-B-horizont en dunne A-hori zont ontstaan.



In hoeverre is deze opbouw nog intact?
In boring 1 en 2 is een inta cte bodemopbouw aangetroffen. Boring 3 toont echter da t de A- en Ehorizont vers toord zijn.



Bevinden zich archeologisch relevante afzettingen in het plangebied?
Ja , overal in het onderzoeksgebied is een Bt-horizont aangetroffen. Ook de E-hori zont is aanwezig
bi j bori ng 1 en 2. Vana f de E-horizont kunnen a rcheologis che res ten voorkomen.



Alhoewel niet het doel van een verkennend booronderzoek, zijn er desondanks toch archeologische
indicatoren aangetroffen die verband houden met a rcheologis che vindplaatsen?
Er zi jn geen a rcheologische indi ca toren aangetroffen die verband houden met a rcheologische
vindplaatsen.
Besluit en verwachting

De volgende archeologische verwachting werd in het burea uonderzoek opges teld voor het plangebied:7
“Op basis van de aardkundige en archeologische gegevens is er een kans op archeologische resten vanaf het
Laat-Paleolithicum. De gunstige locatie, hoog gelegen en dichtbij water, vergroot de kans op archeologische

6
7
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resten daterend uit de Steentijd. Echter de sterke erosiegevoeligheid of de ontbossing zal het oorspronkelijke
maaiveld verstoord zijn.
Voor archeologische vindplaatsen bestaande uit sporenniveaus vanaf het Neolithicum tot de Nieuwe tijd
geldt een algemene verwachting. Ondanks dat historische gegevens erop lijken te duiden dat het plangebied
gelegen is binnen een gebied dat lange tijd als bos heeft gediend, kunnen eventuele ontginningen en
(tijdelijke) bewoningsfasen niet uitgesloten worden. Landschappelijk gezien is het plangebied immers gunstig
gelegen. Daarnaast kunnen binnen een bosrijke omgeving mogelijk andere type vindplaatsen aangetroffen
worden die samenhangen met bijvoorbeeld houtskoolproductie (houtskoolmeilers) of het delven van
grondstoffen.
Voor de Nieuwe tijd kan vastgesteld worden dat de momenteel nog als ruïne aanwezige bebouwing zeer
waarschijnlijk haar oorsprong heeft aan het eind van de 18e eeuw of in de eerste helft van de 19e eeuw. De
verwachting op voorgangers van deze nog aanwezige bebouwing wordt laag ingeschat op basis van de
combinatie van de historische kaarten en de geschiedkundige beschrijving van de eigendomsverhoudingen.”
De lands chappelijke boringen tonen aan da t er binnen het plangebied een brikgrond vas tges teld kan
worden. Omda t de A- en E-hori zont duideli jk aanwezig zi jn, kan er vas tges teld worden da t er nauwelijks
sprake is va n erosie en la tere a fdekking van jonger sediment (bi jvoorbeeld colluvi um).
Op basis van de lands chappeli jke boringen kan vas tges teld worden da t het plangebied ideale
conserveringsoms tandigheden biedt voor eventuele s teenti jdvi ndplaatsen. Li thische a rtefa cten hebben de
nei ging om in de l oop der ti jd zi ch verti caal te verplaatsen onder invloed van post-deposi tionele processen.
Hierin s peelt de Bt-hori zont een belangri jke rol als vangnet voor deze a rtefacten. Door de hogere di chtheid
van deze bodemhori zont als gevol g van (onder a ndere) kleiinspoeling kunnen de a rtefacten niet verder naar
beneden zakken. Op deze manier is er een verti cale verdeling vana f het oppervlak, waar de vonds ten
oorspronkelijk a chtergelaten zi jn, tot op of in de top va n de Bt-horizont. 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 rcheol ogis che res ten met sporenni veau zal de E-hori zont of de top van de Bt-hori zont belangri jk zi jn.
De vorming va n brikgronden begint vroeg in het Holoceen. Archeologis che sporen zi jn 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 kan worden geconcludeerd da t in twee van de drie
boringen de E-horizont zi ch op ca . 10 cm –mv bevi ndt. Vanaf deze E-horizont kunnen a rcheologis che res ten
worden aangetroffen. De vers toring van boring 3 is mogelijk eerder van l okale aa rd. Binnen het plangebied
zal er over een oppervlakte van 1085m² 35cm –mv ui tgegra ven worden. Op basis va n bovenstaande
resul ta ten kan vas tges teld worden da t a rcheologis che resten zi ch vana f het maaivel d bevinden. Dit ni veau
wordt bedrei gd door de voorgenomen bodemingrepen en dient derhal ve nader te worden onderzocht door
mi ddel van een verkennend a rcheologis ch bodemonderzoek en een proefsleuvenonderzoek (prospectie met
ingreep in de bodem).
3.8

Samenvatting

Op basis van het reeds ui tgevoerde bureauonderzoek en het onderha vi ge lands chappeli jk bodemonderzoek
ka n worden geconcludeerd da t zi ch vana f ca. 10 cm –mv een potentieel a rcheologisch ni veau bevindt, waar
zi ch a rcheologische res ten ui t perioden vana f het Laa t-Paleoli thi cum kunnen bevinden. Di t ni vea u wordt
bedreigd door de voorgenomen bodemingrepen en dient derhal ve nader te worden onderzocht door
mi ddel van een verkennend a rcheologis ch bodemonderzoek en een proefsleuvenonderzoek (prospectie met
ingreep in de bodem).
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4

Verkennend archeologisch booronderzoek

R. Paulussen & Y. Raczynski-Henk
4.1

Doelstellingen

Het verkennend a rcheologisch booronderzoek heeft tot doel om a rcheologische vuurs teensites op te sporen
door mi ddel va n boringen. Indien op basis van di t onderzoek inderdaad de aanwezigheid van een
a rcheologis che vuursteensite is vas tgesteld op basis va n de aanwezighei d van vuurs teen reli cten, dient een
aanvullend onderzoek plaats te vinden door middel van een waa rderend a rcheologisch booronderzoek
en/of een proefputtenonderzoek. Het a rcheologis ch verkennend booronderzoek wordt uitgevoerd met een
12 cm Edel manboor in een s ys tema tisch verspri ngend boorgrid va n 12m x 10m. De boringen worden tot
mi nimaal 20 cm onder het releva nte a rcheol ogis ch vondstni veau geplaats t en (indien aanwezig) per
bodemkundige horizont bemons terd.
4.2

Onderz oeksvragen

Op basis van de resul ta ten van het verkennend booronderzoek dienen de na vol gende onderzoeks vra gen te
worden beantwoord:

Welke zijn de waargenomen horizonten in de bodem, beschrijving + duiding? Komt dit overeen met
de vaststellingen uit het landschappelijk booronderzoek?

Waardoor kan het ontbreken van een horizont verklaard worden?

Is er een prehistorische vindplaats aanwezig?

Indien er een prehistorische vindplaats aanwezig is wat is de aard (basiskamp,…), de
bewaringstoestand (primaire context, secundair, …) van deze vindplaats?

Wat is de vermoedelijke verticale en horizontale verspreiding van de site (afbakening)?

Wat is de relatie tussen de bodem en de artefacten?

Wat is de relatie tussen de bodem en de landschappelijke context (landschap algemeen,
geomorfologie, …)?

Kunnen prehistorische vindplaatsen in tijd, ruimte en functie afgebakend worden (incl. de
argumentatie)?

Wat is de vastgestelde en verwachte bewaringstoestand van elke prehistorische vindplaats?

Wat is de waarde van elke vastgestelde prehistorische vindplaats?

Wat is de potentiële impact van de geplande ruimtelijke ontwikkeling op de waardevolle
prehistorische vindplaatsen?

Voor waardevolle prehistorische vindplaatsen die bedreigd worden door de geplande ruimtelijke
ontwikkeling: hoe kan deze bedreiging weggenomen of verminderd worden (maatregelen behoud
in situ)?

Voor waardevolle prehistorische vindplaatsen die bedreigd worden door de geplande ruimtelijke
ontwikkeling en die niet in situ bewaard kunnen blijven:
Wat is de ruimtelijke afbakening (in drie dimensies) van de zones voor vervolgonderzoek?
Welke aspecten verdienen bijzondere aandacht, zowel vanuit methodologie als aanpak
voor het vervolgonderzoek?

Welke vraagstellingen zijn voor vervolgonderzoek relevant?

Zijn er voor de beantwoording van deze vraagstellingen natuurwetenschappelijke onderzoeken
nodig? Zo ja, welke type staalnames zijn hiervoor noodzakelijk en in welke hoeveelheid?
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4.3

Onderz oekstechnieken, methoden en strategieën

Conform de cri teria ui t het reeds opgestel de Progra mma van Maa tregelen, is de vol gende
onderzoeksmethode toegepast:
aantal boringen:
boormethode:
boorgrid:
beoogde boordiepte:
bemonstering:

13
Edelma nboor met diameter van 12 cm
12m x 10m
tot minimaal 20 cm onder het releva nte a rcheologisch vondstni veau
na t zeven over een zeef met een maaswi jdte van 1 mm.

Op basis van het lands chappelijk booronderzoek geldt de top van de Bt-hori zont als het diepste relevante
a rcheologis ch vonds tni vea u.
De bodemtextuur en a rcheologis che indi catoren zi jn bes chreven vol gens het FAQ Unes co s ysteem (A, E, B,
C; met waa r nodi g onderverdelingen). De X- en Y-coördina ten zi jn ingemeten met een RTK-GPS met een
nauwkeurigheid va n 1 cm (planimetrie in La mbertcoördinaten (EPSG:31370)). De Z -coördina ten zijn tevens
tot op 1 cm nauwkeuri g bepaald, op basis van de Tweede Al gemene Wa terpassing.
Randvoorwaarden
Er is geen sprake van a fwi jkingen op de Code va n Goede Pra ktijk. Vanwege de aanwezigheid van bomen en
een langduri g gepa rkeerd voertuig zi jn enkele bori ngen over geringe a fstand (< 2 m) verplaa tst.

5

Assessment verkennend bodemonderzoek

5.1

Actuele situatie

Het terrein bes tond ten ti jde van het veldwerk uit enerzijds een openba re pa rkeerplaats met hal fverha rding
(s teenslag) voor motorvoertuigen (wes telijk deel) en anderzi jds een weiland met frui tbomen (oosteli jk deel),
beide va n elkaa r ges cheiden door hekwerk.

Afb. 20.

Het plangebied gezien vanuit het zuiden.

27

VEC Nota 452

5.2

Onderz oeksterrein

De boorgegevens worden gepresenteerd in bi jlage 4. De loca tie van de boringen is weergegeven op
afbeelding 21. Alle boringen zi jn doorgezet tot 80 cm –mv.
Ui t de resul ta ten van booronderzoek blijkt da t de bodem bes taat ui t kalkloze, eolische, leem (Al ; l öss) uit het
Pleni glaciaal van het Wei chseliaan. Onderli ggende, oudere a fzetti ngen zi jn niet aangeboord.
In de lössleem heeft zi ch een textuur B bodem met kenmerkende Bt-horizont met lutumaanri jking gevormd.
Er zi jn ti jdens het verkennend booronderzoek drie bodemhori zonten vas tges teld, die corresponderen met
de bevindingen van het landschappelijk booronderzoek. Het betreft een A-, een (A)E- en een Bt-hori zont. De
bovens te A-horizont bes taat ui t grijsbruine, zwak humeuze, kalkloze li chte leem (Al ) tot slechts 10 cm -mv.
Daa ronder li gt de (A)E-hori zont een bruingri jze tot bruingele, kalkloze li chte leem (Al) tot 35/40 cm -mv. In
de bori ngen 1 en 2 betreft het een AE-overgangshori zont waarbij een volwaa rdi ge E-hori zont ontbreekt.
Tenslotte is een uit roodbruine, als gevolg va n lutuminspoeling eni gszins zwaa rdere hori zont, bes taande uit
kalkl oze leem (A), met sporen roes t en mangaan als gevolg va n pseudogley, aangetroffen tot minimaal 80
cm -mv. Geen van de dertien bodemprofielen vertonen (sub)recente antropogene vers toringen. De aanleg
van de pa rkeerstrook heeft geen nega tieve effecten gehad op de toes tand (a rcheologis che potentie) van de
onderliggende, oorspronkeli jke bodem.

Afb. 21. Boorpuntenkaart.
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Afb. 22. Boring 1, intacte textuur-B bodem met een A-AE-Bt profielopbouw in leem (löss).
Resumerend kan worden geconcludeerd da t i n het plangebied is spra ke va n een droge leembodem met
textuur-B horizont, gevormd in Pleis tocene, eolis che leem, behorend tot de Forma tie van Gembloux, Lid van
Bra bant. Er zi jn geen vers toringen van het oorspronkeli jke bodemprofiel vas tges teld.
5.3

Vondsten

Er zi jn ti jdens het veldonderzoek geen vonds ten of indi ca toren in de boringen aangetroffen. Het
vri jgekomen bodemma teriaal is daartoe in het veld niet onderzocht, aangezien de relevante hori zonten
bemonsterd zi jn.
Tabel 2.
boring
1

2

3

4

5

6

Overzicht van de aangetroffen indicatoren (0=geen, 1=weinig, 2=matig, 3=veel).
horizont
houtskool
grind
baksteen
A
0
3
0
E
0
0
0
B
0
0
0
A
0
2
1
E
1
1
1
B
0
0
0
A
0
3
0
E
0
0
0
B
0
0
0
A
0
2
2
E
0
0
3
B
0
0
0
A
0
3
0
E
0
0
0
B
0
1
1
A
0
3
0
E
0
0
0
B
0
0
0

vuursteen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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A
E
B
A
E
B
A
E
B
A
E
B
A
E
B
A
E
B
A
E
B

7

8

9

10

11

12

13

5.4

0
3
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Stalen

Er zijn conform het PvM va n elk boorprofiel bodemstalen genomen. In totaal zijn 39 s talen verzameld (tabel
2). De stalen zi jn in plasti c zakken verzameld, genummerd en a fgevoerd naar het bedrijfsgebouw van ADC
ArcheoProjecten te Amersfoort, om ze hier te laten zeven over een zeef met een maasdiameter va n 1 mm.
In alle boringen, met ui tzonderi ng va n bori ng 11 en 12, zi jn potentiële a rcheologische indi ca toren
aangetroffen. Het gaa t daa rbi j om grind, baks teenfragmenten en houts kool . Deze zijn in vri jwel alle gevallen
aangetroffen in de A- en de E-hori zont. Het val t op da t het gri nd en de baks teenspi kkels voornameli jk in
boring 1 t/m 6 zi jn aangetroffen, in het zuideli jke deel van het plangebied. De pa rkeers trook in het
westeli jke deel va n het plangebied is verha rd met een combina tie va n puin en grind. De aanwezigheid van
de grinden en baks teenfra gmenten kan derhal ve geheel verklaard worden door de aanwezigheid van deze
spli tlaag in het plangebied. Als zodanig vertegenwoordi gen zi j geen a rcheologische indi catore n. Het
aangetroffen houts kool bes taat ui t vri j grote fragmenten en is aangetroffen in de A- en de E-hori zont. Op
grond daa rvan is voor het houtskool eerder een recente da tering te veronderstellen en lijkt een rela tie met
eventuele steenti jdvindplaatsen onwaa rschijnlijk. Vuurs tenen a rtefa cten of andere aanwi jzingen voor de
aanwezi gheid van steentijdvindplaatsen zijn niet in de zeefresiduen aangetroffen.
5.5

Conclusies

De gestelde onderzoeks vragen kunnen op basis va n de bereikte resul taten als volgt worden beantwoord:


Welke zijn de waargenomen horizonten in de bodem, beschrijving en duiding? Komt dit overeen
met de vaststellingen uit het landschappelijk booronderzoek?
Ter plaatse van het onderzoeks terrei n bes taat de oorspronkelijke bodem ui t eolis che leem ui t het
Weichseliaan, behorende tot de Forma tie van Gembloux, Lid van Brabant. In deze bodem heeft
zi ch een textuur B-bodem (A-(A)E-Bt-profiel) met een kenmerkende, eni gszins zwaa rdere Bthorizont met lutumaanri jking en een bovenliggende , dunne A-hori zont gevormd.
Deze bodemkundi ge vas ts telling komt overeen met de resul ta ten va n het lands chappeli jk
booronderzoek, behoudens da t er ti jdens het verkennend booronderzoek geen omgewerkte en
opgebra chte bodemprofielen zijn waa rgenomen.
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Waardoor kan het ontbreken van een horizont verklaard worden?
De aangetroffen bodemprofielen zijn compleet.



Is er een prehistorische vindplaats aanwezig?
Er zi jn geen aanwi jzingen voor de aanwezi gheid van een prehistorische vi ndplaa ts aangetroffen.



Indien er een prehistorische vindplaats aanwezig is wat is de aard (basiskamp,…), de
bewaringstoestand (primaire context, secundair, …) van deze vindplaats?
Niet va n toepassing.



Wat is de vermoedelijke verticale en horizontale verspreiding van de site (afbakening)?
Niet va n toepassing.



Wat is de relatie tussen de bodem en de artefacten?
Niet va n toepassing.



Wat is de relatie tussen de bodem en de landschappelijke context (landschap algemeen,
geomorfologie, …)?
Niet va n toepassing.



Kunnen prehistorische vindplaatsen in tijd, ruimte en functie afgebakend worden (incl. de
argumentatie)?
Niet va n toepassing.



Wat is de vastgestelde en verwachte bewaringstoestand van elke prehistorische vindplaats?
Niet va n toepassing.



Wat is de waarde van elke vastgestelde prehistorische vindplaats?
Niet va n toepassing.



Wat is de potentiële impact van de geplande ruimtelijke ontwikkeling op de waardevoll e
prehistorische vindplaatsen?
Niet va n toepassing.



Voor waardevolle prehistorische vindplaatsen die bedreigd worden door de geplande ruimtelijke
ontwikkeling: hoe kan deze bedreiging weggenomen of verminderd worden (maatregelen behoud
in situ)?
Niet va n toepassing.



Voor waardevolle prehistorische vindplaatsen die bedreigd worden door de geplande ruimtelijke
ontwikkeling en die niet in situ bewaard kunnen blijven:
-

Wat is de ruimtelijke afbakening (in drie dimensies) van de zones voor vervolgonderzoek?
Niet va n toepassing.
Welke aspecten verdienen bijzondere aandacht, zowel vanuit methodologie als aanpak
voor het vervolgonderzoek?
Niet va n toepassing.



Welke vraagstellingen zijn voor vervolgonderzoek relevant?
Niet va n toepassing.



Zijn er voor de beantwoording van deze vraagstellingen natuurwetenschappelijke onderzoeken
nodig? Zo ja, welke type staalnames zijn hiervoor noodzakelijk en in welke hoeveelheid?
Niet va n toepassing.
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5.6

Besluit en verwachting

Op basis van de resulta ten van het bureauonderzoek is gebleken da t er mogelijk res ten vana f het Laa tPaleoli thi cum aanwezig kunnen zi jn binnen het plangebied. De verwa chting aan sporen en res ten va naf het
Neoli thi cum tot en met de Mi ddeleeuwen werd eveneens hoog inges cha t. Ten slotte is er een lage kans op
het aantreffen van sporen en res ten ui t de Nieuwe Tijd.
Naar aanleiding van het lands chappeli jk bodemonderzoek werd het volgende geconcludeerd da t in het
plangebied sprake is van een bri kgrond vas tgestel d kan worden. omda t de A- en E-hori zont duidelijk
aanwezi g zijn, kan er vas tgesteld worden da t er nauweli jks sprake is van erosie en latere a fdekking van
jonger sedi ment (bi jvoorbeeld colluvium). Op basis van het lands chappeli jk bodemonderzoek kan worden
geconcludeerd dat in twee va n de drie boringen de E-horizont zi ch op ca . 10 cm –mv bevindt. Vana f deze Ehorizont kunnen a rcheologische res ten worden aangetroffen. De verstoring va n boring 3 is mogelijk eerder
van lokale aa rd. Bi js tellen va n de a rcheologische verwa chting werd daa rom niet nodig gea cht.
Tijdens het verkennend a rcheologis ch booronderzoek zijn geen eenduidige aanwijzingen voor een
prehistorische vindplaats aangetroffen. Het verkennen d booronderzoek heeft geen aanwi jzi ngen
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.
5.7

Advies

Geadviseerd wordt, conform het Progra mma van Maa tregelen, het plangebied te onderzoeken op de
aanwezi gheid van vindplaatsen met een sporenni veau door middel van een proefsleuven onderzoek.

32

’t Kriekske, Hallerbosstraat, Halle, Een nota

6

Proefsleuvenonderzoek

(D. Van den Notelaer)
6.1

Archeologische voorkennis en maatregelen

Op basis van het bureauonderzoek heeft het plangebied de potentie om overblijfselen te beva tten vana f het
laat-Paleolithi cum. Om de aanwezigheid va n vuurs teensi tes te toetsen werd er reeds een verkennend
a rcheologis ch booronderzoe k uitgevoerd. Ook wordt er via deze weg gekeken of er al dan niet zones zi jn die
gezien kunnen worden al zijnde a rcheol ogis ch interessant of zones die kansarm zijn aan a rcheologis che
res ten. Aangezien di t booronderzoek geen aanwezigheid van vuurs teensites of vonds tlagen aan kon tonen,
werd overgegaan tot een proefsleuvenonderzoek om de aanwezi gheid van sporensites na te gaan.
6.2
Doelstelling en onderzoeksvragen
Het proefsleuvenonderzoek heeft tot doel om de verwa chting opges teld ti jdens het bureauonderzoek te
toetsen, en indien de aanwezi gheid van sporen kan worden gestaa fd een waa rdering aan de vi ndplaa ts
geven.
In het Progra mma van Maa tregelen werden de vol gende onderzoeks vragen opgesteld voor het
proefsleuvenonderzoek:




















6.3

Welke zijn de waargenomen hori zonten in de bodem, beschrijving + duiding? Komt di t overeen
met de vas ts tellingen ui t het booronderzoek?
Waa rdoor kan het ontbreken va n een hori zont verklaard worden?
Zi jn er sporen aanwezig? Zo ja , geef een beknopte omschri jving.
Zi jn de sporen na tuurli jk of antropogeen?
Hoe is de bewari ngs toes tand van de sporen?
Zi jn er sporen terug te vi nden die geassocieerd kunnen worden met het landhuis?
Maken de sporen deel ui t van één of meerdere s tructuren?
Behoren de sporen tot één of meerdere periodes ?
Kan op basis van het sporenbestand i n de proefsleuven een ui tspraak worden gedaan over de aa rd
en omvang van occupa tie?
Zi jn er indica ties (greppels , gra chten, lineaire paalzettingen, …) die kunnen wi jzen op een
inri chting van een erf/nederzetting?
Zi jn er indica ties voor de aanwezi gheid van funerai re contexten? Zo ja ;
Hoeveel ni veaus zi jn er te onders cheiden?
Wa t is de omva ng?
Komen er oversni jdingen voor?
Wa t is het, ges cha tte, aantal indi viduen?
Wa t is de rela tie tussen de bodem en de a rcheologische sporen?
Wa t is de rela tie tussen de bodem en de lands chappelijke context (lands chap al gemeen,
geomorfologie, …)?
Is er een bodemkundi ge verkla ring voor de gedeelteli jke a fwezi gheid van a rcheologische sporen?
Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?
Kunnen a rcheol ogis che vindplaatsen in ti jd, ruimte en functie a fgebakend worden (incl . de
a rgumenta tie)?
Wa t is de vastges telde en verwa chte bewa rings toes tand van elke a rcheologis che vindplaats?
Wa t is de waa rde van elke vas tges telde a rcheologis che vindplaats?
Wa t is de potentiële i mpa ct van de geplande ruimtelijke ontwikkeling op de waa rdevolle
a rcheologis che vindplaatsen?
Welke vraags tellingen zi jn voor vervolgonderzoek relevant?
Werkwijze en onderz oeksstrategie

Het onderzoek is ui tgevoerd conform de Code va n Goede Pra kti jk en de bepalingen ui t het programma van
maa tregelen. Er is een melding van aanvang gedaan (ID 1571) bij het agents chap Onroerend Erfgoed.
Tevens is een projectcode aangevraagd i n het a rcheologieportaal (2018K94).
De onderzoekszone die geselecteerd werd bedraagt 1565m 2. Het Progra mma van Maa tregelen voorza g de
aanleg van vier oos t-west georiënteerde sleuven van 2X20m sleuven (a fb. 23). In totaal zou er hierdoor
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160m 2 worden opgegra ven hetgeen overeenkomt met ongeveer 10% van het plangebied. Daa rnaast word t
er nog 2,5% voorzien voor kijkvens ters om meer licht te werpen op contexten die om verduidelijking vragen.

Afb. 23. Proefsleuvenplan.
De sleuven konden echter niet volledi g volgens plan worden uitgegra ven (afb. 24). Tussen de weg en het
gras veld s tond een omheining die behouden diende te worden. Daarom werd elke geplande sleuf i n twee
delen opgedeeld. Ook wa ren er op het gras veld bomen aanwezi g. Om deze te kunnen behouden werden er
eveneens sleuven verplaa tst.
De meest noordelijke sleuf kon, afgezien de opdeling in twee sleuven, volgens plan worden ui tgegra ven. De
sleuf hieronder diende omwille van de bomen iets naa r het zuiden verplaa tst te worden. Omda t er hierdoor
meer ruimte tussen sleuf 8 en 3 gecreëerd werd, werd er een ki jkvens ter in sleuf 8 gegra ven om licht te
werpen op de zone tussen deze twee sleuven. Sleuf 4 en 5 werden iets naa r het noorden verplaats t omwille
van de bomen en van asfalt op de pa rking. Om dezelfde reden werden sleuf 6 en 9 naar het zuiden
verplaats t. Omda t de zone tussen sleuf 5 en 6 hierdoor groter werd, werd er een extra sleuf tussen deze
2
2
sleuven ui tgegra ven. Op deze manier werd er 217m ui tgegra ven, hetgeen de voorziene 195m li cht
overs chri jdt. Di t komt neer op een dekkings graad va n 13.8%.
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Afb. 24. Aangelegde proefsleuven.
6.4

Methodiek tijdens het veldwerk

Het a rcheologische vlak is onder begeleiding va n de veldwerkleider ma chinaal aangelegd door een kraan op
rupsbanden met een gladde ba k (afb. 25). Het vlak is plaatselijk manueel opges chaa fd om de leesbaarheid
te verbeteren. De sleuven en de s tort zi jn met behulp va n een metaaldetector onderzocht. Hierna zijn het
vlak en de sporen di gitaal ingemeten en ui tvoerig bes chreven (spoornummer, vorm, soort, kleur,
samens telling) met behulp van een GPS.
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Afb. 25. Vlakfoto werkput 2.
Om een indruk te kri jgen van de aard en conservering zi jn enkele grondsporen met de hand gecoupeerd.
Alle antropogene sporen zijn in het vlak gefotogra feerd en de gecoupeerde sporen zi jn gefotogra feerd,
getekend (s chaal 1:20) en bes chreven.
Om de bodemopbouw te bes tuderen werd er in iedere proefsleuf een profielkolom aangelegd. In totaal zijn
er 8 profielkolommen aangelegd (afb. 26). De profielkolommen zijn handma ti g opgeschaafd en vervolgens
ingekras t. De kol ommen zi jn bes tudeerd door een aa rdkundi ge. De li thologis che lagen zijn gedocumenteerd,
alsook de archeologisch relevante lagen zoals vegeta tiehori zonten, cul tuurla gen en sporen. Alle la gen zijn
bemonsterd en beschreven op textuur, kleur en bodemkundige vers chi jningen.
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Afb. 26. Aangelegde profielputten.
6.5

Assessmentrapport

6.5.1

Methoden, technieken en criteria bij assessment

Aangezien er geen antropogene sporen zijn aangetroffen, zi jn er geen stalen genomen. Zodoende ontbreekt
een assessment va n de s talen. Er werden geen vonds ten gedaan. Een assessment van het vonds tma teriaal
en een conserva tie-assessment ontbreekt bijgevolg eveneens . Het assessment van de sporen werd
ui tgevoerd op basis van de di gi tale plannen en coupetekeningen, de foto’s en de spoorbeschrijvingen. Deze
gegevens werden bestudeerd in rela tie tot his toris ch kaa rtma teriaal en luchtfoto’s .
6.5.2 Aardkundige beschrijving
Tijdens het veldwerk zijn er negen profielen opges chaa fd en gedocumenteerd. Deze zijn bes chreven op
li thologie, sedi mentologie en bodemvorming. De bodems zijn beschreven per onders cheiden hoofd- en
subhori zont. Daa rnaas t zi jn, indien aanwezig, sedimentaire s tructuren bes chreven.
De X- en Y-coördi naten zi jn ingemeten met een Global positioning system (GPS) met een nauwkeuri gheid
van 1 cm (planimetrie in Lambertcoordina ten (EPSG:31370). De Z-coordina ten zijn tevens tot op 1 cm
nauwkeurig bepaald, op basis va n de Tweede Algemene Wa terpassing.
Bodemopbouw in het projectgebied
Ui t het lands chappelijk booronderzoek kon worden afgeleid da t de natuurli jke ondergrond bestaa t ui t li chte
leem. Deze kalkloze leem heeft een bruingele kleur en betreft een eolische a fzetting van de Formatie van
Gembl oux da t tijdens het laat-Pleni glaciaal werd afgezet. Deze C-hori zont werd door diens diepte niet
aangesneden tijdens het proefsleuvenonderzoek. Het a rcheol ogis che ni veau tekende zi ch a f in de top van
de Bt-hori zont. Hierboven kon in twee va n de drie landschappelijke boringen een E-hori zont worden
vas tgesteld. Deze E-hori zont werd eveneens ti jdens de verkennende a rcheologis che boringen en het
proefsleuvenonderzoek aangetroffen. Bovenaan ten slotte, was de bouwvoor gesi tueerd. De gegevens ui t
het proefsleuvenonderzoek beves tigen dus de eerder verkregen gegevens ui t de booronderzoeken. Ti jdens
de bes tudering va n de profielen kon worden vastges teld da t de pa rking de ondergrond vers toord had tot
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ongeveer 30cm-mv (a fb. 27). De top van de Bt-hori zont, waarin a rcheologis che sporen zi ch mogelijk
aftekenen, werd hierdoor niet bedreigd.

Afb. 27. Profiel 2.1 met rechts bovenaan de verstoring door de aanleg van de parking.
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De twee referentieprofielen tonen de volgende opbouw8 (afb. 28):

Afb. 28. Profiel 3.1 (links) en 8.1 (rechts).
6.5.3

Assessment van de sporen

Tijdens het proefsleuvenonderzoek zi jn er geen antropogene sporen geregis treerd. Wel zi jn er twee
na tuurlijke sporen aangetroffen (afb. 29).9 Deze bevinden zi ch in werkput 2 en 3. De interpreta tie als
na tuurlijke vers toring gebeurde op basis van de vage bruingrijze verkleuring, de grillige vorm in het vlak,
alsook de onscherpe aftekening. Om de interpreta tie als na tuurli jke vers toring te toetsen werd er op het
na tuurlijk spoor in werkput 3 een coupe geplaats t. Deze kon de interpreta tie als na tuurlijk spoor s ta ven.

8
9

Een b eschrijvin g van de ref eren tieprofi el en k an in bijl age 5 geraadpleegd word en.
Een ged et aill eerde sporenkaart v an werkput 2 en 3, waar d e natuurlijk e sporen in werd en aangetroffen , is in bijl age 3 terug t e vind en.
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Afb. 29. Allesporenkaart.
Aangezien er geen a rcheologis ch waa rdevolle sporen herkend konden worden tijdens het
proefsleuvenonderzoek, wordt geconcludeerd dat er zi ch binnen het plangebied geen a rcheologis che resten
bevi nden. Aangezien de inta cte E-en Bt-hori zont erop wi jzen da t er geen grote mate van erosie heeft
plaa tsgevonden binnen het plangebied, kan de afwezigheid va n sporen niet geweten worden aan
erosievers chijnselen.
6.6

Besluit

Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden er geen indica ties van a rcheologisch waa rdevolle contexten
teruggevonden. Aangezien er geen grote ma te van erosie op het plangebied vas tges teld kon worden, kan
deze afwezi gheid gezien worden als een weespiegeling van de archeologische a cti vi tei ten. Er is bi jgevol g
geen potentieel op kennis vermeerdering. Daa rom wordt er geen vervolgonderzoek geadviseerd. Het
plangebied kan bi jgevol g vri jgegeven worden voor de geplande werken.
De vooropgestelde onderzoeks vragen kunnen daa rom als volgt worden beantwoord:
Wel ke zi jn de waa rgenomen hori zonten in de bodem, bes chri jving + duiding? Komt di t overeen met de
vas ts tellingen ui t het booronderzoek?
-Waa rdoor kan het ontbreken van een horizont verklaard worden?
Alle verwa chtte horizonten werden ti jdens di t onderzoek aangetroffen.
-Zi jn er sporen aanwezi g? Zo ja, geef een beknopte oms chri jvi ng.
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Er werden twee sporen aangetroffen. Het betreft va ge bruine sporen met een grillige onscherpe aftekening.
Deze worden geïnterpreteerd als na tuurli jke vers toring.
- Zi jn de sporen na tuurlijk of antropogeen?
Alle aangetroffen sporen zijn natuurli jk van aa rd.
- Hoe is de bewa ringstoestand van de sporen?
Er werden enkel na tuurlijke vers toringen aangetroffen. Deze wa ren goed bewaa rd.
- Zi jn er sporen terug te vinden die geassociee rd kunnen worden met het landhuis?
Er werden geen sporen teruggevonden die aan het landhuis gerela teerd kunnen worden.
- Ma ken de sporen deel ui t van één of meerdere structuren?
Nvt.
- Behoren de sporen tot één of meerdere periodes?
Nvt.
- Ka n op basis van het sporenbes tand in de proefsleuven een ui tspraak worden gedaan over de aard en
omvang van occupa tie?
Nvt.
- Zi jn er indi ca ties (greppels, gra chten, lineaire paalzettingen, …) die kunnen wi jzen op een inri chti ng van een
erf/nederzetting?
Nvt.
- Zi jn er indi ca ties voor de aanwezigheid va n funerai re contexten? Zo ja ;
- Hoeveel ni vea us zijn er te onders cheiden?
Nvt.
- Wa t is de omvang?
Nvt.
- Komen er oversni jdingen voor?
Nvt.
- Wa t is het, ges cha tte, aantal indi vi duen?
Nvt.
- Wa t is de relatie tussen de bodem en de a rcheologis che sporen?
Er werden geen a rcheologische sporen aangetroffen.
- Wa t is de relatie tussen de bodem en de lands chappeli jke context (lands chap algemeen, geomorfologie,
…)?
Op het terrein werd een droge leembodem aangetroffen. Het plangebied bevi ndt zi ch tussen twee diep
ui tgesneden ri vierdalen. Daa rom kon er sprake zi jn van erosie die eventuele a rcheologis che sporen zou
vernietigd kunnen hebben. Ti jdens het veldonderzoek konden echter een E- en een Bt-hori zont worden
vas tgesteld. Deze illustreren da t er geen signi ficante ma te va n erosie heeft plaats gevonden.
- Is er een bodemkundige verklaring voor de gedeelteli jke afwezigheid va n a rcheologische sporen? Zo ja ,
waa rom? Zo nee, waarom niet?
Er werd tijdens de booronderzoeken en het proefsleuvenonderzoek een inta cte Bt-horizont en E-hori zont
waa rgenomen. Deze tonen aan da t het plangebied niet sterk onderhevi g was aan erosie. De a fwezi gheid van
sporen kan daa rom niet door erosievers chijnselen verklaard worden.
- Kunnen archeologische vindplaatsen in ti jd, rui mte en functie a fgebakend worden (incl . de a rgumentatie)?
Nvt.
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- Wa t is de vas tges telde en verwa chte bewari ngs toes tand van elke a rcheologis che vindplaats ?
Nvt.
- Wa t is de waa rde van elke vas tgestelde a rcheologis che vindplaats ?
Nvt.
- Wa t is de potentiële impact va n de geplande rui mtelijke ontwikkeling op de waa rdevolle a rcheologische
vindplaatsen?
Nvt.
- Welke vraa gstellingen zi jn voor vervol gonderzoek relevant?
Nvt.

7

Samenvatting

(D. Van den Notelaer)
Voor de aanleg va n een pa rking en boomgaard ter hoogte van ’t Kriekske aan het Hallerbos te Halle werd er
in februa ri 2018 een a rcheologienota bes taande ui t een bureauonderzoek opges teld. Omda t de
a rcheologienota geen ui tsluitsel kon geven over de aanwezi gheid van waa rdevolle a rcheologische reli cten,
werd er een zone afgebakend waa r bodemingrepen potentiële a rcheologische res ten zouden bedreigen. In
deze zone werd eerst een lands chappelijk bodemonderzoek ui tgevoerd om de inta ctheid va n de bodem te
toetsen. Di t booronderzoek kon een inta cte bodem a ttes teren bes taande ui t een A-horizont, E-horizont, Bthorizont en ten slotte een C-hori zont. Aangezien er een kans op vuurs teensi tes was, werd er een
verkennend a rcheologis ch booronderzoek uitgevoerd om eventuele vuurs teensi tes op te sporen. Tijdens di t
onderzoek werden er geen indi ca ties van zulke si tes aangetroffen. Wel kon dit onderzoek de bevindingen ui t
het lands chappelijk bodemonderzoek bevesti gen. Omdat een verkennend a rcheologis ch booronderzoek
geen ges chi kte methode is om si tes met sporenvorming te detecteren, werd er ten slotte een
proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Tijdens dit onderzoek konden er geen waa rdevolle a rcheologis che
res ten ontwaa rd worden. Wel was di t onderzoek in s taat om de interpreta ties omtrent de bodemopbouw
wederom te beves tigen. Aangezien er geen aanwi jzingen va n a rcheologische restanten teruggevonden zi jn
ti jdens deze onderzoeken, wordt er geen vervolgonderzoek geadviseerd. Het terrein kan bi jgevol g
vri jgegeven worden voor de geplande werken.
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Afb. 19. Boring 2 (ui tgelegd va n links naa r rechts : 0-100 cm (onder) en 100 – 200(boven)).
Afb. 20. Het plangebied gezien va nui t het zui den.
Afb. 21. Boorpuntenkaa rt.
Afb. 22. Boring 1, inta cte textuur-B bodem met een A-AE-Bt profielopbouw in leem (löss).
Afb. 23. Proefsleuvenplan.
Afb. 24. Aangelegde proefsleuven.
Afb. 25. Vlakfoto werkput 2.
Afb. 26. Aangelegde profielputten.
Afb. 27. Profiel 2.1 met rechts bovenaan de vers tori ng door de aanleg van de pa rking.
Afb. 28. Profiel 3.1 (links ) en 8.1 (rechts).
Afb. 29. Allesporenkaart.
Tabel 1. Overzi cht va n de vers chillende (pre)historis che peri oden.
Tabel 2. Overzi cht va n de aangetroffen indi ca toren (0=geen, 1=weini g, 2=ma tig, 3=veel ).
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Bi jlage 1 Plannenli js t
Projectcode
Onderwerp

2018F258
Plannenlijs t

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwi jze
Da tum

1
Topogra fis che kaa rt
Loca tiekaa rt van het plangebied.
1/100
Di gi taal
31-01-2018

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan

2
Topogra fis che kaa rt
Aanduiding va n het uit te voeren a rcheologis ch
onderzoek op het plan van de bes taande toes tand
op het terrein.
1/20
Di gi taal
31-01-2018

Aanmaakschaal
Aanmaakwi jze
Da tum
Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwi jze
Da tum
Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwi jze
Da tum
Plannummer
Type plan
Onderwerp plan

44

3
Topogra fis che kaa rt
Loca tiekaa rt van het plangebied met loca ties va n de
vermoedelijk vers toorde zones .
1/20
Di gi taal
09-02-2018
4
Overzi chtsplan
Overzi cht va n het huidige gebruik noordelijke
plangebied.
Onbekend
Di gi taal
02-02-2018

Aanmaakschaal
Aanmaakwi jze
Da tum

8
Overzi chtsplan
Overzi cht va n het huidige gebruik zuidelijke
plangebied.
Onbekend
Di gi taal
02-02-2018

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwi jze
Da tum

11
Overzi chtsplan
Overzi cht va n a fbraak in het noordeli jke plangebied.
Onbekend
Di gi taal
02-02-2018

Plannummer
Type plan

12
Overzi chtsplan

’t Kriekske, Hallerbosstraat, Halle, Een nota

Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwi jze
Da tum

Overzi cht va n a fbraak in het noordeli jke plangebied.
Onbekend
Di gi taal
02-02-2018

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan

13
Overzi chtsplan
Overzi cht va n de geplande werken in het
noordeli jke plangebied.
Onbekend
Di gi taal
02-02-2018

Aanmaakschaal
Aanmaakwi jze
Da tum
Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwi jze
Da tum

14
Overzi chtsplan
Overzi cht va n de geplande werken in het
noordeli jke plangebied.
Onbekend
Di gi taal
02-02-2018

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwi jze
Da tum

15
Detailplan
Terreindoorsnede 1.
Onbekend
Di gi taal
02-02-2018

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwi jze
Da tum

16
Detailplan
Terreindoorsnede 2.
Onbekend
Di gi taal
02-02-2018

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwi jze
Da tum

17
Detailplan
Terreindoorsnede 3.
Onbekend
Di gi taal
02-02-2018

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwi jze
Da tum

18
Boorpuntenkaa rt
Boorpuntenkaa rt.
1/20
Di gi taal
20/07/2018

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwi jze

21
Boorpuntenkaa rt
Boorpuntenkaa rt.
1/20
Di gi taal
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Da tum

20/07/2018

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwi jze
Da tum

23
Overzi chts kaart
Proefsleuvenplan
1/20
Di gi taal
20/07/2018

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwi jze
Da tum

24
Overzi chts kaart
Aangelegde proefsleuven
1/20
Di gi taal
5/12/2018

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwi jze
Da tum

26
Overzi chts kaart
Aangelegde profielputten
1/20
Di gi taal
5/12/2018

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwi jze
Da tum

29
Overzi chts kaart
Allesporenkaart
1/20
Di gi taal
5/12/2018
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Bi jlage 2 Fotolijs t
Projectcode
Onderwerp

2018F258
Fotoli jst

ID
Type
onderwerp

5
Foto
Detailfoto van de pa rking en weg.

ID
Type
onderwerp

6
Foto
Detailfoto van de pa rking.

ID
Type
onderwerp

7
Foto
Detailfoto van de ruïne.

ID
Type
onderwerp

9
Foto
Detailfoto van s tal.

ID
Type
onderwerp

10
Foto
Detailfoto van de kelder.

ID
Type
onderwerp

19
Foto
Boring 2 (ui tgelegd va n links naa r rechts : 0-100 cm
(onder) en 100 – 200(boven)).

ID
Type
onderwerp

20
Foto
Het plangebied gezien va nui t het zui den.

ID
Type
onderwerp

22
Foto
Boring 1, inta cte textuur-B bodem met een A-AE-Bt
profielopbouw in leem (löss).

ID
Type
onderwerp

25
Foto
Vlakfoto werkput 2

ID
Type
onderwerp

27
Foto
Profiel 2.1 met rechts bovenaan de vers tori ng door
de aanleg van de pa rking.

ID
Type
onderwerp

28
Foto
Profiel 3.1 (links ) en 8.1 (rechts).
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Bi jlage 3 Gedetailleerde sporenkaa rt

48
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Bi jlage 4 Vlak- en maaiveldhoogtes

Vlak-en maai veldhoogtes werkput 1
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Vlak- en maaiveldhoogtes werkput 2

50

’t Kriekske, Hallerbosstraat, Halle, Een nota

Vlak- en maaiveldhoogtes werkput 3
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Vlak- en maaiveldhoogtes werkput 4

52
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Vlak- en maaiveldhoogtes werkput 5
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Vlak- en maaiveldhoogtes werkput 6

54
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Vlak- en maaiveldhoogtes werkput 7
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Vlak- en maaiveldhoogtes werkput 8

56

’t Kriekske, Hallerbosstraat, Halle, Een nota

Vlak- en maaiveldhoogtes werkput 9
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Bi jlage 5 referentieprofielen

58

grensregelmatigheid

interpretatie
(aardkundige eenheid)

Grasland
Gras
Aba0(b)
3
HALE-18-0019; HALE-18-020

grensduidelijkheid

fenomenen

bodemstructuur

Landgebruik:
Vegetatie:
Bodemclassificatie:
Fotonummer:
Afbeeldingsnummer foto('s ):

kleur (Munsell)

kleur (visueel)

1
4 december 2018
Proefsleuven
3.1
2018K94
Droog, zonnig
D. Van den Notelaer
144.049,1846/156.044,2717
19,13

zandmediaan

textuur

nat/droog beschreven

ondergrens (cm onder
mv)

bovengrens (cm onder
mv)

nummer aardkundige
eenheid

Referentieprofiel:
Datum:
Type onderzoek:
Profielkolom nummer
Projectcode:
Weersomstandigheden:
Beschrijver:
x-y-coördinaten (Lambert EPSG:31370):
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):

1

0

20

droog

leem

bruingrijs

structuurloos

duidelijk

regelmatig

2

20

50

droog

leem

lichtbruingrijs

structuurloos

onduidelijk

onregelmatig E

3

50

-

droog

leem

geelbruin

structuurloos

-

-

Bouwvoor

Bt

’t Kriekske, Hallerbosstraat, Halle, Een nota
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60

grensregelmatigheid

interpretatie
(aardkundige eenheid)

Grasland
Gras
Aba0(b)
8
HALE-18-0040; HALE-18-0041

grensduidelijkheid

fenomenen

bodemstructuur

Landgebruik:
Vegetatie:
Bodemclassificatie:
Fotonummer:
Afbeeldingsnummer foto('s ):

kleur (Munsell)

kleur (visueel)

2
4 december 2018
Proefsleuven
8.1
2018K94
Droog, zonnig
D. Van den Notelaer
X 144.048,0942/156.064,8642
94,04

zandmediaan

textuur

nat/droog beschreven

ondergrens (cm onder
mv)

bovengrens (cm onder
mv)

nummer aardkundige
eenheid

Referentieprofiel:
Datum:
Type onderzoek:
Profielkolom nummer
Projectcode:
Weersomstandigheden:
Beschrijver:
x-y-coördinaten (Lambert EPSG:31370):
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):

1

0

25

droog

leem

bruingrijs

structuurloos

duidelijk

regelmatig

2

25

40

droog

leem

lichtbruingrijs

structuurloos

onduidelijk

onregelmatig E

3

40

-

droog

leem

geelbruin

structuurloos

-

-

bouwvoor

Bt
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Bi jlage 6 boorbes chri jvi ngen lands cha ppelijk booronderzoek
Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):
Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):
Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):
Bodemclassificatie:
Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:
Afbeeldingsnummer foto('s ):
Observaties:

Aba1
18
weiland onder pruimenboom, boring
gestuit door vanwege de droogte keiharde
leembodem
Droge leembodem met textuur B-horizont

grensduidelijkheid

Lichte leem (Al)), zwak
humeus

grijsbruin

kalkloos

abrupt

A-horizont

2

10

40

vochtig

Lichte leem (Al)

geelbruin

kalkloos

duidelijk

E-horizont

3

40

140 vochtig

Leem (A)

bruin

kalkloos, spoor roest en mangaan

duidelijk

Bt-horizont

4

140 200 vochtig

Lichte leem (Al)

bruingeel

kalkloos

bodemstructuur

vochtig

kleur (Munsell)

10

kleur (visueel)

0

zandmediaan

1

textuur

fenomenen

nummer aardkundige
eenheid
bovengrens (cm onder
mv)
ondergrens (cm onder
mv)
nat/droog beschreven

Interpretatie:

40

interpretatie
(aardkundige eenheid)

1
19-7-2018
Edelman
7
manueel
30 x 5
144035,20
156009,23
95,28

grensregelmatigheid

Boornummer:
Datum:
Type boor:
Diameter:
Techniek:
Boorgrid:
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):

C-horizont
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40

interpretatie
(aardkundige eenheid)

Aba1
18
19
weiland
Droge leembodem met een textuur-Bhorizont en dunne A-horizont.
Leembodem in eolische afzettingen (löss)
van de Formatie van Gembloux, Lid van
Brabant.

grensregelmatigheid

Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):
Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):
Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):
Bodemclassificatie:
Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:
Afbeeldingsnummer foto('s ):
Observaties:
Interpretatie:

Lichte leem (Al)), zwak
humeus

grijsbruin

kalkloos

abrupt

A-horizont

2

10

40

vochtig

Lichte leem (Al)

geelbruin

kalkloos

duidelijk

E-horizont

3

40

150 vochtig

Leem (A)

bruin

kalkloos, spoor roest en mangaan

duidelijk

Bt-horizont

4

140 200 vochtig

Lichte leem (Al)

bruingeel

kalkloos

bodemstructuur

vochtig

kleur (Munsell)

10

kleur (visueel)

0

zandmediaan

1

textuur

grensduidelijkheid

2
19-7-2018
Edelman
7
manueel
30 x 5
144041,72
156038,94
94,35

fenomenen

nummer aardkundige
eenheid
bovengrens (cm onder
mv)
ondergrens (cm onder
mv)
nat/droog beschreven

Boornummer:
Datum:
Type boor:
Diameter:
Techniek:
Boorgrid:
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):

C-horizont
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40
Aba1
18

grijsbruin

kalkloos

abrupt

opgebracht

2

10

40

vochtig

Lichte leem (Al)

geelbruin

kalkloos

abrupt

opgebracht

3

40

50

vochtig

Leem (A)

bruin

kalkloos
spoor roest en mangaan

abrupt

Bt-horizont

interpretatie
(aardkundige eenheid)

Lichte leem (Al)), zwak humeus

grensregelmatigheid

vochtig

bodemstructuur

10

kleur (Munsell)

0

kleur (visueel)

1

zandmediaan

grensduidelijkheid

Weiland
Droge leembodem met een textuur-Bhorizont en dunne A-horizont.
Leembodem in eolische afzettingen (löss)
van de Formatie van Gembloux, Lid van
Brabant.

fenomenen

Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):
Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):
Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):
Bodemclassificatie:
Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:
Afbeeldingsnummer foto('s ):
Observaties:
Interpretatie:

textuur

3
19-6-2018
Edelman
7
manueel
30 x 5
144053,96
156066,44
93,85

nummer aardkundige
eenheid
bovengrens (cm onder
mv)
ondergrens (cm onder
mv)
nat/droog beschreven

Boornummer:
Datum:
Type boor:
Diameter:
Techniek:
Boorgrid:
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):
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Bi jlage 7 boorbes chri jvi ngen verkennend a rcheologisch booronderzoek

66

>
30
Aba1

interpretatie
(aardkundige eenheid)

grensregelmatigheid

Halfverharding van circa 10 cm
Droge leembodem met textuur B-horizont

grensduidelijkheid

fenomenen

bodemstructuur

kleur (Munsell)

Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):
Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):
Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):
Bodemclassificatie:
Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:
Afbeeldingsnummer foto('s ):
Observaties:
Interpretatie:

kleur (visueel)

zandmediaan

1
25-9-2018
Edelman
12
manueel
12 x 10

textuur

nummer aardkundige
eenheid
bovengrens (cm onder
mv)
ondergrens (cm onder
mv)
nat/droog beschreven

Boornummer:
Datum:
Type boor:
Diameter:
Techniek:
Boorgrid:
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):

1

0

10

droog

Lichte leem (Al)), zwak
humeus

grijsbruin

abrupt

A-horizont

2

10

30

Vochtig

Lichte leem (Al)

bruingrijs

duidelijk

AE-horizont

3

30

80

Vochtig

Leem (A)

bruinrood

Bt-horizont

’t Kriekske, Hallerbosstraat, Halle, Een nota

>
35
Aba1
Halfverharding van circa 10 cm
Droge leembodem met textuur B-horizont

interpretatie
(aardkundige eenheid)

Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):
Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):
Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):
Bodemclassificatie:
Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:
Afbeeldingsnummer foto('s ):
Observaties:
Interpretatie:

grijsbruin

abrupt

onregelmatig A-horizont

2

10

35

Vochtig

Lichte leem (Al)

bruingrijs

duidelijk

recht

3

35

80

Vochtig

Leem (A)

bruinrood

fenomenen

Lichte leem (Al)), zwak
humeus

bodemstructuur

droog

kleur (Munsell)

10

kleur (visueel)

0

zandmediaan

1

textuur

grensregelmatigheid

2
25-9-2018
Edelman
12
manueel
12 x 10

grensduidelijkheid

nummer aardkundige
eenheid
bovengrens (cm onder
mv)
ondergrens (cm onder
mv)
nat/droog beschreven

Boornummer:
Datum:
Type boor:
Diameter:
Techniek:
Boorgrid:
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):

AE-horizont
Bt-horizont
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68

>
45
Aba1
Halfverharding van circa 10 cm
Droge leembodem met textuur B-horizont

interpretatie
(aardkundige eenheid)

Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):
Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):
Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):
Bodemclassificatie:
Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:
Afbeeldingsnummer foto('s ):
Observaties:
Interpretatie:

grijsbruin

abrupt

onregelmatig A-horizont

2

10

40

Vochtig

Lichte leem (Al)

bruingeel

duidelijk

Recht

3

40

80

Vochtig

Leem (A)

bruinrood

fenomenen

Lichte leem (Al)), zwak
humeus

bodemstructuur

droog

kleur (Munsell)

10

kleur (visueel)

0

zandmediaan

1

textuur

grensregelmatigheid

3
25-9-2018
Edelman
12
manueel
12 x 10

grensduidelijkheid

nummer aardkundige
eenheid
bovengrens (cm onder
mv)
ondergrens (cm onder
mv)
nat/droog beschreven

Boornummer:
Datum:
Type boor:
Diameter:
Techniek:
Boorgrid:
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):

E-horizont
Bt-horizont
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>
45
Aba1
Halfverharding van circa 10 cm
Droge leembodem met textuur B-horizont

interpretatie
(aardkundige eenheid)

Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):
Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):
Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):
Bodemclassificatie:
Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:
Afbeeldingsnummer foto('s ):
Observaties:
Interpretatie:

grijsbruin

abrupt

onregelmatig A-horizont

2

10

35

Vochtig

Lichte leem (Al)

bruingeel

duidelijk

Recht

3

35

80

Vochtig

Leem (A)

bruinrood

fenomenen

Lichte leem (Al)), zwak
humeus

bodemstructuur

droog

kleur (Munsell)

10

kleur (visueel)

0

zandmediaan

1

textuur

grensregelmatigheid

4
25-9-2018
Edelman
12
manueel
12 x 10

grensduidelijkheid

nummer aardkundige
eenheid
bovengrens (cm onder
mv)
ondergrens (cm onder
mv)
nat/droog beschreven

Boornummer:
Datum:
Type boor:
Diameter:
Techniek:
Boorgrid:
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):

E-horizont
Bt-horizont
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70

>
40
Aba1
Halfverharding van circa 5 cm
Droge leembodem met textuur B-horizont

interpretatie
(aardkundige eenheid)

Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):
Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):
Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):
Bodemclassificatie:
Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:
Afbeeldingsnummer foto('s ):
Observaties:
Interpretatie:

grijsbruin

abrupt

onregelmatig A-horizont

2

10

40

Vochtig

Lichte leem (Al)

bruingeel

duidelijk

Recht

3

40

80

Vochtig

Leem (A)

bruinrood

fenomenen

Lichte leem (Al)), zwak
humeus

bodemstructuur

droog

kleur (Munsell)

10

kleur (visueel)

0

zandmediaan

1

textuur

grensregelmatigheid

5
25-9-2018
Edelman
12
manueel
12 x 10

grensduidelijkheid

nummer aardkundige
eenheid
bovengrens (cm onder
mv)
ondergrens (cm onder
mv)
nat/droog beschreven

Boornummer:
Datum:
Type boor:
Diameter:
Techniek:
Boorgrid:
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):

E-horizont
Bt-horizont
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>
40
Aba1
Halfverharding van circa 5 cm
Droge leembodem met textuur B-horizont

interpretatie
(aardkundige eenheid)

Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):
Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):
Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):
Bodemclassificatie:
Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:
Afbeeldingsnummer foto('s ):
Observaties:
Interpretatie:

grijsbruin

abrupt

onregelmatig A-horizont

2

10

40

Vochtig

Lichte leem (Al)

bruingeel

duidelijk

Recht

3

40

80

Vochtig

Leem (A)

bruinrood

fenomenen

Lichte leem (Al)), zwak
humeus

bodemstructuur

droog

kleur (Munsell)

10

kleur (visueel)

0

zandmediaan

1

textuur

grensregelmatigheid

6
25-9-2018
Edelman
12
manueel
12 x 10

grensduidelijkheid

nummer aardkundige
eenheid
bovengrens (cm onder
mv)
ondergrens (cm onder
mv)
nat/droog beschreven

Boornummer:
Datum:
Type boor:
Diameter:
Techniek:
Boorgrid:
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):

E-horizont
Bt-horizont

71

VEC Nota 452

72

>
35
Aba1
Halfverharding van circa 5 cm
Droge leembodem met textuur B-horizont

interpretatie
(aardkundige eenheid)

Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):
Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):
Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):
Bodemclassificatie:
Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:
Afbeeldingsnummer foto('s ):
Observaties:
Interpretatie:

grijsbruin

abrupt

onregelmatig A-horizont

2

10

35

Vochtig

Lichte leem (Al)

bruingeel

duidelijk

Recht

3

35

80

Vochtig

Leem (A)

bruinrood

fenomenen

Lichte leem (Al)), zwak
humeus

bodemstructuur

droog

kleur (Munsell)

10

kleur (visueel)

0

zandmediaan

1

textuur

grensregelmatigheid

7
25-9-2018
Edelman
12
manueel
12 x 10

grensduidelijkheid

nummer aardkundige
eenheid
bovengrens (cm onder
mv)
ondergrens (cm onder
mv)
nat/droog beschreven

Boornummer:
Datum:
Type boor:
Diameter:
Techniek:
Boorgrid:
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):

E-horizont
Bt-horizont

’t Kriekske, Hallerbosstraat, Halle, Een nota

>
35
Aba1
Zeer droge bodem
Droge leembodem met textuur B-horizont

interpretatie
(aardkundige eenheid)

Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):
Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):
Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):
Bodemclassificatie:
Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:
Afbeeldingsnummer foto('s ):
Observaties:
Interpretatie:

grijsbruin

abrupt

onregelmatig A-horizont

2

10

35

droog

Lichte leem (Al)

bruingeel

duidelijk

Recht

3

35

80

droog

Leem (A)

bruinrood

fenomenen

Lichte leem (Al)), zwak
humeus

bodemstructuur

droog

kleur (Munsell)

10

kleur (visueel)

0

zandmediaan

1

textuur

grensregelmatigheid

8
25-9-2018
Edelman
12
manueel
12 x 10

grensduidelijkheid

nummer aardkundige
eenheid
bovengrens (cm onder
mv)
ondergrens (cm onder
mv)
nat/droog beschreven

Boornummer:
Datum:
Type boor:
Diameter:
Techniek:
Boorgrid:
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):

E-horizont
Bt-horizont

73

VEC Nota 452

74

>
35
Aba1
Zeer droge bodem
Droge leembodem met textuur B-horizont

interpretatie
(aardkundige eenheid)

Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):
Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):
Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):
Bodemclassificatie:
Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:
Afbeeldingsnummer foto('s ):
Observaties:
Interpretatie:

grijsbruin

abrupt

onregelmatig A-horizont

2

10

35

droog

Lichte leem (Al)

bruingeel

duidelijk

Recht

3

35

80

droog

Leem (A)

bruinrood

fenomenen

Lichte leem (Al)), zwak
humeus

bodemstructuur

droog

kleur (Munsell)

10

kleur (visueel)

0

zandmediaan

1

textuur

grensregelmatigheid

9
25-9-2018
Edelman
12
manueel
12 x 10

grensduidelijkheid

nummer aardkundige
eenheid
bovengrens (cm onder
mv)
ondergrens (cm onder
mv)
nat/droog beschreven

Boornummer:
Datum:
Type boor:
Diameter:
Techniek:
Boorgrid:
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):

E-horizont
Bt-horizont

’t Kriekske, Hallerbosstraat, Halle, Een nota

>
40
Aba1
Zeer droge bodem
Droge leembodem met textuur B-horizont

interpretatie
(aardkundige eenheid)

Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):
Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):
Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):
Bodemclassificatie:
Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:
Afbeeldingsnummer foto('s ):
Observaties:
Interpretatie:

grijsbruin

abrupt

onregelmatig A-horizont

2

10

40

droog

Lichte leem (Al)

bruingeel

duidelijk

Recht

3

40

80

droog

Leem (A)

bruinrood

fenomenen

Lichte leem (Al)), zwak
humeus

bodemstructuur

droog

kleur (Munsell)

10

kleur (visueel)

0

zandmediaan

1

textuur

grensregelmatigheid

10
25-9-2018
Edelman
12
manueel
12 x 10

grensduidelijkheid

nummer aardkundige
eenheid
bovengrens (cm onder
mv)
ondergrens (cm onder
mv)
nat/droog beschreven

Boornummer:
Datum:
Type boor:
Diameter:
Techniek:
Boorgrid:
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):

E-horizont
Bt-horizont

75

VEC Nota 452

76

>
35
Aba1
Zeer droge bodem
Droge leembodem met textuur B-horizont

interpretatie
(aardkundige eenheid)

Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):
Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):
Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):
Bodemclassificatie:
Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:
Afbeeldingsnummer foto('s ):
Observaties:
Interpretatie:

grijsbruin

abrupt

onregelmatig A-horizont

2

10

35

droog

Lichte leem (Al)

bruingeel

duidelijk

Recht

3

35

80

droog

Leem (A)

bruinrood

fenomenen

Lichte leem (Al)), zwak
humeus

bodemstructuur

droog

kleur (Munsell)

10

kleur (visueel)

0

zandmediaan

1

textuur

grensregelmatigheid

11
25-9-2018
Edelman
12
manueel
12 x 10

grensduidelijkheid

nummer aardkundige
eenheid
bovengrens (cm onder
mv)
ondergrens (cm onder
mv)
nat/droog beschreven

Boornummer:
Datum:
Type boor:
Diameter:
Techniek:
Boorgrid:
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):

E-horizont
Bt-horizont

’t Kriekske, Hallerbosstraat, Halle, Een nota

>
35
Aba1
Zeer droge bodem
Droge leembodem met textuur B-horizont

interpretatie
(aardkundige eenheid)

Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):
Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):
Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):
Bodemclassificatie:
Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:
Afbeeldingsnummer foto('s ):
Observaties:
Interpretatie:

grijsbruin

abrupt

onregelmatig A-horizont

2

10

35

droog

Lichte leem (Al)

bruingeel

duidelijk

Recht

3

35

80

droog

Leem (A)

bruinrood

fenomenen

Lichte leem (Al)), zwak
humeus

bodemstructuur

droog

kleur (Munsell)

10

kleur (visueel)

0

zandmediaan

1

textuur

grensregelmatigheid

12
25-9-2018
Edelman
12
manueel
12 x 10

grensduidelijkheid

nummer aardkundige
eenheid
bovengrens (cm onder
mv)
ondergrens (cm onder
mv)
nat/droog beschreven

Boornummer:
Datum:
Type boor:
Diameter:
Techniek:
Boorgrid:
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):

E-horizont
Bt-horizont

77
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78

>
35
Aba1

Droge leembodem met textuur B-horizont

interpretatie
(aardkundige eenheid)

Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):
Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):
Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):
Bodemclassificatie:
Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:
Afbeeldingsnummer foto('s ):
Observaties:
Interpretatie:

grijsbruin

abrupt

onregelmatig A-horizont

2

10

35

vochtig

Lichte leem (Al)

bruingeel

duidelijk

Recht

3

35

80

vochtig

Leem (A)

bruinrood

fenomenen

Lichte leem (Al)), zwak
humeus

bodemstructuur

droog

kleur (Munsell)

10

kleur (visueel)

0

zandmediaan

1

textuur

grensregelmatigheid

13
25-9-2018
Edelman
12
manueel
12 x 10

grensduidelijkheid

nummer aardkundige
eenheid
bovengrens (cm onder
mv)
ondergrens (cm onder
mv)
nat/droog beschreven

Boornummer:
Datum:
Type boor:
Diameter:
Techniek:
Boorgrid:
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):

E-horizont
Bt-horizont

’t Kriekske, Hallerbosstraat, Halle, Een nota

RPA

p a le n rij

RPG

rij p a a lg a te n

RPK

ri j p a a lkui len

RP L

ri j p la n k e n

SG

stan d g r e p p e l

SI

sil o

SL

sl o o t

A A R D SPO O R

SPB

spaa r b o o g

Aar d va n h e t sp o o r

SPG

spit sg r a ch t

SS

spit spo or

Bi jlage 8 afkortingen in de da tabase
R EFER EN TIEL IJS TEN

V er sie 1 .6

Co d e

O m sc h r ij vin g

ST

stee n

A KR

(o u d e) ak k e r la ag

STC

steencon c e nt ra t ie

AWC

a a r d e w e rk c on c e n t rat i e

VL

vlek

BA

ba lk

VR

vlo e r

BE S

b e sc h o e ii n g

VSC

vuurs teenc o ncen tra tie

BG

bo o r g a t

VW

vle c htw e rk

BK S

b e ki st in g

WA

w a t e rp u t

BO C

botcon c ent r a tie

WG

w eg

BP A

besc h o e iin g , p a le n

WK

w a t e r k u il

B PL

b e sc h o e iing , p lan k e n

WL

wal

B PT

be e rput/b e e r k e ld e r

WO O

w o onl a ag

B RL

brandlaa

X XX

o n b e k e nd

BU

bust u m

BU N

vi sb u n

BV

bou w vo o r

C O U PEV O R M

CR

c r e ma tie g r af

V orm va n d e o n d e r k ant va n het sp o or in d e c o u p e

DIG

dier b e g r a vin g

Co d e

O m sc h rij vin g

DK

d r enk k u i l

ONR

o n re g e lm a t ig

DLT

do o rl a a t (d o o r ee n m u ur )

PNT

pun t

DP

de p r essie

RN D

ron d

DR

d r a in

VLK

vlak

EG

erf g re p p e l

KOM

k o mv o r m i g

ES

esdek

RE V

re vo lve r ta s

FU

fu ik

V RK

vi e r kan t

GA

grach t

RH K

recht h o ek i g

GE

g e ul

NG

nie t ge c o u p eer d

GHE

gra f he u ve l

GR

grepp el

GR K

gra f k u il

V L A K VO RM

GT

goo t

V orm va n h et sp o or o p h et h or iz o n ta l e vl ak

HA

ha a rd

Co d e

O m sc h rij vin g

HA K

h a a rd k u il

LI N

li n e a ir

HG

hui s g r ep p e l

ONR

o n re g e lm a t ig

HK C

hout sk o o lc oncen t ra tie

OV L

ov aa l

HI

h o ef in d r uk

RH K

recht h o ek i g

HO

hou t

RN D

ron d

HU

hutkom

SIK

sikk e lvo r m ig

IN

inh u m atieg r a f

V RK

vi e r kan t

KE L

keld er

KGO

ovale kringg

g

r ep p e l

KGR

ro n d e k r in g g r e p p e l

K L EU R

KGV

vi e r kan t e k r in g g r e pp e l

D u id in g va n de kleu r

KL

k u il

KS

k a rr en sp o or

Co d e

Re fe r e n t ie

LA K

la k la a g

BE

be ig e

LA T

la tri n e

BL

bl a u w

LG

laag

BR

brui n

LO

oph o ging slaa g

GL

ge e l

LS

stor tl a a g

GN

gro en

MI

m u u rin ste e k

GR

gri j s

MR

mu u r

OR

o r a n je

MS K

m e stk u i l

PA

paar s

M ST

m u u rste e n

RO

ro o d

MU

m u u ru itbr a ak

RZ

ro ze

NV

n a tuu r lijk e v er sto r ing

WI

w it

N VD

d ie r li jk e ve rst o r ing

ZW

zw a rt

NVP

plantaa rdi g e ve rs torin g

OV

o ven

D aa r n a as t:

PA

hou te n p a a l

D

d o n k er

PA K

p a al m et paalkuil

L

li c h t

PG

paal g at

SC H

scho o n

PG K

paal g at met p a a lk u il

VL

vuil

PK

paalk u il

ZR

ze e r

PL

p la n k

PL W

plag g e n w an d

DBRGR =

do n k er bruing r ijs (h oo f d k le u r i s d a n g r ijs)

PO

poel

POE

poe r

POT

pots ta l

PS

pl o e g sp o o r

PSE

pl o e g sp o or, eer g etou w

PSK

pl o e g sp o or, kee r p lo e g

RE C

re c e n t

79

