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Figuur 1. Situering van het onderzoeksgebied ten opzichte van de Vlaamse
gemeenten.
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1 Nieuwe archeologische data
1.1
1.1.1

Aanleiding en omstandigheden van het onderzoek
Personele en logistieke inzet
inzet - actoren

Zie CGP, versie 3.0, Hoofdstuk 4.2, 4.3 en 4.4.
Na de opmaak van een bekrachtigde archeologienota, waarin een programma van
maatregelen voor een prospectie met ingreep in de bodem door middel van
proefsleuven was opgemaakt, werd in januari 2019 overgegaan tot de tweede fase
van het onderzoek, namelijk de uitvoering van deze prospectie.
Deze

fase

(projectcode

2019A236)

(OE/ERK/Archeoloog/2017/00193),

als

werd

uitgevoerd

rechtspersoon

door

erkend

Hembyse

bvba

archeoloog.

De

veldwerkleider voor het onderzoek was Bart De Smaele (erkend archeoloog,
assistent-bodemkundige), met Hadewijch Pieters als assistent-archeoloog (en
assistent-bodemkundige).
Alle geloofsbrieven zijn middels CV aantoonbaar.

3

Figuur 1. Sfeerbeeld tijdens de proefsleuven.

De grondwerken werden uitgevoerd door Van Dorpe1 uit Tielt, er werd gebruik
gemaakt van een 23-tons graafmachine op rupsen, voorzien van een tandenloze
dieplepelbak van 2 meter breed. Na afloop van de prospectie werden de
proefsleuven direct terug aangevuld.
1.1.2

Weersomstandigheden

Het onderzoek zelf kon in goede omstandigheden worden uitgevoerd. Het terrein
was conform de beschrijving van het onderzoeksgebied in de bekrachtigde
archeologienota

grotendeels

beschikbaar

voor

de

uitvoering

van

het

proefsleuvenonderzoek (cf. infra). Het onderzoeksgebied was eertijds in gebruik als

1Hembyse

Archeologie streeft naar een vaste uitvoerder van de grondwerken.
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akkerland (maïs, rogge) en als geitenweide (omschreven in de bekrachtigde
archeologienota).
De klimatologische omstandigheden waren variabel, maar goed. Over het
algemeen was sprake van een koude en droge periode, met bewolking en
opklaringen. Gedurende twee dagen was er sprake van sneeuwbuien, maar
aangezien enkel een deel van de teelaarde bevroren was, bleek dit geen probleem
voor de uitvoering van de prospectie (sneeuw smelt wanneer deze op een pas
aangelegd archeologisch vlak terechtkomt, nvdr.). De lichtintensiteit was over het
algemeen optimaal om goede archeologische waarnemingen toe te laten. De
grondwatertafel bleek ook vrij laag te liggen en werd noch in de proefsleuven noch
in de putwandprofielen bereikt. De bodem was dus over het algemeen vrij droog.
1.1.3

Theorie versus praktijk: uitgevoerde proefsleuven

Het uittekenen van een proefsleuvenplan is steeds een theoretische benadering van
een onderzoeksgebied, waarbij voor een positionering idealiter wordt gekeken naar:
-

De gekende archeologische data – indien mogelijk laten aansluiten van
oude en nieuwe archeologische data

-

De topografie van het gebied – de sleuven streven naar het loodrecht
doorsnijden van de lengteas van de hellingen

-

De kennis van 18e en 19e -eeuwse perceelsgrenzen – deze oude grenzen
worden bij voorkeur in een hoek van 45° doorsneden

-

De bestaande obstakels en toegangen tot het terrein

-

Een

veiligheidsmarge

ten

opzichte

van

bestaande

perceelsgrenzen (gewoonlijk een buffer van 3 meter)
-

Een evenwichtige ruimtelijke spreiding van de proefsleuven

4
gebouwen

of
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-
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Figuur 2. Het theoretisch proefsleuvenplan (boven) ten opzichte van de
uitgevoerde proefsleuven (onder).

Het is het beleid van Hembyse bvba dat het eenvoudigweg oriënteren van
proefsleuven

op

een

bestaande

perceelsgrens

geen

uitgebalanceerd

proefsleuvenplan is, vandaar bovenstaande criteria, die ook hebben geleid tot het
proefsleuvenplan voor het onderzoeksgebied aan de Spoorweglaan te Waregem.
Het plan wordt ook steeds in een GIS-omgeving opgemaakt, op basis waarvan de
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assen van de proefsleuven op terrein worden uitgezet, gebruik makend van een
Geomax Zenith 35PRO. De tijd waarin proefsleuven met lintmeters werden uitgezet,
gebruik makend van de stelling van Pythagoras ten opzichte van een hek of een
haag aan de rand van het onderzoeksgebied, kan bijna tot het rijk der fabelen
worden verwezen.
In realiteit zijn er echter altijd obstakels voor de uitvoering van een theoretisch
sleuvenplan, al kan dit middels goede afspraken tot een minimum herleid worden.
Aangezien het grootste deel van het onderzoeksgebied een akkerland was, waren
er nauwelijks echte obstakels. In het zuidoostelijke deel van het onderzoeksgebied
bleek het niet mogelijk om een deel van een afrastering voor de zogenaamde
“geitenweide” te ontmantelen. In diezelfde weide was een notelaar aanwezig die
niet voor de proefsleuven vernietigd werd. De impact van deze obstakels op de
aanleg van de proefsleuven was echter minimaal.
Er werden tijdens het proefsleuvenonderzoek tevens meerdere kijkvensters en
dwarssleuven

aangelegd,

in theorie worden kijkvensters,

dwarssleuven

en

volgsleuven als volgt aangepakt
-

Dwarssleuven hebben tot doel de ruimtelijke samenhang tussen twee
archeologische structuren in belendende proefsleuven te onderzoeken.
Deze “dwarssleuven” kunnen ook de vorm van “volgsleuven” aannemen,
indien deze tot doel hebben een welbepaalde structuur in het archeologisch
vlak te volgen.

-

Kijkvensters zijn uitgravingen annex aan de aangelegde proefsleuf en
hebben tot doel een archeologische structuur ofwel volledig in het
archeologisch vlak vrij te leggen (bijvoorbeeld een waterput of grote kuil),
ofwel de ruimtelijke samenhang van verschillende sporen/structuren in een
beperkt archeologisch vlak te onderzoeken. Een kijkvenster is traditioneel
minimaal 6 x 6 meter en maximaal 13 x 13 meter in oppervlakte.

Te Spoorweglaan werden kijkvensters en dwarssleuven enerzijds aangelegd om
aangetroffen clusters van paalkuilen ruimtelijk te vatten en eventueel een structuur
vast te stellen, en anderzijds om structuren die een ogenschijnlijk circulaire
structuur vertoonden (cf. infra) in hun geheel of middels segmenten in het vlak te
vatten en ruimtelijk te begrijpen.
In totaal werd 13,3%
13,3% van het beschikbare onderzoeksgebied onderzocht. Er werd
door de veldwerkleider geoordeeld dat de dekking en de ruimtelijke spreiding van
de proefsleuven en kijkvensters vol
volstond voor het beantwoorden van de
onderzoeksvragen
onderzoeksvragen en voor een waardering en afbakening van de archeologische
site.
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1.1.4

Methodiek en afwijkingen op de CGP

Het archeologisch vooronderzoek werd uitgevoerd conform de Code van Goede
Praktijk,

versie

3.0.

Er

zijn

geen

noemenswaardige

afwijkingen

op

deze

onderrichting, de uitvoering is gebaseerd op §8.3, §8.6 en§12.5 van de CGP.

1.2
1.2.1

Aardkundige vaststellingen tijdens de proefsleuven
Putwandprofielen

Het volledige onderzoeksgebied staat gekarteerd als Scc(h), wat neerkomt op
matig droge lemige zandgronden met verbrokkelde textuur-B-horizont. Deze
bodems met een gedegradeerde textuur-B-horizont hebben een bouwvoor van 25
à 30 cm dikte en met een donkere grijsbruine kleur die in sommige gevallen rust op
een weinig duidelijke kleur-B-horizont. De Bt-horizont (i.e. inspoeling van lutum of
kleideeltjes die kleiner zijn dan 2 µm) begint op een diepte van 40 tot 100 cm en
wordt gekenmerkt door een (geel)bruine kleur in het bovenste gedeelte met
bleekbruine zandige strepen en vlekken. In het onderste gedeelte is er sprake van
gley-verschijnselen, die voorkomen vanaf 60 à 90 cm.
De verbrokkelde textuur B-horizont wijst op een voormalig gebruik als akkerland.
Men kan binnen het onderzoeksgebied een droge lemige zandbodem met een
verbrokkelde textuur B-horizont verwachten.
In de realiteit blijkt dat het noordelijke en het noordwestelijke gedeelte van het
onderzoeksgebied een meer ijzerhoudende en meer compacte lemige bodem
vertoonde, terwijl de rest van het gebied een meer zandige bodem vertoonde. Ook
de bodemvorming vertoonde verschillen en op basis van de bodemprofielen lijkt
het er op dat er in het noordelijke en noordwestelijke deel van het onderzoeksgebied
een bepaalde mate van erosie (mede door landbouw) aanwezig is. Dit is duidelijk
zichtbaar in putwandprofiel 2 (zie verder).
De bodemkundige situatie doet sterk denken aan deze die aangetroffen werd te
Wichelen-Meerbos2, waarbij de geprononceerde “kop” van het terrein afgetopt
bleek te zijn, met een slechte bewaring van de archeologische sporen en structuren
tot gevolg. In de lager gelegen gedeelten van het terrein kwam een sterk
vergelijkbaar zandig sediment voor, waarin ook een vergelijkbare Bt-horizont
voorkwam. Ook in die site gaat het om quartair riviersediment, met verschillende
texturen (fijner, grover zand en zandleem) met een voornamelijk Holocene
bodemvorming.
Deze tweedeling in sediment, zoals werd vastgesteld in het aangelegde
archeologisch vlak, was te Wichelen-Meerbos messcherp, maar in WaregemSpoorweglaan echter meer geleidelijk. Desondanks is getracht dit op het grondplan
weer te geven, met als onderscheid “lemig” en “zandig”, op basis van een

2

De Smaele B. & Pieters H., (in voorbereiding). Archeologienota voor de uitbreiding van een
bedrijventerrein te Meerbos, Wichelen, Onderzoeksrapport Hembyse Archeologie 53, Gent.
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overwegend lemig (zie putwandprofiel 2) en een overwegend zandig (zie
putwandprofiel 3) sediment in het archeologisch vlak.

In totaal werden zes (6) putwandprofielen aangelegd, deze worden in onderstaande
tekst besproken. Bij de foto van elk putwandprofiel wordt middels een pijltje het
niveau van het eerste archeologisch vlak aangeduid.

8

Figuur 3. Situering van de putwandprofielen ten opzichte van de bodemkaart.

De putwandprofielen werden aangelegd in functie van wat op terrein werd
waargenomen en niet in functie van de gekarteerde bodemeenheden (aangezien
er slechts één gekarteerde eenheid voorkomt).

Het eerste putwandprofiel geeft een algemeen beeld van de bodemopbouw in het
noordelijke en noordwestelijke deel van het onderzoeksgebied. Er is sprake van een
humeuze A-horizont die als een teelaarde kan geïdentificeerd worden, die zich
scherp aflijnt ten opzichte van de onderliggende verweringshorizont. De scherpe
aflijning duidt op landbouwactiviteiten.
De verweringshorizont verhoudt zich als een vuilbruine tot beigebruine, licht
verbrokkelde horizont met duidelijke inspoeling van lutum. Dit identificeert deze
horizont als een Bt-horizont. Deze komt voor in de zuidwestelijke zone met
nederzettingssporen en het is opvallend dat de aardwerkfragmenten (bijvoorbeeld
in spoor 45, zie verder) reeds vanaf de Bt-horizont zichtbaar zijn. De sedimenten
van de archeologische sporen tekenen zich echter pas in de C-horizont af.
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Figuur 4. Putwandprofiel 1. Onder: detail van de Bt-horizont.

De

C-horizont

kenmerkt

zich

door

een

fijn

zandig

sediment

waarin

gleyverschijnselen voorkomen. Het betreft een quartair riviersediment. Deze Chorizont bestaat uit verschillende sedimenten: er is sprake van een vrij compact
lemig sediment (2C) en een onderliggend zacht zandig sediment (3C). In beide
quartaire sedimenten is roestvorming opgetreden. In putwandprofiel 1 lijkt horizont
2C geulvorm te hebben, wat mogelijk een restant is van de quartaire situatie waarbij
de Leie een breed vlechtend rivierennetwerk was, met slingerende kleinere geulen
en zijtakken. Het is tevens deze opvallende horizont die zich in putwandprofiel 2
dicht onder het maaiveld bevindt, wat wijst op een erosie van het jongere sediment
(horizont 1C in putwandprofiel 1, nvdr.).

In putwandprofiel 2 is tevens een jonge humeuze A-horizont herkenbaar, met een
scherpe aflijning ten opzichte van de onderliggende horizont. Dit komt over het
volledige onderzoeksgebied voor en kan op basis van het landgebruik als de
teelaarde3 worden beschouwd. Deze teelaarde is de voornaamste verstorende
factor voor de bewaring van archeologische sporen en structuren.

3

“Teelaarde”, “bouwvoor”, “ploegvoor”, …
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Figuur 5. Putwandprofiel 2.

De

onderliggende

verweringshorizont

is

sterk

vergelijkbaar

met

deze

in

putwandprofiel 1 en kan op basis van de lutum-inspoeling als een Bt-horizont
geïdentificeerd worden. Er is tevens sprake van verwering door graafdieren. De
onderliggende

onverstoorde

sedimenten

zijn

compacte

quartaire,

lemige

sedimenten met een duidelijke roestvorming. De onderliggende sedimenten zijn
afwisselend fijn zandig (vergelijkbaar met 3C in putwandprofiel 1) en lemig.
Putwandprofielen

1

en

2

bevonden

zich

op

het

hogere

deel

van

het

onderzoeksgebied, waar de sporendensiteit lager was en er waarschijnlijk sprake
is van erosie. De sporen in proefsleuf 1 zijn tevens slecht bewaard (cf. infra), wat
ook op een erosie van de bodem wijst.

Putwandprofiel 3 bevond zich lager op het terrein en gaf een ander signaal dan de
eerder besproken profielen. In eerste instantie is een A-horizont en een Bt-horizont
zichtbaar. Het onderliggende quartair sediment is echter verschillend van dit in
putwandprofielen 1 en 2 in die zin dat het sediment uitsluitend fijn zandig is.
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Figuur 6. Putwandprofiel 3. Bemerk ook de recente drainagesleuf.

In dit sediment treedt een dynamische bodemvorming op, waarbij roestvorming en
uitloging kunnen worden herkend tot een diepte van circa 100 centimeter onder het
maaiveld. Het onderliggende sediment is fijn zandig en vrij homogeen grijs van
kleur. De volledige lager gelegen zone van het onderzoeksgebied vertoont een
dergelijke bodemopbouw met een grotere densiteit aan bioturbatie door mollen en
door planten. Er is ook sprake van meer windvallen. De roestvorming wijst mogelijk
op het restant van een Bs-horizont die verstoord werd door windvallen.
Deze elementen kunnen op twee dingen wijzen:
-

In het lager gelegen gedeelte van het terrein is de bodem beter bewaard
(dan in het noordelijke en noordwestelijke deel van het terrein)

-

Het lager gelegen gedeelte van het terrein was een minder gecultiveerd
gebied (bos, heide ?)

Putwandprofiel 4 geeft dan weer een aanwijzing voor een natter gedeelte van het
gebied. Er is in dit profiel opnieuw sprake van een A- horizont (ploeglaag) en een
Bt-horizont. In het onderliggende quartair sediment heeft zich echter een
bodemvorming voorgedaan die voornamelijk als “verbruining” wordt bestempeld.
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Figuur 7. Putwandprofiel 4.

Deze bodemvorming is een aanrijking van organisch materiaal en komt vooral voor
op lager gelegen, nattere bodems. Het aandachtspunt hier is dat de archeologische
sporen en structuren zichtbaar zijn vanaf deze verbruiningshorizont, en niet “er
onder”. De leesbaarheid van de archeologische sporen is hierdoor verminderd,
maar niet onmogelijk.
De onderliggende bodemhorizonten C2 en C3 zijn dezelfde quartaire sedimenten
waarin vrij dramatische gleyverschijnselen in voorkomen.

Putwandprofiel 5 toont tenslotte een A-horizont die op bijna mathematische wijze
dezelfde dikte en textuur vertoont als in de rest van het onderzoeksgebied. De Bhorizont is echter meer verbrokkeld, wat beter strookt met de gegevens van de
bodemkaart.

12
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Figuur 8. Putwandprofiel 5. Bemerk ook de verstoring door een windval rechts op
de foto, in deze zone van het gebied komen windvallen vrij veel voor.
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In het onderliggende quartair sediment, dat zandig tot zand-lemig is, lijkt de restant
van een Bs-horizont aanwezig te zijn. In de onderliggende quartaire sedimenten zijn
gleyverschijnselen herkenbaar.
1.2.2

Gevolgen voor de archeologische
archeologische stratigrafie

Op basis van de bovenstaande gegevens kan worden gesteld dat de stratigrafie
van de site samenhangt met de topografie ervan. Op basis van de proefsleuven lijkt
er dus een archeologisch niveau aanwezig te zijn dat zich in het noordelijke en
noordwestelijke deel van het onderzoeksgebied net onder de Bt-horizont bevindt.
Het natuurlijke, onverstoorde quartaire sediment waarin de archeologische sporen
en structuren zichtbaar zijn, bevindt zich in deze zones ofwel in een vrij zacht,
zandig sediment, ofwel in een vrij compact, lemig sediment. Op basis van het
voorkomen van vergelijkbare sedimenten (en bodems) op grotere diepte onder het
maaiveld in de lager gelegen delen van het terrein, wordt een erosie van de bodem
verondersteld. Dit impliceert ook een verminderde bewaring van de sporen en
structuren, zoals zichtbaar in proefsleuf 1 tot en met 3 (zie verder).

In zuidoostelijke richting daalt het terrein en lijkt de bewaring van de bodem (en dus
van de archeologische sporen en structuren) beter te zijn. Er is duidelijk een
zandiger en fijner sediment aanwezig, waarin verschillende soorten bodemvorming
zijn opgetreden. In het zandige sediment -zoals zichtbaar in putwandprofiel 3-
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werden

goed

bewaarde

archeologische

sporen

aangetroffen,

waarvan

de

organische sedimenten door bodemvorming (uitloging) voornamelijk grijs tot
blauwgrijs verkleuren (zie bijvoorbeeld sporen 15 en 16). Er is tevens sprake van
plaatselijke verbruining, waardoor de archeologische sporen een meer donkere,
organische kleur vertonen (bijvoorbeeld sporen 28, 34 en 32). Een deel van deze
bodemvorming heeft te maken met de aanwezigheid van oudere sporen van
bioturbatie, met name windvallen.
Het archeologisch vlak dient dus ook hier onder de Bt-horizont te worden
aangelegd, de verbruining is immers geen afdekkend pakket, maar een oudere
bodemvorming. Men kan dus stellen dat de grondsporen zich op één archeologisch
niveau bevinden, dat zich op de overgang van de Bt- naar de C-horizont
manifesteert.

1.3

Assessment van het sporenbestand
sporenbestand

1.3.1

Greppels

Verspreid

over

het

onderzoeksgebied

werden

antropogene

grondsporen

aangetroffen die op basis van de ruimtelijke samenhang als greppels kunnen
worden geïnterpreteerd.
Er

werden

twee

soorten

greppels

aangetroffen,

namelijk

vrij

smalle

drainagegreppels en bredere greppels die een gecombineerde functie als
afwatering en perceelsafbakening kennen.

Figuur 9. Clustering van de greppels in het zuidoostelijke deel van het
onderzoeksgebied.
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De smalle drainagegreppels clusteren zich voornamelijk langs de Spoorweglaan,
maar bevinden zich verspreid over het hele terrein. Deze kenmerken zich als
grondsporen door een scherpe aflijning, een matige tot afwezige bodemvorming
en de aanwezigheid van kleine fragmenten baksteen in de bijmenging. In sommige
gevallen bevatten deze een aardewerk afvoerbuis. Deze elementen wijzen op een
recente datering van deze grondsporen, waarbij deze het resultaat zijn van het
mechanisch aanbrengen van drainagebuizen in de ondergrond. Deze grondsporen
hebben geen archeologische waarde en zijn enkel opgemeten in het noordelijke
deel van het onderzoeksgebied en specifiek als verstoring van een relevant
archeologisch spoor (bijvoorbeeld spoor 43).
Een tweede categorie zijn bredere greppels met een overwegend homogeen grijze
tot grijsbruine vulling en een beperkte bodemvorming. Bij een confrontatie met de
perceelsindelingen op de Atlas der Buurtwegen en de vaststelling van de
dominante axialiteit van deze indelingen, kan in eerste instantie worden besloten
dat de axialiteit van de aangetroffen greppels zeer gelijklopend is. Dit doet sterk
vermoeden dat deze greppels getuigen van een sub-recente tot recente
landindeling van het terrein, die niet noodzakelijk een reflectie is van een oudere
situatie.
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Figuur 10. Clustering van de greppels in het zuidoostelijke deel van het
onderzoeksgebied met aanduiding van de axialiteit.

Er is bovendien geen duidelijke associatie met de archeologische sporen die wel
relevant zijn (cf. infra), deze zou kunnen bestaan uit een clustering (bijvoorbeeld een
duidelijk circumferentie van een sporencluster), een bodemkundige associatie
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(gelijkaardige bodemvorming), de aanwezigheid van vergelijkbaar archeologisch
materiaal (aardewerk, metaal, …), een stratigrafische associatie, of dergelijke meer.
Een uitzondering hierop is de vondst van een fragment handgevormd aardewerk in
greppel 14. Het opvallende is echter ook dat er wel een verhoogde densiteit aan
greppels waarneembaar is in de zone waar ook de nederzettingssporen (cf. infra)
een hogere densiteit bereiken en bovendien is de aflijnbare axialiteit en windrichting
van de aangetroffen oudere nederzettingsstructuren gelijklopend met deze van de
greppelsystemen.

De

huidige

dataset

laat

echter

niet

toe

om

de

nederzettingssporen en de greppelsystemen ofwel aan elkaar te verbinden, ofwel
van elkaar los te koppelen. Er kan een verband zijn tussen de axialiteit van de
structuren en het landschap of er kan een historisch verband zijn, dit is heden niet
geheel duidelijk en dient verder onderzocht te worden. Daarom wordt de hoogste
densiteit aan greppelsystemen opgenomen binnen de zone voor verder onderzoek
(cf. programma van maatregelen).
1.3.2

Circulaire structuren: geen grafcirkels

Op twee plaatsen binnen het onderzoeksgebied werd in de proefsleuf een
ogenschijnlijke combinatie van greppelsegmenten aangetroffen die een circulaire
structuur beschreven. Gezien de landschappelijke ligging werd het mogelijk geacht
dat het de restanten van “grafcirkels”4 betrof en vanuit deze werkhypothese werden
deze structuren dan ook benaderd.
De meest noordelijke structuur bevond zich in proefsleuf 2 en om deze ruimtelijk te
begrijpen werd een dwarssleuf (proefsleuf 24) aangelegd. Een dwarssleuf met een
afwijkende oriëntatie van

ongeveer

90°

zou

-ingeval

van

een

aanwezige

cirkelvormige structuur- in theorie twee aanvullende segmenten moeten aantonen.

4Een

“grafcirkel” beschrijft de greppel die rondom een grafheuvel is aangelegd, deze kunnen
voornamelijk in de bronstijd worden gedateerd en worden voornamelijk aan de
Hilversumcultuur verbonden, maar dergelijke grafstructuren komen ook in het laat-neolithicum
en de ijzertijd voor. Het heuvellichaam is verdwenen, maar de opgevulde greppel kan in het
archeologisch vlak worden herkend. De ouderdom en dus de bodemvorming binnen de
sedimenten van de greppel maken deze structuren soms extreem moeilijk om in een
archeologisch vlak waar te nemen.
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Figuur 11. Situering van de greppelsegmenten in proefsleuf 24.

In het geval van deze noordelijke structuur bleek deze deel uit te maken van een
recent/sub-recent greppelsysteem en niet van een oudere circulaire structuur.

Ten zuiden daarvan werd een tweede dergelijke structuur aan dezelfde methodiek
onderworpen. Toen in het zuidelijke deel van dwarssleuf 25 bleek dat de structuur
ten minste een halve cirkel beschreef, werd een volgsleuf aangelegd om een deel
van de structuur bloot te leggen. In het vlak vertoonde deze greppel echter niet het
signaal van een greppel die het restant is van een “grafcirkel”. Deze laatste
vertonen meestal een intense bodemvorming, zowel chemisch (uitloging) als
fysisch (bioturbatie). De scherpe aflijning van het sediment in deze structuur ten
opzichte van het onverstoorde moedermateriaal deed vermoeden dat de
interpretatie als “grafcirkel” niet houdbaar was. De greppel werd dan ook aan een
evaluerende coupe onderworpen, waaruit bleek dat de bewaring extreem ondiep
was.

17
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Figuur 12. Sporencluster en coupe op spoor 39.

Bovendien is het profiel van de aangetroffen structuur weinig vergelijkbaar met een
“grafcirkel”, deze laatste zijn meestal duidelijk U-vormig of zelfs extreem V-vormig
in doorsnede. De aangetroffen vlakke en ondiepe profilering, in combinatie met de
beperkte bodemvorming, doet vermoeden dat het kan gaan om een jongere
circulaire

structuur,

bijvoorbeeld

van

een

hooiopper

of

een

hooischoof.

Vergelijkbare structuren zijn reeds aangetroffen te Beerse, Krommenhof5.
Men kan tussentijds besluiten dat er binnen het onderzoeksgebied geen duidelijke
aanwijzingen zijn voor de aanwezigheid van circulaire structuren die het restant zijn
van een grafveld uit de Hilversumcultuur of de Urnenveldencultuur. De aangetroffen
sporen en structuren behoeven geen verder onderzoek.

5De

Smaele, Verdegem et al., 2018, pagina 313.
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1.3.3

Nederzettingssporen
Nederzettingssporen

Binnen het onderzoeksgebied werden drie zones aangetroffen waarbinnen
nederzettingssporen aanwezig zijn, het gaat om een noordelijke, een westelijke en
een

zuidoostelijke

zone.

De

nederzettingssporen

manifesteren

zich

als

antropogene grondsporen, zich uitend in uitgravingen (“surface”) en sedimenten
(“deposit”) waarbinnen een aanzienlijke bodemvorming is opgetreden, zowel
chemisch (uitloging) als fysisch (bioturbatie). De herkenning en interpretatie van
deze grondsporen geschiedde voornamelijk op basis van de bodemvorming in
deze individuele sedimenten, de vorm van de insteek van de grondsporen (rond,
ovaal, lineair, … in tegenstelling tot vaag, grillig en diffuus in het geval van biogene
grondsporen),

de

bijmenging

(aardewerk)

en

de

onderlinge

verbanden

(rechthoekige structuren, oplijningen van sporen, …). De aflijning van de sporen is
voornamelijk op basis van de ervaring van het onderzoeksteam gebeurd.
In volgende hoofdstukken worden de drie zones afzonderlijk besproken. Voor de
individuele afmetingen van elk grondspoor wordt verwezen naar de bijlage
(“Inventaris van de sporen”).
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1.3.3.1
In

de

Slecht bewaarde zone, Spoorweglaan
meest

noordelijke

proefsleuf

(proefsleuf

1)

werd

een

cluster

van

nederzettingssporen aangetroffen, waarbij als werkhypothese werd vooropgesteld
dat het kon gaan om de restanten van één of meerdere gebouwplattegronden. Op
basis van het aangetroffen aardewerk (handgevormd aardewerk) bij het opschaven
van de sporen werd besloten dat het kon gaan om sporen uit de protohistorie of de
inheems-Romeinse periode (cf. infra).
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Figuur 13. Plan van de noordelijke sporencluster.

Ook in proefsleuf 3 werd een grondspoor (spoor 8) aangetroffen dat wat betreft
voorkomen (kleur, textuur, bodemvorming) kon behoren tot een cluster van sporen
die zich over verschillende proefsleuven uitstrekte. Vanuit deze hypothese werd
deze zone benaderd en er werd gekozen voor het aanleggen van drie dwarssleuven
om de zone ofwel te doorsnijden (i.e. het aantreffen van associeerbare
nederzettingssporen) ofwel af te bakenen. Deze proefsleuven zijn genummerd 21,
22 en 23 en doorsnijden de zone volledig. In deze sleuven werden, met uitzondering
van spoor 37, echter geen associeerbare sporen aangetroffen en er werd gekozen
voor een benadering van de individuele sporen.
Spoor 1 was in het vlak geïnterpreteerd als een mogelijke paalkuil en spoor 37 als
een kuil, maar bij het opschaven van deze sporen bleek dat spoor 1 enkel bestond
uit bodemvorming (mollengangen) en dus na één maal opschaven niet meer
bewaard was.

HEMBYSE ARCHEOLOGIE

Figuur 14. Spoor 1 voor en na opschaven.

Hetzelfde gold voor spoor 37 en spoor 8 (in proefsleuf 3), waarbij in de
mollengangen en in de bovenliggende verweringshorizont B nog enkele fragmenten
vrij slecht bewaard handgevormd aardewerk werden aangetroffen. Ook dit wees op
een uitermate slechte bewaring van de sporen in deze zone. Het was opvallend dat
in zo’n ondiep bewaarde sporen nog een vrij grote hoeveelheid handgevormd
aardewerk werd aangetroffen en mogelijk gaat het om de onderste vullingen van
afvalkuilen.

Figuur 15. Spoor 37 in het vlak, bemerk de verspitte vulling in de
verweringshorizont.

Spoor 38 werd initieel geïnterpreteerd als een greppel die mogelijk aan een erf of
nederzetting (i.e. afbakening) kon worden verbonden, dit op basis van de knik in het
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tracé (en niet zozeer op basis van de kleur of textuur van het sediment). Dit spoor
werd onderworpen aan een evaluerende coupe, waaruit het profiel van deze
greppel bleek. Dit profiel was echter weinig diagnostisch. In de vulling werden 3
weinig diagnostische fragmenten handgevormd aardewerk aangetroffen.
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Figuur 16. Spoor 38 in het vlak en in de coupe.

Op een grotere schaal kon het tracé van greppel 38 verbonden worden aan het
systeem van greppels zoals besproken in §1.3.1.
Deze gegevens duiden er dus op dat deze zone deel heeft uitgemaakt van een
nederzetting, die op basis van het aardewerk in de inheems-Romeinse periode kan
worden

gedateerd.

De

situering

van

deze

zone

(aan

de

rand

van

het

onderzoeksgebied, voornamelijk doorlopend in noordelijke richting) wijst er op dat
in de proefsleuven slechts een klein deel van deze zone is aangesneden en dat het
leeuwendeel van de nederzetting zich buiten het eigenlijke onderzoeksgebied heeft
bevonden. Bovendien is de bewaring van de sporen opvallend slecht.
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De afweging voor het al dan niet verder onderzoeken (door middel van een
vlakdekkend onderzoek in een volgende fase, nvdr.) van deze zone werd gemaakt
en op basis van verschillende elementen werd deze zone niet voor verder
onderzoek weerhouden:
-

De zone is beperkt in oppervlakte en maakt hoogstwaarschijnlijk deel uit van
een cluster die reeds grotendeels door de huidige Spoorweglaan verstoord
is.

-

De sporen zijn weinig diagnostisch.

-

De bodemkundige situatie wijst op een algemeen matige tot slechte
bewaring (cf. §Putwandprofielen).

-

De individuele sporen zijn slecht tot heel slecht bewaard.



De aard van de sporen geeft geen duidelijke onderzoeksvragen voor een
vlakdekkend onderzoek.



Een vlakdekkend onderzoek van deze sporen levert slecht zeer beperkte
archeologische kenniswinst op

Gezien

de

aanwezigheid

van

twee

andere

zones

met

goed

bewaarde

nederzettingssporen binnen het onderzoeksgebied (cf. infra) lijkt het dan ook zinvol
om de focus en middelen naar deze zones te verleggen.
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1.3.3.2

Zone met lage sporendensiteit: off-site ?

In het zuidoostelijke deel van het onderzoeksgebied werd vastgesteld dat een
aantal grondsporen die als paalkuilen konden worden geïnterpreteerd, zich met een
relatief lage densiteit over een vrij grote oppervlakte verspreid bevonden. De sporen
bevonden zich in proefsleuven 9 tot en met 13, waarbij geen duidelijke clustering
kon worden afgebakend. Deze sporen tekenden zich echter wel af als onderling
zeer goed vergelijkbare sporen met een ronde tot ovale insteek en een blauwgrijze
uitgeloogde tot donkergrijze, vrij organische opvulling. Bovendien bevonden deze
sporen zich in een landschappelijk lager gelegen gedeelte van het terrein met een
vrij goede bewaring, in tegenstelling tot de noordelijke zone aan de Spoorweglaan.
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Figuur 17. Plan van de zuidoostelijke sporencluster, sporen 25 en 36 in het vlak.
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Op het eerste gezicht zijn deze sporen weinig opzienbarend, het gaat om vrij kleine
paalkuilen, aangetast door fysische en chemische verwering. Deze kunnen echter
de restanten zijn van bijgebouwen bij een nederzetting, met name “spiekers”6.
Deze lichte constructies bevinden zich binnen en aan de rand van een erf en kunnen
ook zeer verspreid voorkomen.
Om te vergewissen dat dit type van sporen in deze sporencluster daadwerkelijk
goed bewaarde paalkuilen en aflijnbare structuren betrof, werd bij wijze van test
een kijkvenster aangelegd ter hoogte van sporen 15 en 16, de meest noordelijke
sporen in deze sporencluster. Een moeilijker leesbaar spoor in de wand bleek bij
aanleg van het kijkvenster ook een grondspoor te zijn (spoor 40).

25

6“Spiekers” is een containerbegrip voor kleine tot middelgrote structuren in een nederzetting
(van de bronstijd tot in de vroege middeleeuwen), waarvan de meest aangenomen functie de
opslag van levensmiddelen is. Deze structuren bestaan meestal uit vier tot zes kleinere
paalkuilen en geven voornamelijk informatie over indeling van een nederzetting. Structuren
met eenzelfde signaal in het archeologisch vlak komen ook in begraafplaatsen (voornamelijk
inheems-Romeinse) voor, waar ze meestal als “dodenhuisjes” worden geïnterpreteerd.
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Figuur 18. Plan van de aangetroffen spieker in werkput 9 en evaluerende coupe
op spoor 41.

Bij de aanleg van het kijkvenster bleek het inderdaad te gaan om een structuur,
bestaande uit minstens vier hoekpalen. De structuur kan eventueel in zuidwestelijke
richting doorlopen en zo een zespalige structuur vormen, maar dit dient deel uit te
maken van verder onderzoek. Ter evaluatie van de bewaringstoestand van de
grondsporen (4 paalkuilen) die van deze structuur deel uitmaken, werd spoor 41
gecoupeerd. Het grondspoor bleek goed bewaard te zijn, er is sprake van
chemische en fysische verwering van de insteek en de vulling van het grondspoor,
maar deze is niet van die aard dat er geen kenniswinst meer mogelijk is. De
eigenschappen van de sporen in het kijkvenster kunnen worden geprojecteerd op
de overige sporen in deze sporencluster: een goede bewaring en de aanwezigheid
van aflijnbare archeologische structuren.
De afweging voor het al dan niet verder onderzoeken (door middel van een
vlakdekkend onderzoek in een volgende fase, nvdr.) van deze zone werd gemaakt
en op basis van verschillende elementen werd deze zone wel voor verder
onderzoek weerhouden:
-

De zone waarbinnen de verspreide paalkuilen zich bevinden is voldoende
groot om een mogelijke structuur of indeling af te lijnen. Dit biedt nieuwe
en/of aanvullende kennis over de landindeling en de organisatie van de
nederzetting en de omliggende ruimte. De zone loopt waarschijnlijk in
noordoostelijke richting verder, maar op basis van de aangetroffen sporen
en structuren kan men echter minimaal vijf tot tien structuren in deze zone
verwachten, voldoende voor een archeologische kenniswinst.

-

De sporen zijn diagnostisch: de profilering op basis van de insteek en
opvulling leveren informatie over de funderingstechnieken en opbouw van
de structuren.

-

De bodemkundige situatie wijst op een algemeen vrij goede bewaring (cf.
§Putwandprofielen).

-

De individuele sporen zijn goed bewaard.



De aard van de sporen geeft duidelijke onderzoeksvragen voor een
vlakdekkend onderzoek: “Zijn de sporen de restanten van een cluster
bijgebouwen
bijgebouwen en hoe verhouden deze zich ten opzichte van de andere
aangetroffen nederzettingssporen ?”



Een vlakdekkend onderzoek van deze sporen levert een duidelijke
archeologische kenniswinst op.

1.3.3.3

Mogelijke gebouwplattegrond

In werkput 13 werd een cluster van grondsporen aangetroffen, met spoor 31 als
voornaamste opvallende spoor. Dit vrij lineaire grondspoor, in combinatie met een
paalkuil, deed onmiddellijk het vermoeden rijzen dat dit een deel van een
toegangspartij van een hoofdgebouw uit de ijzertijd (circa 800-50 v.Chr.) kon zijn.
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Als basis voor de typologische referentie is de typologie van gebouwplattegronden
van de HSL gebruikt7. De werkhypothese was dat er mogelijk resten van een
gebouwplattegrond type Haps of Oss-Ussen aanwezig waren. Dit zou stroken met
de aanwezigheid van spiekers in het oostelijke deel van het terrein en zou dus wijzen
op een datering in de ijzertijd. Om zowel de structuur te onderzoeken, alsook
mogelijk het verzamelen van diagnostisch aardewerk bij het opschaven van de
grondsporen, werd een kijkvenster aangelegd.

27

7Verbeek

et al. 2004, pagina 154.

HEMBYSE ARCHEOLOGIE

28

Figuur 19. Sporencluster en coupe op spoor 39: grondplan, overzichtsfoto. Onder:
details van sporen 45 (nog gedeeltelijk in de B-horizont) en spoor 31, mogelijk
een deel van een ingangspartij.

Hierbij kwamen sporen 42 en 43 aan het licht en in noordelijke richting tevens
sporen 47, 44, 45 en 46. Bij het aantreffen van spoor 45 werd besloten om, omwille
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van de aanwezigheid van aardewerk in de vulling (8 fragmenten handgevormd
aardewerk), het vlak aan te leggen op de B-horizont. Dit wijst er dus op dat een deel
van de vulling van deze grondsporen in de B-horizont is opgenomen. Dit sluit echter
de goede bewaring van de sporen (vanaf de C-horizont) niet uit. Spoor 44 was een
concentratie van handgevormd aardewerk in de B-horizont, deze elementen wijzen
dus op de aanwezigheid van een dense cluster van grondsporen, die op basis van
de aangetroffen sporen waarschijnlijk deel uitmaken van een gebouwplattegrond.
Sporen 43, 30 en 46 maken mogelijk deel uit van een wand, met sporen 31 en 47
als resten van de toegangspartij.
Omwille van het feit dat dit relatief delicaat bewaarde grondsporen zijn is het
kijkvenster in noordelijke richting niet verdiept, noch is het uitgebreid om het
gebouwplattegrond volledig in het vlak te vatten. De veldwerkleider was van oordeel
dat dit deel dient uit te maken van verder onderzoek, waarbij alle logistieke
middelen aanwezig zijn om een gebouwplattegrond uit de ijzertijd correct en
evenwichtig te onderzoeken.

De afweging voor het al dan niet verder onderzoeken (door middel van een
vlakdekkend onderzoek in een volgende fase, nvdr.) van deze zone werd gemaakt
en op basis van verschillende elementen werd deze zone wel voor verder
onderzoek weerhouden:
-

De gebouwplattegrond kan volledig in het archeologisch vlak worden gevat,
ondanks de nabijheid van de begrenzing van het onderzoeksgebied. Een
volledige gebouwplattegrond is typologisch zeer belangrijk.

-

De sporen zelf zijn diagnostisch: er kan mogelijk meer worden afgelijnd dan
enkel

de

basisconstructie

van

het

gebouw

(i.t.t.

enkel

bewaarde

middenstaanders), met name de toegangspartij.
-

De bodemkundige situatie wijst op een matige tot goede bewaring (cf.
§Putwandprofielen).

-

De individuele sporen zijn goed bewaard, er moet echter rekening worden
gehouden met een mogelijk verminderde leesbaarheid door uitloging van
de sedimenten.

-

Het aardewerk dat in sporen 44 en 45 is aangetroffen is diagnostisch.

-

In combinatie met de aanwezigheid van een zone met spiekers ten oosten
van deze gebouwplattegrond, kan mogelijk een groot deel van een
nederzetting worden onderzocht. Op basis van de huidige data lijkt het te
gaan om een nederzetting uit de ijzertijd.



De aard van de sporen geeft duidelijke onderzoeksvragen voor een
vlakdekkend onderzoek: “Zijn de sporen de restanten van een hoofdgebouw
en hoe verhoudt
verhoudt dit hoofdgebouw zich ten opzichte
opzichte van de andere
aangetroffen nederzettingssporen ?”



Een vlakdekkend onderzoek van deze sporen levert een duidelijke
archeologische kenniswinst op, niet alleen voor de regio maar voor het
volledige zogenaamde “Maas-Demer-Scheldegebied”.
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1.3.3.4

Windval als afvalkuil

In werkput 11 werd een grondspoor aangetroffen waarbij in de bijmenging van het
sediment handgevormd aardewerk en kleine fragmenten kwartsiet werden
aangetroffen. Het betrof een grondspoor met een vaalbruin tot licht okerkleurig
verweerd sediment, zonder duidelijke insteek; noch in het vlak, noch in het profiel.
In het vlak werden rondom rond grondsporen aangetroffen met eenzelfde kleur en
textuur en op basis van deze sporen bleek het om de restant van een wind- of
boomval te zijn. Dit verklaart de afwezigheid van een insteek en de afwijkende kleur
van verwering (ten opzichte van de sporen in kijkvensters 9 en 13).
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Figuur 20. Spoor 19 in het vlak en in de coupe.
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Dit grondspoor kan worden geïnterpreteerd als een biogeen spoor, dat door de
mens is hergebruikt als afvalkuil. Op basis van het aardewerk kan dit aardewerk in
de ijzertijd worden gedateerd, dit is echter het enige verband tussen de eerder
besproken zones.
De afweging voor het al dan niet verder onderzoeken (door middel van een
vlakdekkend onderzoek in een volgende fase, nvdr.) van deze zone werd gemaakt
en op basis van verschillende elementen werd deze zone niet voor verder
onderzoek weerhouden:
-

Spoor 19 en de aanhorige windval is biogeen, dit betekent dat enkel het
mogelijke hergebruik ervan als antropogeen kan worden beschouwd.

-

Spoor 19 bevindt zich geïsoleerd ten opzichte van de zones met duidelijke
nederzettingssporen. Mogelijk is dit spoor het signaal van een “off-site
fenomeen”. Er is echter geen cluster van dergelijke sporen, of een
ruimtelijke associatie met enig ander archeologisch relevant grondspoor.

-

Het enige verband is de aanwezigheid van aardewerk dat ruim in dezelfde
periode als de nederzettingssporen kan worden gedateerd.



De aard van de sporen geeft geen duidelijke onderzoeksvragen voor een
vlakdekkend onderzoek.



Een

vlakdekkend

onderzoek

van

dit

spoor

levert

geen

duidelijke

archeologische kenniswinst op. Het fenomeen van het hergebruiken van
bestaande biogene kuilen als dump voor huishoudelijk afval is archeologisch
gekend.
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1.3.3.5

Wel onderzocht, niet weerhouden: werkput 6.

In werkputten 7 en 8 werd telkens één grondspoor aangetroffen dat omwille van
kleur,

textuur

en

verwering

als

archeologisch

weerhouden (sporen 11 en 12). Aangezien

relevant

grondspoor

werd

deze twee grondsporen zich

ogenschijnlijk geïsoleerd in de proefsleuven bevonden, werd in eerste instantie het
sleuvengrid vernauwd van 15 meter naar 7,5 meter (i.e. een plaatselijke dekking
van 20% in plaats van 10%).
In deze twee aanvullende proefsleuven (proefsleuven 26 en 27) werden geen sporen
aangetroffen, wat wees op ofwel een zeer lage sporendensiteit in deze zone, ofwel
een voorbarige inschatting van de archeologische relevantie van sporen 11 en 12.
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Figuur 21. Grondplan van proefsleuven 26 en 27.

Ter evaluatie werd spoor 12 gecoupeerd. Het bovenste deel van het sediment in de
vulling bleek nog redelijk organisch en vrij “vettig”, dit wijst eerder op een vrij jonge
datering, met betrekkelijk weinig bodemvorming. In het sediment waren ook geen
inclusies (van bijvoorbeeld houtskool, verbande leem, aardewerk, …) aanwezig, wat
ook wijst op een biogene oorsprong.
De insteek van dit spoor was bovendien vrij diffuus en onduidelijk en er was sprake
van een vrij grillige uitloging van het sediment, die weinig doet denken aan de vrij
geconcentreerde uitloging van het sediment in een paalkuil of een antropogene kuil.
Het contrast tussen dit spoor en de sporen in de clusters met neerzettingssporen
was vrij groot. Bovendien lag dit spoor volledig geïsoleerd, en leek dit geen deel uit
te maken van een structuur of een sporencluster. Spoor 11 werd hierna niet
gecoupeerd, na een tweede maal opschaven bleek ook in dat geval de
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bodemvorming vrij onregelmatig en er bleken kleine fragmenten baksteen in de
bijmenging van het sediment aanwezig te zijn. Er werd door de veldwerkleider
geoordeeld dat sporen 11 en 12 geen signaal zijn van de aanwezigheid van een
zone met archeologische sporen die een potentieel op kenniswinst bevatten.
De afweging voor het al dan niet verder onderzoeken (door middel van een
vlakdekkend onderzoek in een volgende fase, nvdr.) van deze zone werd gemaakt
en op basis van verschillende elementen werd deze zone niet voor verder
onderzoek weerhouden:
-

Spoor 12 vertoont een andere bodemtextuur en bodemvorming dan de
antropogene grondsporen, waardoor vermoed wordt dat spoor 12 eerder
biogeen is.

-

Sporen 11 en 12 bevinden zich geïsoleerd ten opzichte van de zones met
duidelijke nederzettingssporen. De aanvullende sleuven toonden dat hier
geen cluster van sporen aanwezig is, noch is er een ruimtelijke associatie
met enig ander archeologisch relevant grondspoor.



De aard van de sporen geeft geen duidelijke onderzoeksvragen voor een
vlakdekkend onderzoek.



Een

vlakdekkend

onderzoek

van

dit

spoor

levert

geen

duidelijke

archeologische kenniswinst op.
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1.3.4
Op

Sporen van oorlogshandelingen
5

plaatsen

binnen

het

onderzoeksgebied

werden

de

resten

van

oorlogshandelingen aangetroffen, dit in de vorm van conventionele explosieven en
de resten daarvan, die zich voornamelijk op de overgang tussen de B- en de Chorizonten bevonden.
Op 4 locaties werden inerte fragmenten van artillerieprojectielen aangetroffen, deze
staan gekarteerd als “TS”8. Deze inerte fragmenten zijn de ijzeren onderdelen van
het ogief van een artillerieprojectiel. De aangetroffen fragmenten konden worden
geïdentificeerd als projectielen met diameters van 7,7 en 10,5cm; dit zijn
hoogstwaarschijnlijk Duitse artillerieprojectielen.
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Figuur 22. Situering van de resten van artillerieprojectielen. Onder: het door DOVO
geruimde artillerieprojectiel.

8“Tactisch

schroot”.
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In één geval werd een artillerieprojectiel aangetroffen dat met zekerheid nog een
explosieve stof bevatte (gekarteerd als “UXO”9), het betrof een 7,7cm Duits
artillerieprojectiel, waarvan de zamak ontsteker was verrot. Dit object werd na een
vaststelling door de lokale politie door DOVO geïdentificeerd en geruimd.

De aanwezigheid van deze objecten binnen het onderzoeksgebied doet besluiten
dat het gebied het doelwit is geweest van een artilleriebarrage. Bij gebrek aan
andere duidelijke sporen en structuren, zoals loopgraven of schuttersputten, kan
niet worden uitgemaakt aan welke oorlogshandeling deze objecten kunnen worden
verbonden. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen deze worden verbonden aan de
bewegingsoorlog aan het begin of het einde van de Eerste Wereldoorlog.
Anderzijds betekent dit ook dat er binnen het gebied een reële kans is op het
aantreffen van niet-ontplofte munitie.
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9“UneXploded

Ordnance”.
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1.4

Assessment
Assessment van vondsten en stalen

1.4.1

ConservatieConservatie-assessment

1.4.1.1

Vondsten

Er werden in totaal 71 archeologische objecten ingezameld, verspreid over twee
materiaalcategorieën: aardewerk en natuursteen. Alle aangetroffen objecten
werden handmatig met lauw water gewassen en aan de lucht gedroogd. Al het
materiaal is voldoende goed bewaard en behoefde geen stabilisatie of conservatie.
De objecten zijn droog bewaard en worden droog bewaard in het tijdelijk depot van
Hembyse bvba.
De minigrip-zakken waarin de objecten zich bevinden zijn geperforeerd om een
droge bewaring toe te laten en indien zich nog vocht in de objecten zou bevinden
is vorming van condens (en dus schimmels of mossen) niet mogelijk.
De preliminaire determinatie van de vondsten is uitgevoerd door Bart De Smaele,
de definitieve dient te gebeuren op basis van het volledige vondstenensemble na
verder onderzoek van de aangetroffen nederzettingssporen.

1.4.1.2

Stalen

Er werden geen stalen genomen: er werden geen archeologische (of andere)
contexten aangetroffen waarbij een staalname noodzakelijk was voor het
beantwoorden van de onderzoeksvragen.
1.4.2

Aardewerk

In totaal werden 67 fragmenten aardewerk ingezameld, die kunnen verdeeld
worden in handgevormd aardewerk en gedraaid aardewerk. In de context van de
prospectie met ingreep in de bodem wordt het aardewerk algemeen besproken en
wordt er geen exhaustieve determinatie uitgevoerd, het is zinvol om deze
determinatie uit te voeren in de context van een vervolgonderzoek op de
nederzettingssporen (cf. deel 11 van de archeologienota). Voor het assessment van
het handgevormd aardewerk werd gebruik gemaakt van de typologie van Van den
Broecke10.

1.4.2.1

Handgevormd aardewerk

Het handgevormd aardewerk vormt het grootste deel van het vondstenensemble
en bestaat voornamelijk uit ruwwandig en dikwandig handgevormd aardewerk met
een potgruismagering. De potgruismagering varieert van vrij fijn oranjebeige
potgruis tot donkergrijs/zwart potgruis. Er is tevens sprake van organische inclusies,
maar dit komt slechts op een drietal fragmenten voor en wordt niet als typerend

10Van

den Broecke 2012.
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voor het aardewerk beschouwd. Het aardewerk dat deze organische inclusies
vertoont kan bovendien waarschijnlijk als resten van een zoutcontainer beschouwd
worden. Op basis van de kleur (grijs tot zwart met rode buitenwand) neigt de
relatieve datering eerder in de richting van de inheems-Romeinse periode.
Het handgevormd aardewerk is over het algemeen goed bewaard en onversierd.
Er is sprake van secundair verhitte fragmenten en één enkel fragment met een zeer
subtiele besmijting en een groeflijn op de buitenwand. Een klein aantal fragmenten
van meer dunwandig handgevormd aardewerk vertoont ook een gladde tot
gepolijste wandafwerking, wat in combinatie met geknikte wanden doet denken
aan aardewerk uit de Midden-IJzertijd tot de inheems-Romeinse periode. Dit
aardewerk is voornamelijk afkomstig van geknikte schalen en kommen.
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Figuur 23. Voorbeelden van het handgevormd aardewerk. Boven: wandfragment
vrij matig bewaard aardewerk en zgn. zoutcontainer-aardewerk uit spoor 8.
Onder: wand- en randfragmenten uit spoor 45.

Over het algemeen is het handgevormd aardewerk weinig diagnostisch, waardoor
ook niet verder is ingegaan op de determinatie van het aardewerk. Een correcte
determinatie zal mogelijk zijn bij het beschouwen van een volledig ensemble na een
vlakdekkend onderzoek, in combinatie met absolute dateringen. De oorzaak voor
de beperkte diagnostisch eigenschappen van het aardewerk zijn de sterke
fragmentatie van het materiaal, de secundaire verhitting van de baksels en de
afwezigheid van diagnostische vormen of randen. Op basis van de weinige
typologische kenmerken kan het handgevormd aardewerk mits enig voorbehoud in
de IJzertijd en/of de inheems-Romeinse periode worden gedateerd.
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1.4.2.2

Gedraaid aardewerk

Er werden twee fragmenten gedraaid aardewerk aangetroffen, die waarschijnlijk
van hetzelfde individu afkomstig zijn (SP13LV). Het gaat om een randfragment en
een wandfragment, als geïsoleerde objecten aangetroffen op de overgang van de
B-horizont naar de C-horizont. Het gaat om gedraaid aardewerk in een
grijsbakkend, reducerend baksel met een lichte zandige magering, dat doet denken
aan lokaal reducerend aardewerk (het zogenaamde “Low Lands Ware” 11). Men zou
in eerste instantie kunnen denken aan aardewerk uit de middeleeuwen (zgn. “grijs
aardewerk”

of

“kogelpot”-aardewerk),

maar

de

ingesneden

rand

en

de

wandafwerking (zie verder) wijzen eerder in de richting van ouder materiaal. De
wandafwerking van het aardewerk is een algemene gladding tot polijsting, zowel
op de rand als op de hals.
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Figuur 24. Kruikwaar, mogelijk te dateren in de Inheems-Romeinse periode.

De rand is rond en naar buiten geplooid, met een opvallende insnijding. De
herkenbare vorm is mogelijk een kruik met een hoge hals, vergelijkbaar met het
type Stuart 131, wat dit aardewerk in de inheems-Romeinse periode zou plaatsen.
Dit aardewerk werd aangetroffen in een spoor van biologische oorsprong, het leek
te gaan om een plaatselijke natuurlijke laagte of zonk, waarvan de bodemvorming
eerder aansloot bij een verbruining dan bij een antropogeen spoor. De
aanwezigheid van archeologisch materiaal uit de inheems-Romeinse periode kan
dus wijzen op verschillende dingen:
-

Ofwel is dit materiaal nederzettingsruis van een nabij gelegen nederzetting
uit de inheems-Romeinse periode (in noordelijke richting ?). Dit zou
bijvoorbeeld aansluiten met het zoutcontainer-aardewerk in de noordelijke
zone met slecht bewaarde nederzettingssporen.

11

De Groote 2013, pagina 20.
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-

Ofwel

is

dit

materiaal

nederzettingsruis

van

de

aangetroffen

nederzettingssporen, wat op een datering in de inheems-Romeinse periode
zou kunnen wijzen
-

Ofwel is er een fasering van de nederzettingssporen, met een hoofdgebouw
uit de ijzertijd en een zone van bijgebouwen uit de inheems-Romeinse
periode (met een hoofdgebouw dat zich buiten het onderzoeksgebied
bevindt ?)

Enkel verder onderzoek van de nederzettingssporen en een gedegen datering,
zowel relatief als absoluut, kan hierover uitsluitsel bieden.
1.4.3

Natuursteen
atuursteen

In totaal werden vier (4) fragmenten natuursteen ingezameld, het gaat om vier
fragmenten die zich in windval 19 bevonden. Het gaat om twee afslagen van een
donkergrijze silex en een afslag van een koffiebruine kwartsiet. De fragmenten zijn
niet geretoucheerd, één fragment donkergrijze silex vertoont onverweerde cortex.
Een vierde fragment is een vrij grillige afslag in een blauwgrijze silex, die op basis
van de breuken en scheuren secundair verhit lijkt te zijn. Er zijn geen duidelijke
retouches zichtbaar.
Aangezien deze fragmenten zich in de vulling van een biogeen spoor bevonden, is
dus ook geen duidelijke archeologische matrix af te leiden waarbinnen deze
aanwezig waren. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat deze in een gelaagdheid
aanwezig waren die door de windval verstoord is, de huidige dataset laat niet toe
om hierover uitspraken te doen. In ieder geval lijkt het er niet op dat deze
fragmenten deel uitmaken van een paleo-horizont waarin een concentratie aan
steentijdartefacten aanwezig is.
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2 Tussentijds
Tussentijds besluit
Op basis van de bestaande archeologische data kan gesteld worden dat er voor
het onderzoeksgebied aan de Spoorweglaan een hoge verwachting bestond naar
de aanwezigheid van archeologische sporen en structuren, waarbij de nadruk
gelegd was op een hogere verwachting naar sporensites uit de Romeinse periode.
Deze verwachting hing grotendeels samen met de landschappelijke ligging op de
hoge ruggen enerzijds en de nabijheid van (doorwaardbare) waterlopen anderzijds.

Uit de nieuw gegenereerde archeologische data is gebleken dat er in drie zones
van het onderzoeksgebied duidelijke archeologische sporen aanwezig zijn, het gaat
om de resten van kuilen en paalkuilen die op basis van het aardewerk in de
bijmenging (van de sedimenten in de paalkuilen en kuilen, nvdr.) en het vermoede
gebouwtype in de ijzertijd kunnen worden gedateerd.
Van deze drie zones is er één zone slecht bewaard en niet weerhouden voor verder
onderzoek. De twee overige zones zijn echter wel weerhouden voor verder
onderzoek en bevatten een hoog archeologisch kennispotentieel. Het gaat om een
zone met een hoofdgebouw en een zone met bijgebouwen.
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Figuur 25. Sfeerbeeld van de reconstructie van een nederzetting uit de ijzertijd te
Dongen (NL).

Het hoofgebouw kan voorlopig worden beschouwd als een hoofdgebouw van het
type 4 in de typologie van Verbeek, Delaruelle & Bungeneers12. Op basis van de
aangetroffen sporen 31 en 47 lijkt een typerende ingangspartij op de zuidelijke
lange zijde aanwezig te zijn, die doet denken aan de Haps-gebouwen in de
overgang van kort naar lang geschrankt vierbeukig. Het is opvallend dat er van de

12

Verbeek et al., 2004, pagina 154.
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noordelijke lange zijde in de proefsleuf geen sporen zijn aangetroffen. Verder
onderzoek zal moeten uitwijzen hoe de structuur van de gebouwplattegrond in
elkaar zat. In ieder geval zou dit er voorlopig op wijzen dat er sprake is van een
hoofdgebouw uit de midden-ijzertijd tot de late ijzertijd. Een dergelijk gebouw is de
restant van een hoevegebouw, een woning van een lokale landbouwgemeenschap.
Dergelijke gebouwen zijn ook voorzien van bijgebouwen, het gaat dan om de eerder
vermelde spiekers, die meestal rechthoekig zijn en kunnen variëren van vierpalig
tot twaalfpalig in opbouw. Deze structuren bevinden zich in de zuidoostelijke zone
van het onderzoeksgebied en er is minstens sprake van één duidelijk aflijnbare
spieker. De erven uit de midden- en late ijzertijd bestaan dus in hoofdzaak uit deze
twee elementen: hoofd- en bijgebouwen. Greppels en grachten doorheen en
omheen de nederzetting komen in deze periode minder voor. Indien er dus een
verband

is

tussen

de

aangetroffen

greppelsystemen

en

de

aanwezige

nederzettingssporen, dan kan dit wijzen op een langdurig gebruik van het gebied,
met name tot in de inheems-Romeinse periode. Het is dus niet duidelijk of alle
sporen tot één fase van de bewoning of één periode van de geschiedenis behoren,
dit is een uitstekende onderzoeksvraag voor het verder onderzoek:


Kan er binnen de aangetroffen bewoningsstructuren een fasering of
continuïteit
continuïteit worden afgeleid
afgeleid ?

De

manier

waarop

dit

kan

worden

onderzocht

is

middels

relatieve

dateringsmethoden (stratigrafie, typologie), maar ook middels absolute methoden
(radiokoolstofdateringen).
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Een nederzetting bevat tenslotte ook elementen die blijk geven van het dagelijks
leven

van

de

bewoners,

met

name

afvalverwerking

(consumptie)

en

watervoorziening. In de huidige dataset is er bijvoorbeeld geen sprake van aflijnbare
waterputten, waterkuilen of drenkpoelen. De kans is dus bestaand dat er een
waterput of -kuil wordt aangetroffen die in de huidige dataset niet voorkomt. Een
dergelijke kleine structuur kan, in tegenstelling tot een gebouwplattegrond of een
sporencluster, buiten de in de proefsleuven onderzochte oppervlakte vallen. Het is
echter ook mogelijk dat de waterput behorende tot de nederzetting(en) zich buiten
het huidige onderzoeksgebied bevond, of dat de bewoners een andere manier van
watervoorziening hadden (bijvoorbeeld een dagelijks transport vanuit een beek,
nvdr.). Deze onderzoeksvraag kandeel uitmaken van het vervolgonderzoek:


Welke nederzettingsstructuren kunnen worden geïdentificeerd, welke niet ?

In het kader van het vervolgonderzoek dient dus rekening te worden gehouden met
de aanwezigheid van een waterput of andere diep uitgegraven structuren.
Bovendien is het onderzoek van een waterput een goede methode om ook
landschappelijke en klimatologische onderzoeksvragen te beantwoorden:


Wat was de aard van de vegetatie in en rond de nederzetting ? Zijn er
sporen van degradatie (bijvoorbeeld het verwilderen
verwilderen van akkers, het
opkomen of verdwijnen van bos en heide, …) ?
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Kan uit de aanwezige sedimenten van de
de nederzettingsstructuren kennis
worden verworden over de gecultiveerde/geconsumeerde gewassen en
over de aanwezige veestapel ?



Kan uit de aanwezige sedimenten
sedimenten van de nederzettingsstructuren kennis
worden verworden over de relatie met de Leie(vallei) ?

Tenslotte kan er worden gewezen op de materiële cultuur van de nederzetting. De
aangetroffen archeologische voorwerpen bestaan hoofdzakelijk uit handgevormd
aardewerk, maar de kans bestaat dat tijdens het onderzoek van de sporen en
structuren ook houten voorwerpen, houten constructiemateriaal, glazen sieraden,
metalen voorwerpen en voorwerpen in natuursteen worden aangetroffen. Op basis
hiervan zal het mogelijk zijn om de nederzettingsstructuren in de tijd te plaatsen
(relatieve datering op basis van typologie), maar het zal ook mogelijk zijn om de
materiële cultuur te kaderen binnen een groter regionaal en cultureel gegeven. Dit
leidt tot volgende de onderzoeksvragen:


Strookt de materiële cultuur en de datering ervan met de datering van de
nederzettingsstructuren
nederzettingsstructuren en hoe kadert dit binnen de gekende regionale en
interregionale materiële cultuur ?



Kan op basis hiervan een cultureelcultureel-antropologisch idee worden gevormd
gevormd
van de culturele groep waartoe de bewoners behoorden of tenminste met
welke culturen de bewoners
bewoners van de nederzetting(en) affiniteiten hadden ?
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Men kan besluiten dat de aanwezigheid van een hoofdgebouw, dat mogelijk de
restant is van een woonhuis, en de belendende bijgebouwen en opslagplaatsen,
archeologisch zeer waardevol is. Een behoud van de sporen in situ heeft altijd de
voorkeur, maar aangezien een behoud in situ niet mogelijk is (cf. “Geplande
werken”

in

de

bekrachtigde

archeologienota)

is

een

definitief

onderzoek

noodzakelijk.

Wat deze gegevens betekenen voor de algemene verwachting en de kans op
archeologische

kenniswinst

binnen

het

huidige

besproken in Deel 10 van deze archeologienota.

onderzoeksgebied,

wordt
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1 Synthese
1.1

Datering/interpretatie van de dataset

1.1.1

Volledigheid van de dataset

Het onderzoek kadert in de aanvraag van een omgevingsvergunning voor het
verkavelen van gronden.
Het uitgevoerde vooronderzoek dat in het Verslag van Resultaten is verwerkt, is een
uitgesteld vooronderzoek met ingreep in de bodem in de vorm van een
proefsleuvenonderzoek op basis van een bekrachtigde archeologienota.

Het vooronderzoek met ingreep in de bodem kon volledig worden uitgevoerd:
-

het

plangebied kon

worden

afgebakend,

zowel

landschappelijk als

kadastraal
-

verstoorde zones zijn in kaart gebracht

-

de gekende aardkundige data zijn getoetst

-

de gekende archeologische en historische waarden en indicatoren van het
onderzoeksgebied zijn getoetst

-

er werd een terreinbezoek en een visuele inspectie van het projectgebied
uitgevoerd

zowel

met

het

oog

op

het

bepalen

van

de

verdere

onderzoeksstrategie als voor het registreren van relevante archeologische
en landschappelijke indicatoren
-

er is een prospectie met ingreep in de bodem uitgevoerd, conform het
programma van maatregelen van de bekrachtigde archeologienota

-

de vervolgstrategie werd opgesteld

Het bureauonderzoek heeft, in zijn huidige vorm, de mogelijkheid geboden het
vooronderzoek te vervolledigen en om de gepaste maatregelen –enkel indien er
aanwijzingen zijn voor bewaarde archeologische sites- voor het verdere verloop van
het archeologische traject uit te tekenen.
1.1.2

Huidige dataset

Men kan zich uiteindelijk afvragen of er middels het raadplegen van de historische
data, de historische kaarten, de luchtfoto’s en de gekende archeologische
gegevens voldoende elementen zijn om de historische en archeologische realiteit
van het huidige onderzoeksgebied te bepalen.

De bureaustudie heeft aangetoond dat het onderzoeksgebied zich bevindt op een
vrij gunstig gelegen positie in het landschap, met name op een zandrug ten zuiden
van de Leie. Deze uitgelezen positie in het landschap oefende een grote
aantrekkingskracht op de mens uit, zoals verschillende archeologische vondsten in
de onmiddellijke nabijheid van het onderzoeksgebied reeds hebben aangetoond.
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Op deze hoge en droge kouterruggen werd vermoedelijk immers een Romeinse
heirweg aangelegd, die de noordwestelijke zijde van het onderzoeksgebied vormt.
Hierlangs hebben zich verschillende nederzettingskernen gevormd. Tevens kan
melding gemaakt worden van fragmentarische restanten die wijzen op de
aanwezigheid van begraving (in oostelijke richting naar de Gaverbeek toe). Sporen
uit

latere

periodes

werden

nog

niet

aangetroffen,

maar

gelet

op

de

ontstaansgeschiedenis van het dorp van Sint-Eloois-Vijve kunnen deze zeker niet
uitgesloten worden. De Romeinse bewoning in zandig Vlaanderen had ook een
sterke inheemse component, dus het is niet onmogelijk dat er ook oudere fasen
(late ijzertijd) van een nederzetting aanwezig zijn. Bovendien is een wegtracé een
zone waarin ook begravingen kunnen worden aangetroffen. Er is dus een algemene
verwachting naar sporensites uit de late ijzertijd, de Romeinse periode en de volle
middeleeuwen.
Op basis van het historische kaartenmateriaal kan ook gesteld worden dat het
onderzoeksgebied ten minste vanaf het midden van de 18e eeuw in gebruik is als
landbouwgrond en dat er dus geen nederzettingssporen verwacht worden die
jonger zijn dan de 18e eeuw. Het gebied is -sinds het voorhanden zijn van
kaartenmateriaal- nooit bebouwd geweest. De enige menselijke ingreep die een
mogelijke verstoring met zich heeft meegebracht, heeft betrekking op de
spoorweglijn ten noordoosten van het onderzoeksgebied. Deze spoorweg is heden
verdwenen (en slechts herkenbaar in de naam van de straat), maar heeft mogelijks
wel een impact gehad op het bodemarchief langsheen deze voormalige
spoorwegberm.
vastgesteld

in

Een

aanzienlijke verstoring langsheen

Mechelen

1

en

2

Sint-Denijs-Westrem .

een

Tijdens

spoorweglijn
het

is

uitgesteld

vooronderzoek door middel van proefsleuven werd vastgesteld dat er aan de zijde
van de Spoorweglaan daadwerkelijk archeologische sporen en structuren aanwezig
zijn, maar dat deze slecht bewaard zijn. In twee andere zones, die meer zuidelijk
gelegen zijn, werden beter bewaarde archeologische sporen en structuren
aangetroffen. Het gaat om nederzettingssporen die vermoedelijk in de ijzertijd
kunnen worden gedateerd.
Aangezien er heden met zekerheid kan worden geantwoord op de vraag of er
archeologische sporen

en

structuren

en

archeologische sites binnen

het

onderzoeksgebied aan/of afwezig
afwezig zijn, kan de huidige dataset als volledig worden
beschouwd.

1

De Smaele & Pieters, 2013.
Smaele, Pieters & Vermeersch, 2018.
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1.1.3

Waardering van de archeologische site

Op basis van de gegevens uit het verslag van resultaten kan worden gesteld dat:
1.

Het onderzoeksgebied is gelegen op de hogere kouters van een
Tardiglaciale zandrug, die gekenmerkt wordt door een noordelijke steilrand
naar de vallei van de Leie toe. In het oosten wordt de zandrug doorsneden
door de depressie van de Gaverbeek. Het onderzoeksgebied bevindt zich
dus op een vrij gunstige situatie binnen het landschap. Dit legt de
verwachting

naar

de

aanwezigheid

van

archeologische

sporen

en

structuren vrij hoog.
2.

Uit de huidige bodemopbouw van het onderzoeksgebied kan worden
afgeleid dat het onderzoeksgebied volledig is omgezet naar landbouwgrond
en dat er geen sprake is van afgedekte paleo-bodems. Er is dus een
uitermate lage kans op de bewaring van (en het aantreffen van)
steentijdartefactsites.

3.

Het onderzoeksgebied bevindt zich langs de Schoendalestraat, waarvan het
tracé teruggaat op dat van een Romeinse heirweg. De aanwezigheid van
deze belangrijke toegangsweg, alsook de nabijheid van een doorwaadbare
plaats

vormde

(verschillende)

een

belangrijke

nederzetting(en)

stimulans

tijdens

de

voor

het

Romeinse

ontstaan
periode.

van
Deze

bevinden zich niet alleen op het grondgebied van Sint-Eloois-Vijve, maar
volgen het tracé van de heirweg ook in westelijke richting naar Desselgem
en Beveren-Leie toe.
4.

Uit het historisch kaartenmateriaal kan worden afgeleid dat het gebied vanaf
ten minste het midden van de 18e eeuw in gebruik was als akkerland en dat
dit landgebruik waarschijnlijk teruggaat op een situatie uit de late
middeleeuwen. Er wordt geen enkele keer bewoning of bebouwing binnen
het onderzoeksgebied gekarteerd. Er kan slechts melding gemaakt worden
van de spoorweglijn van Ingelmunster naar Anzegem die op het einde van
de 19e eeuw werd aangelegd en de noordoostelijke grens van het
onderzoeksgebied vormt en mogelijks een nefaste impact heeft gehad op
het bodemarchief langsheen deze voormalige spoorwegbedding.

5.

De geplande werken binnen het onderzoeksgebied behelzen het verkavelen
van de gronden, waardoor er van een integrale verstoring van het terrein
dient uitgegaan te worden.

6.

Uit de prospectie met ingreep in de bodem blijken nederzettingssporen uit
de ijzertijd in twee zones goed bewaard te zijn. Een behoud in situ is niet
mogelijk, hierdoor dringt een vlakdekkend onderzoek zich op om het
archeologisch kennispotentieel van deze nederzettingssporen ex situ te
behouden.

Op basis van de bestaande dataset
dataset kan dus worden besloten dat er binnen het
onderzoeksgebied met zekerheid archeologische sporen en structuren aanwezig
aanwezig
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zijn.
zijn. De waardering van de site kan dan ook als voltooid beschouwd worden,
waardoor de huidige onderzoeksvragen ook beantwoord zijn.

1.2

Antwoord op de onderzoeksvragen

Tijdens het bureauonderzoek is een aantal onderzoeksvragen gesteld, die daarvoor
het onderliggend hadden gevormd.

BUREAUONDERZOEK:
(onderzoekvragen zijn beantwoord in de bekrachtigde archeologienota, maar
worden hernomen bij wijze van opfrissing)
-

Welke aanwijzingen bieden de bestaande landschappelijke en geologische
bronnen aangaande de bewaringstoestand van eventueel aanwezig
archeologisch erfgoed?
De beschikbare gegevens wijzen op een éénduidige stratigrafische situatie
(“site zonder complexe verticale stratigrafie”) waarbij de ondergrond is
opgebouwd uit eolische afzettingen uit het laat-Pleistoceen. De bestaande
landschappelijke en geologische bronnen wijzen dus op een mogelijke
bewaring van sporensites die onder de huidige teelaarde bewaard kunnen
zijn. Steentijdartefactsites worden niet verwacht.

-

Welke aanwijzingen bieden de bestaande historische en archeologische
bronnen over het aanwezige archeologisch erfgoed?
De bestaande historische en archeologische bronnen bieden enkel
aanwijzingen over sporen uit de Romeinse periode. De Schoendalestraat is
waarschijnlijk een tracé dat reeds teruggaat op een Romeinse heirweg,
waarlangs her en der verschillende nederzettingskernen ontstaan zijn. Gelet
op de ontstaansgeschiedenis van Sint-Eloois-Vijve kunnen echter jongere
sporen niet worden uitgesloten.

-

Wat is de impact van de geplande werken op het eventueel aanwezige
archeologisch erfgoed?
Het betreft een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden.
Gezien het feit dat er nog geen concrete bouwplannen beschikbaar zijn;
moet worden uitgegaan van een integrale verstoring van het bodemarchief.

-

Is verder (uitgesteld) vooronderzoek of onderzoek noodzakelijk? Zo ja, welke
is de te volgen strategie?
Aangezien de aanwezigheid van archeologische grondsporen en structuren
niet kon worden uitgesloten, is een prospectie met ingreep in de bodem
noodzakelijk.
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PROEFSLEUVEN:

-

Zijn er binnen de contouren van het onderzoeksgebied sporen terug te
vinden met archeologisch en/of cultuurhistorisch relevante waarde?
Er

zijn

archeologische

sporen

en

structuren

aanwezig

met

een

archeologische en dus ook cultuurhistorische waarde.
-

Wat is de aard, bewaringstoestand en kennispotentieel van deze sporen?
De bewaringstoestand loopt uiteen, in het noorden is de bewaring slecht, in
het zuiden en zuidoosten van het onderzoeksgebied is de bewaring goed
tot heel goed, dit weerspiegelt zich in het kennispotentieel, dat als hoog
wordt ingeschat.

-

Wat is de densiteit en hun verspreiding?
De archeologische sporen met een hoog kennispotentieel bevinden zich in
twee zones met een vrij lage sporendensiteit. Dit is niet ongewoon voor
archeologische sites met een dergelijke interpretatie en datering (cf. Deel 9
van de nota).

-

Behoren de sporen tot één of meerdere periodes?
De sporen behoren waarschijnlijk tot dezelfde periode, op basis van de
huidige dataset lijkt het te gaan om sporen en structuren uit de ijzertijd.

-

Maken de sporen deel uit van één of meerdere structuren?
De sporen maken met ene hoge waarschijnlijkheid deel uit van een
hoofdgebouw en bijgebouwen, in hun geheel maken deze deel uit van een
nederzettingsstructuur.

-

Wat is de impact van de geplande bouwwerken op deze sporen?
Het betreft een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden.
Gezien het feit dat er nog geen concrete bouwplannen beschikbaar zijn;
moet worden uitgegaan van een integrale verstoring van het bodemarchief.

-

Wat is de relatie tussen de archeologische sporen en het landschap en de
bodem ?
Het onderzoeksgebied bevindt zich landschappelijk en bodemkundig op
een gunstige locatie voor het bedrijven van landbouw. De relatie tussen de
vastgestelde sporen en structuren en het toenmalige landschap, is een
onderzoeksvraagstelling voor het verder onderzoek.

-

Zijn er sporen van de op historisch kaartenmateriaal vastgestelde
buurtwegen ?
Deze sporen werden niet eenduidig vastgesteld, er is sprake van een
verhoogde concentratie aan greppels in het zuidoostelijke deel van het
onderzoeksgebied, maar de relatie tussen de greppelsystemen en zowel
de

vastgestelde

nederzettingssporen

als

de

jongere

cartografische

gegevens (buurtwegen en landindeling) is op basis van de huidige dataset
nog niet duidelijk. Ook dit is een onderzoeksvraagstelling voor het verder
onderzoek.
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-

Welke strategie dient verder gevolgd te worden ter bescherming van het
archeologisch patrimonium ter hoogte van het onderzoeksgebied ?
De strategie is duidelijk: er dient een vlakdekkend onderzoek van de twee
afgebakende zones met nederzettingssporen te gebeuren. De methodiek
daarvoor wordt gebaseerd op de gangbare Code van Goede Praktijk en
wordt verder uitgelegd in Deel 11 van deze nota.

-

Welke methodologische lessen kunnen uit het onderzoek worden getrokken
en hoe is dit van toepassing op toekomstig onderzoek in de regio ?
Er is in dit onderzoek gebruik gemaakt van dwarssleuven en aanvullende
sleuven om de densiteit van de proefsleuven plaatselijk van een dekking van
10% naar een dekking van 20% te brengen. Dit bakent zones met
archeologische sporen af. In combinatie met kijkvensters (waarmee
omzichtig moet worden omgesprongen, aangezien de aanleg en het
opschaven van de sporen en structuren altijd een negatieve impact op de
bewaring van sporen en structuren heeft, nvdr.) levert dit een hoge
dekkingsgraad in de prospectie op (in dit geval meer dan 13%) en kunnen
de zones voor vervolgonderzoek correct afgelijnd worden.

7

Figuur 1. Panoramafoto van het gebied tijdens de proefsleuven.
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2 Vervolgtraject
2.1

Impact
Impact van de geplande werken

Op basis van de inzichten, verworven in de geplande werken binnen het
onderzoeksgebied, kan worden gesteld dat de impact van de geplande werken
bestaat uit het verkavelen van de gronden.

De geplande werkzaamheden binnen het onderzoeksgebied omvatten reeds:
-

Het verkavelen van het gebied in 74 loten

-

Het aanleggen van wegenis en nutsvoorzieningen

-

De aanleg van gemeenschappelijk groen

-

Het aanleggen van parkeerzones

-

De aanleg van een groenscherm en wadi’s

Gelet op deze geplande integrale verstoring (verkavelingsvergunning) van het
eventueel aanwezige archeologische erfgoed, dienen maatregelen genomen te
worden teneinde deze aanwezige archeologische sporen en structuren te
documenteren en de aanwezige archeologische en historische kenniswinst ex situ
te behoeden van vernietiging en verlies.

2.2

Afweging van de te nemen maatregelen

8

Het volledige archeologietraject wordt bepaald als een traject van verschillende
onderzoeksmethodes, waarbij dient te worden afgewogen of deze individuele
methodes mogelijk, nuttig, schadelijk en/of noodzakelijk zijn. In deze fase van het
onderzoekstraject is een bureauonderzoek uitgevoerd en de onderstaande tabel
geeft

weer

welke

onderzoeksmethodes

in

het

volledige

archeologietraject

MOGELIJK, NUTTIG, SCHADELIJK en NOODZAKELIJK zijn.

Soort onderzoek

Mogelijk

Nuttig

Schadelijk

Noodzakelijk

Bureauonderzoek

JA

JA

NEE

JA

Evaluatie
Is reeds uitgevoerd.
Op basis van het huidige
bureauonderzoek is de kans op

Archiefonderzoek

JA

JA

NEE

NEE

het aantreffen van aanvullende
informatie over het
onderzoeksgebied zeer klein.
Hoge kostprijs. Het aantreffen

Geofysisch
onderzoek

van sporensites is mogelijk maar
JA

NEE

NEE

NEE

niet aangetoond, uiteindelijk
dienen de surveydata alsnog met
veldwerk te worden geverifieerd.
Kan aanwijzingen bieden voor de

Veldkartering

NEE

NEE

NEE

NEE

aanwezigheid van een
archeologische site, maar biedt
hierover geen uitsluitsel.
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Soort onderzoek
Landschappelijke
boringen

Mogelijk
NEE

Nuttig
NEE

Schadelijk

Noodzakelijk

NEE

NEE

Evaluatie
Er zijn reeds controleboringen
uitgevoerd en samen met de
beschikbare aardkundige data
kan gesteld worden dat er
sprake is van een éénduidige
stratigrafie waardoor de kans op

Verkennende en
waarnemende
archeologische

NEE

NEE

NEE

NEE

het aantreffen van
steentijdartefactsites extreem
klein is. De prospectie met

boringen

ingreep in de bodem en de
daarin gegenereerde
aardkundige data bevestigen dit.
Is uitgevoerd. Een
Proefsleuven

NEE

JA

NEE

JA

Andere

NEE

NEE

NEE

NEE

archeologische site is
vastgesteld.
Nvt.

Op basis van deze evaluatie en de reeds uitgevoerde onderzoeken, kan gesteld
worden dat een vervolgonderzoek dient te worden uitgevoerd, voorafgaand aan de
uitvoering van de geplande werkzaamheden.

2.3

Bepaling van de te nemen maatregelen

Binnen het onderzoeksgebied wordt een nieuwe verkaveling gepland, waardoor
strikt gezien een behoud van het mogelijk aanwezige archeologisch erfgoed in situ
niet mogelijk is. Gezien het feit dat het verslag van resultaten aangetoond heeft dat
er goed bewaarde archeologische grondsporen aanwezig zijn, worden verdere
maatregelen noodzakelijk geacht. Bijgevolg is een vervolgstrategie bepaald
teneinde eventueel aanwezige archeologische resten te documenteren. Concreet
betekent dit dat een vlakdekkend archeologisch onderzoek met worden uitgevoerd.
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4 Lijst van figuren, gebruikt in deel 10
Figuur 1. Panoramafoto van het gebied tijdens de proefsleuven. ............................ 7
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