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INLEIDING
ALGEMEEN

Bij het aanvragen van een omgevingsvergunning kan het zijn dat het toevoegen van een archeologienota
aan de aanvraag verplicht wordt gesteld. De archeologienota wordt geschreven door een erkend
archeoloog en bevat de resultaten van een archeologisch vooronderzoek en een advies voor vrijgave of
eventueel vervolgonderzoek.
Het toevoegen van een archeologienota aan een omgevingsvergunning is afhankelijk van een aantal
criteria:
De totale oppervlakte van de percelen
De oppervlakte van de geplande bodemingrepen
De ruimtelijke bestemming van het terrein
- De ligging van het terrein binnen of buiten een archeologische zone of de site volgens de
inventaris

Figuur 1: Criteria bij omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen

1.2

BESCHRIJVING ONDERZOEKSOPDRACHT

Naar aanleiding van een omgevingsvergunning heeft ARCHEBO bvba een Melding van Werken (code
2018J24) opgemaakt voor de percelen aan de Harpstraat in Koersel, een deelgemeente van Beringen
(Limburg). Het betreft de aanleg van een wegenis en van een bufferbekken en de bouw van de
buitenschoolse kinderopvang ‘De Bengeltjes’ en van sociale woningen (8 duplexappartementen en 6
grondgebonden woningen). Het gehele plangebied is ca. 6.190 m² groot.
Na het opstellen van de Melding van Werken werd er evenwel beslist om de aanvraag op te splitsen in
twee dossiers. Het eerste dossier behandeld de bouw van de woningen en appartementen. Het tweede
dossier behandeld de wegenis, de riolering en aanleg tot aan de voorgevels van de gebouwen. Bij de
bureaustudie en het archeologisch onderzoek wordt het volledige projectgebied bekeken, zoals voorzien
was in de Melding van Werken. Voor de interpretatie is enkel het eerste dossier (nieuwbouw) onderwerp
van onderhavige archeologienota.
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Aangezien de aanvraag voor een omgevingsvergunning na 1 juni 2016 werd ingediend, is een
archeologienota evenwel vereist, zoals vastgelegd in het Onroerenderfgoeddecreet (art. 5.4.1, 5.4.2, 5.4.8
en 5.4.9). Het bureauonderzoek werd uitgevoerd in oktober 2018 onder leiding van erkend archeoloog
Jan Claesen. De contactpersoon bij de opdrachtgever, de stad Beringen, waren dhr. Peter Douven en
Lennert Hermans en bij Vooruitzien cvba mevr. Nadine de Smet. In de archeologienota worden de locatie
van het terrein en de geplande werken geanalyseerd. Deze informatie wordt samen met de resultaten
van een archeologisch bureauonderzoek, alsook van het onderzoek met ingreep in de bodem bestudeerd.
Administratieve fiche
Naam site:
Onderzoek:
Ligging:
Kadaster:

Coördinaten:

Opdrachtgever:

Uitvoerder:
Projectcode Melding van Werken:
Projectcode proefsleuvenonderzoek:
Projectleiding:
Erkenningsnummer projectleiding:
Bewaarplaats archief:
Grootte volledige projectgebied:
Grootte projectgebied:
Uitvoeringsperiode:
Reden van de ingreep
Wetenschappelijke vraagstelling:

Termen Thesauri:

Koersel – Harpstraat (BKO)
Archeologienota met ingreep in de bodem
Limburg, Beringen, deelgemeente Koersel,
aan kruising Klarinetstraat met Harpstraat
Beringen, afdeling 5 (Koersel), sectie B,
perceelnummers 1952V, 1958M, 1959A,
1968B, 1967E, 1967F, 1967H
A
X
213457.974
Y
194877.179
B
X
213602.860
Y
195006.470
C
X
213555.285
Y
194837.595
D
X
213492.610
Y
194799.425
Vooruitzien cbva
Burgemeester Geyskensstraat 1
3580 Beringen
ARCHEBO bvba
2018J24
2018H91
Jan Claesen
OE/ERK/Archeoloog/2015/00014
Stad Beringen
Ca. 6.190 m²
Ca. 4.350 m² (nieuwbouw/BKO)
10 december 2018
Bouwen van buitenschoolse kinderopvang
en van sociale woningen
Het doel van deze archeologienota is een
archeologische evaluatie van het terrein, de
geplande werken en impact op het
bodemarchief.
Bureauonderzoek, verstoring,
stedenbouwkundig, buitenschoolse
kinderopvang (BKO), sociale woningen…

De onderstaande GRB-kadasterkaart en de Orthofoto tonen het volledige projectgebied op de meest
recente stadskaarten en luchtfoto’s.
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KOBK/19/01/22/1 - Digitale aanmaak
Figuur 2: Situering van het projectgebied en de coördinaten op de GRB-kadasterkaart (Geopunt, 2019)

KOBK/19/01/22/2 - Digitale aanmaak
Figuur 3: Situering van het projectgebied op Orthofoto (Geopunt, 2019)
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DOELSTELLINGEN

In het kader van het Onroerenderfgoeddecreet (decreet van de Vlaamse Regering 12 juli 2013) en het
Onroerenderfgoedbesluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014, is de eigenaar en gebruiker van
gronden waarop zich archeologische waarden bevinden verplicht deze waarden te behoeden en te
beschermen voor beschadiging en vernieling. In het licht van de bestaande wetgeving heeft de
opdrachtgever beslist eventuele belangrijke archeologische waarden te onderzoeken voorafgaande aan
de werken. Dit kan door behoud in situ, als de waarden ingepast kunnen worden in de plannen, of ex situ,
wanneer de waarden onomkeerbaar vernietigd worden. Onderdeel van de archeologienota is dat er
mogelijkheden gezocht worden om in situ behoud te bewerkstelligen en, indien dit niet kan, er
aanbevelingen worden geformuleerd voor vervolgonderzoek.
Om vast te stellen of bij werkzaamheden archeologische waarden zullen vernietigd worden, is een
archeologisch onderzoek nodig. Er wordt een bureauonderzoek uitgevoerd. Op basis van bekende
gegevens van bodemkaarten, uit cartografische en andere historische bronnen en eventueel voorgaand
onderzoek in de directe omgeving van het projectgebied wordt een inschatting gemaakt van het
archeologisch potentieel van het projectgebied. Indien uit deze desktopanalyse blijkt dat er een kans is
op het aantreffen van archeologische waarden binnen het projectgebied, zal de bodem onderzocht
worden op gaafheid van het bodemprofiel en de aanwezigheid van archeologische indicatoren.
De opdrachtgever zal de eventuele archeologische waarden op de betrokken percelen vernietigen. Op
basis van het uitgevoerde bureauonderzoek werd een archeologische verwachting opgesteld. Deze kan in
het veld getoetst worden, waarbij uiteraard rekening moet gehouden worden met de mogelijke
aanwezigheid van andere archeologische waarden dan die geformuleerd in de gespecificeerde
verwachting. Het onderzoeksdoel voor dit vooronderzoek met ingreep in de bodem is om na te gaan wat
het potentieel is van het plangebied voor de aanwezigheid en bewaring van vindplaatsen die op basis van
het bureauonderzoek verwacht worden. Om dit te kunnen vaststellen is een vooronderzoek met ingreep
in de bodem noodzakelijk.
Deze archeologienota dient bekrachtigd te worden door het Agentschap Onroerend Erfgoed en nadien bij
de aanvraag voor de bouwvergunning gevoegd te worden.

1.4

ONDERZOEKSVRAGEN

Tijdens het bureauonderzoek dienen op zijn minst onderstaande vragen beantwoord te worden:
1.
2.
3.
4.

Wat zijn de gekende archeologische en historische gegevens?
Welke info is er nog te vinden over voormalige constructies op het terrein?
Welke archeologische structuren kunnen ter hoogte van het onderzoeksgebied verwacht worden op
basis van een analyse van historisch kaart- en bronnenmateriaal?
In welke mate en in welke zones kan er een recente verstoring verwacht worden van archeologisch
erfgoed?
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HUIDIGE & TOEKOMSTIGE SITUATIE
HUIDIGE SITUATIE

Het projectgebied bevindt zich aan de kruising van de Harpstraat met de Klarinetstraat in Koersel, een
deelgemeente van Beringen, een gemeente gelegen in de Belgische provincie Limburg. Het projectgebied
bestaat grotendeels uit een met kiezels verhard terrein. Vanop dit terrein vertrekken twee onverharde
wegen, waarvan enkel de noordelijke benoemd is (Klarinetstraat). Deze onverharde wegen zijn omgeven
door graszones en bomen. De Klarinetstraat komt uit op de Pastorijstraat. Het projectgebied is
onbebouwd. Ten westen van het projectgebied staat de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en
Dans.

Figuur 4: Het projectgebied gezien vanaf de Harpstraat (Google Street view, juni 2017)

Figuur 5: Zicht op Klarinetstraat en projectgebied vanaf het einde van de Harpstraat (Google Street view, juni 2017)
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TOEKOMSTIGE SITUATIE

De opdrachtgever zal binnen het projectgebied, dat deel uitmaakt van onderhavige archeologienota, de
buitenschoolse kinderopvang en de sociale woningen gebouwd worden. Het gebouw voor de
Buitenschoolse Kinderopvang (BKO) zal bestaan uit een kelderverdieping, een gelijkvloers en twee
verdiepingen. Op de kelderverdieping worden 10 parkeerplaatsen voor de appartementen voorzien, twee
technische ruimtes (voor de BKO en de appartementen) en een berging en een fietsenstalling, eveneens
voor de appartementen. Vanop de kelderverdieping vertrekt ook een trap en lift. Op het gelijkvloers zal
de kinderopvang komen en op de eerste en tweede verdieping worden acht duplexappartementen
voorzien. Ten noorden van het gebouw komt een speelplaats met picknickzone, zandbak en verschillende
speeltoestellen. Ten oosten van de buitenschoolse kinderopvang zullen zes sociale woningen gebouwd
worden. Elke woning wordt voorzien van een terras en tuin. De woningen zullen ongeveer 0,45m lager
liggen dan het gebouw met de kinderopvang en de duplexappartementen. De totale oppervlakte van het
deelgebied is ca. 4.350 m² groot (aangeduid in het blauw op Figuur 6).
Ten noorden van onderhavig projectgebied zal een nieuwe wegenis, alsook een bufferbekken, aangelegd
worden. Na onze melding van werken werd het toekomstplan aangepast en het dossier opgesplitst,
zodoende dit niet overeenkomt met de melding van werken. De wegenis en het bufferbekken vallen
daardoor buiten het onderhavig deelgebied en zijn het onderwerp van een ander dossier.

KOBK/19/01/22/3 - Digitale aanmaak
Figuur 6: Toekomstige situatie opgesplitst in twee dossiers: blauw: nieuwbouw; oranje: wegenis (Geopunt, 2019)
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Figuur 7: Plan van de kinderopvang en van de sociale woningen (Beneens-Heynen Architecten bvba, 2018)
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Figuur 8: Inplantingsplan (Antea Group, 2018)

KOBK/19/02/07/4 - Digitale aanmaak
Figuur 9: Toekomstplan (ARCHEBO bvba, 2019)
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BUREAUONDERZOEK

Het doel van de bureaustudie is de aanwezigheid, aard en bewaringsomstandigheden van de
archeologische monumenten te kunnen inschatten, de landschappelijke opbouw van het gebied te
kennen, om de impact van de werken op het aanwezige archeologische erfgoed in te schatten en daaruit
concrete aanbevelingen te formuleren voor de verdere prospectiestrategie.
In dit hoofdstuk wordt gebruik gemaakt van alle beschikbare kaarten van het plangebied, te weten de
bodemkaart, geologische kaarten, bodemerosiekaart, bodemgebruikskaart en relevante historische
kaarten. De Centrale Archeologische Inventaris (CAI) werd gebruikt als uitgangspunt voor de bestudering
van archeologische waarden in de omgeving van het plangebied.
De gebruikte kaarten werden in gegeorefereerde vorm (Belge Lambert 1972) gebruikt in het programma
QGIS. In dit programma werden de genoemde kaarten als lagen toegevoegd teneinde er de huidige en
toekomstige situatie op te kunnen weergeven. Het plangebied werd bovendien op alle kaarten geplot om
de oriëntatie op de kaarten te vergemakkelijken.

3.1
3.1.1

LANDSCHAPPELIJKE & BODEMKUNDIGE SITUERING
Topografische situering

Het projectgebied ligt aan de kruising van de Harpstraat met de Klarinetstraat in Koersel, een
deelgemeente van Beringen, een gemeente gelegen in de Belgische provincie Limburg. Beringen heeft
vier deelgemeenten, namelijk Beringen zelf, Koersel, Paal en Beverlo, en wordt omringd door de
gemeenten Leopoldsburg, Hechtel-Eksel, Houthalen-Helchteren, Heusden-Zolder, Lummen, Diest,
Tessenderlo en Ham.
Ca. 100m ten noorden van het projectgebied stroomt de Schansbeek, ca. 1000m ten noorden stroomt de
Winterbeek en ca. 1200m ten zuiden de Helderbeek. De Schansbeek en de Winterbeek zijn beide
aftakkingen van de Zwarte Beek. Het terrein ligt op een lichte helling, vlak bij de beekvallei van de
Schansbeek, tussen ongeveer 41,5 en 43,5 meter boven de zeespiegel volgens het Digitaal Hoogtemodel.
Kadastraal ligt het projectgebied in Beringen, afdeling 5 (Koersel), sectie B, perceelnummers 1952V,
1958M, 1959A, 1968B, 1967E, 1967F, 1967H.
Het terrein ligt aan de voet van een gradiëntzone. Deze zone vormt de overgang van een natte vallei naar
een droog plateau. De natte vallei herbergt de Schansbeek. Ecologisch gezien zijn hier dan ook grote
variaties mogelijk in fauna en flora door zowel de gradiëntzone als de hydrografie.
Dergelijke situaties konden in het verleden een sterke aantrekkingskracht op de mens hebben uitgevoerd.
Steentijdsites kunnen dan ook verwacht worden.
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KOBK/19/01/22/5 - Digitale aanmaak
Figuur 10: Topografische kaart met situering van het onderzoeksgebied (Geopunt, 2019)

KOBK/19/01/22/6 - Digitale aanmaak
Figuur 11: Situering van het onderzoeksgebied op het Digitaal Hoogtemodel (Geopunt, 2019)
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Figuur 12: Hoogteprofiel doorheen het plangebied in Z-N richting (Geopunt, 2019)

3.1.2
3.1.2.1

Geologie & landschap
Fysisch geografisch

Het projectgebied is volgens de Traditionele Landschappenkaart gekarteerd als Zuiderkempen. De
gemeente Beringen wordt grotendeels gekarteerd als ‘Zuiderkempen’, in het zuiden, midden en
noordwesten als ‘Dijle-Gete-Demeras’, in het oosten als ‘Kempens Plateau’ en in het noorden als
‘Scheldebekken zonder getijden’ en ‘Centrale Kempen’.

KOBK/18/10/09/7 - Digitale aanmaak
Figuur 13: Het onderzoeksgebied in Wezemaal aangegeven op de Traditionele Landschappenkaart (Geopunt, 2018)

3.1.2.2

Bodem, bodemkundig booronderzoek, erosie & bodemgebruik
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Volgens de bodemkaart van Vlaanderen wordt het projectgebied grotendeels omschreven als Zcm(b), een
klein deel in het noorden wordt gekarteerd als Zdm(b). Een Zcm(b)-bodem bestaat uit matig droge
zandgronden met een dikke, diep antropogene humus A-horizont met een bruinachtige kleur. Het zijn
plaggenbodems waarbij de humushorizont dieper is dan 60 cm. De bouwvoor heeft een zeer donkergrijze
kleur, dieper wordt de A-horizont bruiner. De roestverschijnselen beginnen tussen 60 en 90 cm. Vanaf 7080 cm wordt bleekgrijs zand aangetroffen. Onder de dik humeuze A-horizont bevinden zich vaak de
overblijfselen van een Podzol B of een verbrokkelde textuur B-horizont.1 Een Zdm(b)-bodem bestaat uit
matig natte zandgronden met dikke, diep antropogene humus A-horizont met een bruinachtige kleur. De
humeuze bovengrond heeft een donkergrijze kleur in de bouwvoor en wordt lichter en bruiner tot 60 cm.
Roestverschijnselen komen voor vanaf ca. 50 cm diepte. Onder het plaggendek wordt in de meeste
gevallen een Podzol aangetroffen.2
Om dit de verifiëren werden controleboringen uitgevoerd (zie infra). Kort kan hier gesteld worden dat
onder de verharding en ophogingslagen nog een restant van een plaggenbodem aanwezig is, maar geen
restanten van een podzolprofiel.

KOBK/19/01/22/8 - Digitale aanmaak
Figuur 14: Situering van het onderzoeksgebied op de Bodemkaart Vlaanderen (DOV, 2019)

Op de Potentiële Bodemerosiekaart is over het projectgebied geen informatie beschikbaar. Op de
bodemgebruikskaart wordt het projectgebied gekarteerd als ‘Andere bebouwing’, ‘Akkerbouw’, ‘Weiland’
en ‘Loofbos’.

1

E Van Ranst en C Sys, Eenduidige legende voor de digitale bodemkaart van Vlaanderen (Schaal 1 : 20
000) (Gent: Laboratorium voor Bodemkunde, 2000), 22, 78–79, 96, 133, 201 en 250.
2
Van Ranst en Sys, 22, 97, 136 en 203.
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KOBK/19/01/22/9 - Digitale aanmaak
Figuur 15: Situering van het onderzoeksgebied op de Potentiële Bodemerosiekaart (Geopunt, 2019)

KOBK/19/01/22/10 - Digitale aanmaak
Figuur 16: Bodemgebruik in de omgeving van het plangebied volgens de Bodemgebruikskaart (Geopunt, 2019)
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3.2

ARCHEOLOGISCHE EN ERFGOEDKUNDIGE DATA

3.2.1

Centrale Archeologische Inventaris (CAI)

Binnen het plangebied zelf is er één archeologische waarden bekend. Het gaat om de 18de-eeuwse
omgrachte pastorij (CAI 161028). De pastorie van de Sint-Brigidaparochie met tuin en kerkwegel is sinds
12 juli 2005 een beschermd monument. Ca. 350m ten noorden van het projectgebied zijn sporen
gevonden van een 17de-eeuwse schans (CAI 161026).
In de ruime omgeving van maximum 1000 meter bevinden zich enkele archeologische waarden. Het
betreft onder meer:
CAI-Locatie

Beschrijving

Datering

161026

Schans

Nieuwe Tijd (17de eeuw)

161028

Omgrachte pastorij

Nieuwe Tijd (18de eeuw)

KOBK/19/01/22/11 - Digitale aanmaak
Figuur 17: Kaart met aanduiding van het projectgebied en de vondstlocaties uit de CAI (CAI, 2019)

3.2.2

Bekrachtigde archeologienota’s en nota’s

In augustus 2017 heeft LAReS een archeologienota opgesteld voor een projectgebied aan de Harpstraat
in Beringen (ID 4472), ter hoogte van het huidig projectgebied. Het plangebied werd echter niet helemaal
ontwikkeld, waardoor het huidige projectgebied buiten het onderzoeksgebied valt. Gezien de ligging dicht
bij de dorpskern, gezien de ligging op een hogere (drogere) dekzandrug en gezien de relatieve korte
afstand tot beekvalleien, is er een verwachting naar Steentijd, Pre- en Protohistorische perioden en
historische perioden voor het projectgebied. LAReS heeft een vervolgonderzoek geadviseerd in de vorm
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van een landschappelijk bodemonderzoek d.m.v. boringen, om na te gaan of de plaggenbodem (o.b.v. de
bodemkaart van Vlaanderen) aanwezig is, hoe dik deze is en in hoeverre de afgedekte bodem bewaard is.
Dit landschappelijk bodemonderzoek kan, afhankelijk van de resultaten, opgevolgd worden door een
verkennend archeologisch boordonderzoek, al dan niet gevolgd door een waarderend archeologisch
booronderzoek en/of een proefputtenonderzoek. Tenslotte wordt eveneens een proefsleuvenonderzoek
geadviseerd daar er ook de mogelijkheid is tot het aantreffen van nederzettingssporen van het
Neolithicum tot en met de Middeleeuwen.3 In de periode januari-februari 2018 heeft ARON bvba het
onderzoek op het projectgebied aan de Harpstraat uitgevoerd (nota, ID 6722). Uit het landschappelijke
bodemonderzoek bleek dat in het noorden en zuidwesten van het terrein een plaggendek aanwezig is. De
bodem in het zuiden en zuidoosten is verstoord. Deze verstoring is veroorzaakt door de bouw van de
Stedelijke Academie. De oorspronkelijke Podzolbodem werd op slechts één plaats in het zuiden van het
projectgebied aangetroffen. Aangezien in geen enkel boorpunt de oorspronkelijke bodem (voldoende
gaaf) werd aangetroffen, zijn, indien prehistorische artefactensites aanwezig waren, deze volledig
vergraven waardoor het terrein over een zeer laag kennispotentieel beschikt. Aanvullend vooronderzoek
naar prehistorische artefactensites werd door een negatieve kosten-baten analyse niet uitgevoerd. Men
ging meteen over naar een proefsleuvenonderzoek, daar de bodem wel voldoende gaaf is om verder
onderzoek naar (proto-)historisch sites uit te voeren. Er werden drie 2m brede proefsleuven aangelegd in
NW-ZO oriëntatie en twee andere in NOO-ZWW oriëntatie. Er werden ook zeven profielputten aangelegd
om de bodemopbouw te kunnen bepalen. Tijdens het onderzoek werden acht antropogene sporen
gevonden, waarvan er zes gecoupeerd werden. Vondsten werden niet aangetroffen en er werden geen
stalen genomen. De kenniswinst bij vervolgonderzoek zou minimaal zijn. Er werd bijgevolg geen
vervolgonderzoek (opgraving) geadviseerd.4
In juni 2017 heeft het VEC een archeologienota opgesteld voor een projectgebied aan de Sportlaan in
Beringen (ID 3685), tussen ca. 100 en 300m ten zuidoosten van het huidige projectgebied. Gezien de
topografische en geologische ligging van het projectgebied werd een zekere verwachting toegeschreven
voor sporen en resten vanaf het Laat-Paleolithicum tot de Late Middeleeuwen. Sporen uit het LaatPaleolithicum en Mesolithicum zouden door het in cultuur brengen van de gronden (plaggenbodem)
aangetast zijn. Resten uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe Tijd worden niet verwacht aangezien de
bebouwing rond deze periode langs de grote wegen lag. De geplande werken (bebouwen van bouwzones
na verkaveling) kan het bodemarchief verstoren. O.b.v. het bureauonderzoek heeft men onvoldoende
inzicht verkregen of de bodem al dan niet bewaard is. Om die reden heeft het VEC een landschappelijk
bodemonderzoek d.m.v. boringen opgelegd, met als mogelijk vervolgtraject een proefsleuvenonderzoek.5
Na de bekrachtiging van de archeologienota met ID 3685, liet de toenmalige opdrachtgever weten dat het
projectgebied uitgebreid zou worden. Om die reden werd een nieuwe, aangepaste archeologienota (ID
5012) opgesteld door het VEC. Er werd enkel een bureauonderzoek uitgevoerd waaruit dezelfde conclusie
werd gemaakt als bij de vorige archeologienota (ID 3685).6
In november 2017 werd een derde archeologienota opgesteld voor de Sportlaan (Beringen) zelf (ID 5505).
De Sportlaan ligt ca. 200m ten zuiden van het huidige projectgebied. Deze archeologienota werd
opgesteld door Condor Archaeological Research bvba en bestond enkel uit een bureauonderzoek. Hieruit
bleek dat het plangebied op de overgang ligt van een rug naar het beekdal van de Helderbeek. In de Late
Middeleeuwen werd het Podzolprofiel bedekt door een plaggendek. O.b.v. deze resultaten werd een hoge

3

Tessa Beukelaar-van Gulik en Elly N.A. Heirbaut, “Een nieuw socio-cultureel centrum aan de Klarinetstraat 26 te Koersel.
Archeologienota”, Verslag van Resultaten (Halle-Zoersel: LARes, augustus 2017), 5, 43–45.
4 Petra Driesen, Joris Steegmans, en Willem Vanaenrode, “Nota Koersel - Klarinetstraat. Bouw van een socio-cultureel centrum.
Deel I: verslag van resultaten”, Verslag van Resultaten (Tongeren: ARON bvba, februari 2018), 24–25, 29–30, 43–44.
5
R. Datema en Jeroen van Rooij, “Sportlaan, Koersel (gemeente Beringen). Een Archeologienota”, Verslag van Resultaten (Brugge:
Vlaams Erfgoed Centrum bvba, juni 2017), 26–27.
6
R. Datema, “Sportlaan, Koersel (gemeente Beringen). Een Archeologienota”, Verslag van Resultaten (Brugge: Vlaams Erfgoed
Centrum bvba, oktober 2017), 29–30.
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trefkans voor vuursteenvindplaatsen opgesteld voor het westelijk deel van het tracé, voor het oostelijk
deel een lage trefkans (minder gunstige ligging). Voor nederzettingsresten vanaf het Neolithicum tot en
met de Volle Middeleeuwen en sporen van begraving vanaf de Bronstijd tot en met de Volle
Middeleeuwen is er een hoge verwachting. Voor nederzettingsresten uit de Nieuwe en Nieuwste Tijd
werd dan weer een lage verwachting toegekend. Hoewel er dus een archeologisch potentieel wordt
toegekend aan het projectgebied, heeft Condor Archaeological Research bvba besloten geen
vervolgonderzoek te adviseren.
“Het merendeel van de werkzaamheden blijft beperkt tot het huidige gabarit. Enkel
voor de aanleg van het nieuwe vuilwaterriool wordt een diepe verstoring
veroorzaakt. Gezien de lange, smalle vorm zal de contextuele samenhang van
eventueel aanwezige sporen moeilijk te achterhalen zijn. Bijgevolg is de kenniswinst
dermate beperkt dat de kosten voor verder onderzoek nooit verantwoord kunnen
worden”’ 7

In november-december 2016 heeft FODIO een archeologienota opgesteld voor een projectgebied ter
hoogte van Albert I Laan 41-13 (ID 1428), ca. 500m ten zuidwesten van het huidige projectgebied. Uit het
bureauonderzoek bleek dat o.b.v. de ligging van het projectgebied en de bodemgesteldheid een matig
archeologisch potentieel toegeschreven kan worden aan het terrein. De bouw van het jeugdhuis in 1970
heeft voor een zekere verstoring van het bodemarchief gezorgd. Ondanks de aanwezige plaggenbodem
en de mogelijkheid op archeologisch erfgoed binnen de bouwzone wordt geen verder archeologisch
onderzoek aanbevolen, gezien reeds 23,5% van de te onderzoeken zone reeds verstoord is en gezien de
ligging van het projectgebied tussen verkavelingen (door de toename van bebouwing vanaf 1940). De
mogelijke kenniswinst werd als te beperkt ingeschat.8
In oktober-november 2017 heeft FODIO een archeologienota opgesteld voor een projectgebied aan de
Mosstraat in Koersel (Beringen, ID 5481), ca. 900m ten zuidoosten van het huidige projectgebied. Uit het
bureauonderzoek is gebleken dat het terrein niet in een gradiëntzone ligt, waardoor een laag potentieel
voor het aantreffen van prehistorische artefactensites wordt toegeschreven aan het terrein. Rond het
einde van de 18de eeuw bestond het terrein uit heide met visvijvers en in de 19de eeuw werd de heide
beplant met naaldbos. O.b.v. de bodemgesteldheid en het historisch landgebruik wordt het archeologisch
potentieel van het terrein voor sporen van menselijke activiteit van de Late Middeleeuwen tot en met de
Nieuwe Tijd als laag ingeschat. FODIO heeft geen verder vervolgonderzoek geadviseerd.9

3.2.3

Inventaris Onroerend Erfgoed (IOE)

De Inventaris van het onroerend erfgoed biedt een overzicht van waardevol erfgoed in Vlaanderen. Zowel
bouwkundig, archeologisch, landschappelijk als varend erfgoed zijn opgenomen in deze databank, goed
voor meer dan 83.000 erfgoedobjecten in totaal. Op basis van diverse zoekcriteria kan er heel gericht naar

7 T. Deville en S. Houbrechts, “Sportlaan te Beringen (gem. Beringen). Archeologienota”, Verslag van Resultaten (Hasselt: Condor
Archaeological Research bvba, november 2017), 34–35.
8
Jan De Beenhouwer en Marleen Arckens, “Archeologienota Beringen-Koersel Albert I Laan 41-43 - resultaten”, Verslag van
Resultaten (Wijnegem: FODIO, december 2016), 24–25.
9
Marleen Arckens, Niels Geelen, en Jan De Beenhouwer, “Archeologienota Koersel Mosstraat resultaten”, Verslag van Resultaten
(Wijnegem: FODIO, november 2017), 24.
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de verschillende erfgoedobjecten gezocht worden. Erfgoedobjecten kunnen vastgesteld en/of beschermd
zijn.10
Binnen het projectgebied valt nipt de westelijke contour van het beschermd monument ‘Pastorie SintBrigidaparochie met tuin en kerkwegel’. De pastorie toont verschillende bouwfasen, die minstens
teruggaan tot de 17de eeuw, toen het gebouw werd gemoderniseerd. In de 18de en 19de eeuw werd het
gebouw nogmaals gemoderniseerd. Bij deze laatste modernisering (in de late 19de eeuw) kreeg de
voorgevel zijn huidige verschijningsvorm. De gehele structuur van de site is goed bewaard gebleven. De
vroegere omgrachting blijft herkenbaar door de depressie in de huidige tuin.11
Ten noordwesten van het projectgebied ligt het Heide- en stuifzandcomplex van Hechtel-Helchteren met
de vallei van de Zwarte Beek (bovenloop). Dit is een vastgesteld relict in de landschapsatlas.12

ID

Relict

Bescherming

Datering

3972

Pastorie Sint-Brigidaparochie met tuin en
kerkwegel

Beschermd monument

Beschermd sinds
12-07-2005

3967

Parochiekerk Sint-Brigida: orgel

Beschermd monument

Beschermd sinds
17-07-2001

134537

Parkje van het kasteel Quanonen

Historisch park

Bewaard

134538

Pastorietuin

Historische tuin

Bewaard

134540

Boerentuin

Historische tuin

Bewaard

134541

Villatuin

Historische tuin

Bewaard

21441

Onze-Lieve-Vrouwekapel

Bouwkundig relict

Bewaard

21442

Kasteel Quanonen

Bouwkundig relict

Bewaard

21443

Langgestrekte hoeve

Bouwkundig relict

Bewaard

21444

Pastorie Sint-Brigidaparochie

Bouwkundig relict

Bewaard

21440

Sint-Jozefkapel

Bouwkundig relict

Bewaard

21432

Parochiekerk Sint-Brigida

Bouwkundig relict

Bewaard

21431

Gemeentehuis van Koersel

Bouwkundig relict

Bewaard

21434

Burgerhuis

Bouwkundig relict

Bewaard

21436

Langgestrekte hoeve

Bouwkundig relict

Gesloopt

10
Agentschap Onroerend Erfgoed, “Inventaris Onroerend Erfgoed”, geraadpleegd 17 januari 2018,
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/.
11
“Pastorie Sint-Brigidaparochie met tuin en kerkwegel”, Inventaris Onroerend Erfgoed, geraadpleegd 9 oktober 2018,
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/aanduidingsobjecten/3972.
12
Agentschap Onroerend Erfgoed, “Heide- en stuifzandcomplex van Hechtel-Helchteren met vallei van de Zwarte Beek
(bovenloop)”, Inventaris Onroerend Erfgoed, 2018, https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/135253.
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KOBK/19/01/22/12 - Digitale aanmaak
Figuur 18: Kaart met situering van het projectgebied en IOE-relicten op GRB-basiskaart (IOE, 2019)

3.3
3.3.1

HISTORIEK EN CARTOGRAFISCHE BRONNEN
Onderzoek historische bronnen

Koersel wordt voor de eerste maal vermeld in 1166 als Corsela. Deze benaming zou van het Latijnse woord
Curticella afkomstig kunnen zijn. ‘Curtis’ betekent hofstede en ‘cella’ woning. De parochie Koersel stond
tot 1829 onder het patronaat van de abdij van Averbode. Koersel zelf bevond zich van ca. 1200 tot ca.
1830 onder de heerlijkheid van Lummen, die voor ¾ leengoed van het graafschap Loon was en voor ¼ van
het hertogdom Brabant. Het dorp werd in 1579 geplunderd door soldaten en in 1834 werd het centrum
samen met de kerk verwoest door een brand. In 1826 ontstond Fonteintje, een bedevaartsoord in Koersel.
In 1907 werd de Charbonnage de Beeringen gesticht. Een jaar later werd de wijk uitgebouwd. De
kolenmijn sloot in 1989. Koersel fuseerde met Beringen, Paal en Beverlo in 1977 tot Groot-Beringen.13

3.3.2

Historische situatie aan de hand van cartografische bronnen

Een belangrijke bron van informatie wordt geleverd door het historisch kaartmateriaal. Dit om na te gaan
of er bebouwing is geweest op het terrein in historische tijden, of dat het landgebruik van het perceel is
gewijzigd doorheen de tijd. Hierbij moet wel rekening gehouden worden met het feit dat de eerste
bruikbare kaarten pas vanaf de 16de eeuw of later voorhanden zijn.
Bovendien is de afwezigheid van bebouwing op kaarten geen garantie dat er geen bebouwing is geweest.
In de beginperiode van de cartografie werden voornamelijk grotere nederzettingen en belangrijkere

13

Omer Vandeputte, Gids voor Vlaanderen: toeristische en culturele gids van de Vlaamse Gemeenten, 1ste editie (Tielt: Lannoo
Uitgeverij, 2007), 146.
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bouwwerken zoals kerken, kloosters en kastelen weergegeven en was er weinig of geen aandacht voor
de burgerlijke architectuur. Pas vanaf de 19de eeuw verschijnen de eerste gedetailleerde kaarten. Mogelijk
eerder aanwezige middeleeuwse structuren waren misschien reeds verdwenen.
Vooreerst worden enkele pre-19de-eeuwse cartografische bronnen behandeld zoals de Villaretkaart en de
Ferrariskaart. De Villaretkaart (ca. 1745-1748) bestaat niet voor dit landsdeel. Op de Ferrariskaart valt af
te leiden dat het onderzoeksgebied rond 1777 grotendeels bestaat uit akkerland. Het meest noordelijke
punt van het projectgebied, waar de toekomstige wegenis zal lopen, kruist met de omgrachting van de
pastorie (zie 3.2.1 Centrale Archeologische Inventaris en 3.2.3 Inventaris Onroerend Erfgoed). Er staan
geen gebouwen op het projectgebied.

KOBK/19/01/22/13 - Digitale aanmaak
Figuur 19: Detail uit de Ferrariskaart met aanduiding van het projectgebied (Geopunt, 2019)

Vervolgens worden vier cartografische bronnen uit de 19de eeuw vergeleken. De Atlas der Buurtwegen
werden opgemaakt in uitvoering de wet van 10 april 1841. De atlas maakt een onderscheid in buurtwegen
en voetwegen (‘sentiers’). Per toenmalige gemeente werd een atlas opgemaakt, met uitzondering van
een aantal stadskernen.14 De kaarten Vandermaelen of Vandermaelenkaarten zijn een verzameling van
historische kaarten van België, gemaakt door Philippe Vandermaelen (1795-1869). Deze kaarten geven
een gedetailleerd beeld van heel België en worden beschouwd als de opvolger van de Ferrariskaarten uit
de periode 1771-1778. Met de Popp-kaarten wordt de verzameling van kadasterkaarten bedoeld die in
de 19de eeuw uitgegeven werd door de Brugse drukker-uitgever Philippe Chrétien Popp (1805-1879). Een
vierde bron is de topografische kaart van 1873.

14

Geopunt Vlaanderen, “Atlas der Buurtwegen”, geraadpleegd 2 januari 2018,
http://www.geopunt.be/catalogus/datasetfolder/8264f16f-45d2-4eae-bc77-f003c7830b20.
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Op 19de-eeuwse cartografische bronnen is het terrein onbebouwd weergegeven. Op de Atlas der
Buurtwegen kruist het onderzoeksgebied vijf percelen, waaronder het perceel met de pastorie van
Koersel. Ten zuiden van het onderzoeksgebied loopt een Sentier n° 128 (voetweg) en aan het noordelijkste
punt, op de plaats waar nu de Pastorijstraat loopt, ligt de Chemin n° 9. Het terrein is niet specifiek
gekarteerd, buiten de gracht rond de pastorie, waardoor geen uitspraak kan worden gedaan over het
gebruik van het terrein rond 1840. Hetzelfde geldt voor de Vandermaelenkaart. Op de Vandermaelenkaart
loopt er nog een extra voetweg door het terrein op een N-Z as. De Popp-kaart is voor dit landsdeel niet
beschikbaar. Op de topografische kaart van 1873 kruist het projectgebied in het noorden met de huidige
Pastorijstraat en met de gracht rondom de pastorie.

KOBK/19/01/22/14 - Digitale aanmaak
Figuur 20: Situering van het projectgebied op de Atlas der Buurtwegen (Geopunt, 2019)
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KOBK/19/01/22/15 - Digitale aanmaak
Figuur 21: Situering van het projectgebied op de kaart van Vandermaelen (Geopunt, 2019)

KOBK/19/01/22/16 - Digitale aanmaak
Figuur 22: Situering van het onderzoeksgebied op de Topografische kaart van 1873 (Cartesius, 2019)
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Vervolgens worden er topografische kaarten en luchtfoto’s uit de 20ste en 21ste eeuw vergeleken. De
topografische kaart van 1904 toont dezelfde situatie als deze van 1873. Op de topografische kaart van
1939 is de gracht rondom de pastorie verdwenen. Het projectgebied kruist enkel nog met de huidige
Pastorijstraat. Het terrein is nog steeds onbebouwd. Op de topografische kaart van 1969 is het terrein nog
steeds onbebouwd en staat het gekarteerd als grasland. De topografische kaart van 1981 toont ten
westen van het projectgebied de Harpstraat en op de topografische kaart van 1989 is eveneens de
Klarinetstraat (noorden) zichtbaar en een tweede onverharde weg in het zuiden van het terrein. Deze
kaart komt overeen met de huidige situatie. De luchtfoto van 1979-1990 komt ook grotendeels overeen
met de huidige situatie, alleen staan er langs de Klarinetstraat nu meer bomen. Het terrein is nog steeds
onbebouwd.

KOBK/19/01/22/17 - Digitale aanmaak
Figuur 23: Situering van het onderzoeksgebied op de Topografische kaart van 1904 (Cartesius, 2019)
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KOBK/19/01/22/18 - Digitale aanmaak
Figuur 24: Situering van het onderzoeksgebied op de Topografische kaart van 1939 (Cartesius, 2019)

KOBK/19/01/22/19 - Digitale aanmaak
Figuur 25: Situering van het onderzoeksgebied op de Topografische kaart van 1969 (Cartesius, 2019)
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KOBK/19/01/22/20 - Digitale aanmaak
Figuur 26: Situering van het onderzoeksgebied op de Topografische kaart van 1981 (Cartesius, 2019)

KOBK/19/01/22/21 - Digitale aanmaak
Figuur 27: Situering van het onderzoeksgebied op de Topografische kaart van 1989 (Cartesius, 2019)
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KOBK/19/01/22/22 - Digitale aanmaak
Figuur 28: Situering van het onderzoeksgebied op de Orthofoto van 1979-1990 (Geopunt, 2019)

KOBK/19/01/22/23 - Digitale aanmaak
Figuur 29: Situering van het onderzoeksgebied op de Orthofoto van 2000-2003 (Geopunt, 2019)
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KOBK/19/01/22/24 - Digitale aanmaak
Figuur 30: Situering van het onderzoeksgebied op de Orthofoto van 2005-2007 (Geopunt, 2019)

KOBK/19/01/22/25 - Digitale aanmaak
Figuur 31: Situering van het onderzoeksgebied op de Orthofoto van 2013-2015 (Geopunt, 2019)
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ARCHEOLOGISCHE VERWACHTING

Aan de hand van de historische informatie en het kaartmateriaal kon worden achterhaald dat er binnen
het projectgebied geen bebouwing heeft gestaan sinds ongeveer de tweede helft van de 18de eeuw.
Historisch gezien kunnen we voor het projectgebied spreken van een lage densiteit aan bebouwing.
Binnen het plangebied zelf is er één archeologische waarden bekend. Het gaat om de 18de-eeuwse
omgrachte pastorij (CAI 161028). De pastorie van de Sint-Brigidaparochie met tuin en kerkwegel is sinds
12 juli 2005 tevens een beschermd monument. Ca. 350m ten noorden van het projectgebied zijn sporen
gevonden van een 17de-eeuwse schans (CAI 161026).
Naast CAI-locaties bevinden er zich in een straal van ca. 1000m rond het projectgebied verschillende
onroerend erfgoed relicten, waaronder beschermde monumenten, historische tuinen en parken en
bouwkundig erfgoed.
Het terrein ligt aan de voet van een gradiëntzone. Deze zone vormt de overgang van een natte vallei naar
een droog plateau. De natte vallei herbergt de Schansbeek. Ecologisch gezien zijn hier dan ook grote
variaties mogelijk in fauna en flora door zowel de gradiëntzone als de hydrografie. Dergelijke situaties
konden in het verleden een sterke aantrekkingskracht op de mens hebben uitgevoerd. Steentijdsites
kunnen dan ook verwacht worden. Het samengaan van de topografie, de hydrografie en het bodemtype
met een potentiele goed bewaard archeologisch niveau, geeft dat er een hoge verwachting is naar
sporensites.
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ARCHEOLOGISCH VOORONDERZOEK ZONDER INGREEP IN DE BODEM

4.1

CONTROLEBORINGEN

4.1.1

Motivatie en technieken

Indien onvoldoende bronnen beschikbaar zijn of deze bronnen onvoldoende informatie opleveren, wordt
een visuele terreininspectie uitgevoerd, zowel met het oog op het bepalen van de verdere
onderzoeksstrategie als voor het registreren van relevante archeologische en landschappelijke
indicatoren. Het bureauonderzoek heeft aangetoond dat er binnen het projectgebied geen bebouwing
heeft gestaan sinds ongeveer de tweede helft van de 18de eeuw tot nu.
Uit de archeologienota van het naastgelegen terrein (ID 4472) bleek dat een vervolgonderzoek in de vorm
van landschappelijk bodemonderzoek nodig was om na te gaan of de plaggenbodem (o.b.v. de
bodemkaart van Vlaanderen) aanwezig is, hoe dik deze is en in hoeverre de afgedekte bodem bewaard is.
Uit het landschappelijke bodemonderzoek bleek hierbij dat in het noorden en zuidwesten van het terrein
een plaggendek aanwezig is. De bodem in het zuiden en zuidoosten is verstoord. De oorspronkelijke
Podzolbodem werd op slechts één plaats in het zuiden van het projectgebied aangetroffen. Na het
landschappelijk bodemonderzoek is men meteen overgegaan op een proefsleuvenonderzoek, aangezien
de kosten-batenanalyse negatief was voor aanvullend vooronderzoek naar prehistorische artefactensites.
Aangezien het huidige projectgebied vlak naast het toenmalige projectgebied ligt en dezelfde
geografische en topografische situatie van toepassing zijn, werd besloten enkele controleboringen te
plaatsen.
De controleboringen worden uitgevoerd om:
1.
2.

de dikte van de bouwvoor te bepalen;
de diepte te bepalen tot waar en hoe diep de verstoringen gaan die op basis van het
bureauonderzoek verwacht worden.15

In het kader van deze twee vragen werden 6 manuele boringen gezet met een Edelman-boor van 7cm
diameter. De controleboringen werden uitgevoerd op 10 oktober 2018. De boringen werden geplaatst,
met een zo optimale spreiding over het gehele terrein, om een zo optimaal beeld te vormen van de
bodemopbouw en een voldoende gefundeerde uitspraak te kunnen doen over eventuele verstoringen die
verwacht worden.

15 Agentschap Onroerend Erfgoed, “Code van Goede Praktijk voor de Uitvoering van en Rapportering over Archeologisch
Vooronderzoek en Archeologische Opgravingen en het Gebruik van Metaaldetectoren, versie 2.0” (Agentschap Onroerend
Erfgoed, januari 2017), 48.
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4.1.2

Figuur 32: Toestand terrein (Archebo bvba, 2018)

Figuur 33: Toestand terrein (Archebo bvba, 2018)

Figuur 34: Toestand terrein (Archebo bvba, 2018)

Figuur 35: Toestand terrein (Archebo bvba, 2018)

Figuur 36: Toestand terrein (Archebo bvba, 2018)

Figuur 37: Toestand terrein (Archebo bvba, 2018)

Landschappelijke en bodemkundige situering

Verspreid over het terrein werden 6 controleboringen geplaatst. Twee boringen werden uitgevoerd in
het zuiden, drie in het noordoosten en één in het noordwesten van het projectgebied.
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KOBK/18/10/10/26 - Digitale aanmaak
Figuur 38: Controleboringen op luchtfoto (ARCHEBO bvba, 2018)

Onderstaande tabel beschrijft de exacte coördinaten van de genomen controleboringen:
Nummering

X

Y

BP 1

213535.139

194841.365

BP 2

213510.046

194830.998

BP 3

213521.591

194872.467

BP 4

213503.213

194855.973

BP 5

213499.914

194877.650

BP 6

213477.294

194863.984

Het projectgebied is op de bodemkaart van Vlaanderen gekarteerd als Zcm(b), een klein deel in het
noorden wordt gekarteerd als Zdm(b). Een Zcm(b)-bodem bestaat uit matig droge zandgronden met een
dikke, diep antropogene humus A-horizont met een bruinachtige kleur. Een Zdm(b)-bodem bestaat uit
matig natte zandgronden met dikke, diep antroprogenen humus A-horizont met een bruinachtige kleur.
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KOBK/18/10/10/27 - Digitale aanmaak
Figuur 39: Controleboringen op bodemkaart (ARCHEBO bvba, 2018)

4.1.3

Beschrijvend gedeelte

In totaal werden 6 controleboringen uitgevoerd. Waarvan hieronder de resultaten worden uiteengezet:
BP1:
-

Boring 1 bestaat uit 40cm aangevulde of opgebrachte grond. Hieronder is 20cm bruin zand
aanwezig. Dit is wellicht de restant van het plaggendek. Dit plaggendek rust direct op het witgelig zand van de C-horizont.

Figuur 40: Boring 1 (Archebo bvba, 2018)
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BP2:
-

Onder een verharding van 20cm (niet aanwezig op foto) werd nog 40cm bruin zand
aangetroffen. Hieronder bevindt zich de C-horizont met wit-geel zand.

Figuur 41: Boring 2 (Archebo bvba, 2018)

BP3:
-

Het plaggendek met 60cm bruin zand is bewaard. Hieronder werd geel zand aangetroffen van
de C-horizont.

Figuur 42: Boring 3 (Archebo bvba, 2018)
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BP4:
-

Het plaggendek is bewaard met 70cm bruin zand. Dit rust op wit-gelig zand van de C-horizont.

Figuur 43: Boring 4 (Archebo bvba, 2018)

BP5:
-

Het plaggendek bestaande uit bruin zand is 50cm dik bewaard. Hieronder zit 10cm lichtbruin
zand. Mogelijk een restant van een oude bouwvoor. Hieronder werd geel zand aangetroffen
van de C-horizont.

Figuur 44: Boring 5 (Archebo bvba, 2018)
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BP6:
-

Het plaggendek is 70cm bewaard bestaande uit bruin zand. In de diepte wordt het bruin zand
lichter van kleur. Hieronder werd geel zand aangetroffen van de C-horizont.

Figuur 45: Boring 6 (Archebo bvba, 2018)

4.1.4

Conclusie

Op basis van bovenstaande controleboringen en terreinonderzoek kon worden vastgesteld dat het om
AC-profielen gaat. Weliswaar bestaat de A-horizont uit een restanten van een plaggendek. Een B-horizont
of restanten ervan werd in dit geval niet waargenomen. De moederbodem bevindt zich op een diepte van
ca. 60 tot 90cm onder het huidige maaiveld.
Potentieel tot kennisvermeerdering
De geplaatste controleboringen tonen een eenduidig beeld met hetgeen reeds op belende percelen werd
aangetroffen. Onder (restanten) van het plaggendek werd onmiddellijk een C-horizont aangetroffen.
Verder onderzoek naar steentijdsite is dan ook niet aangewezen. Verder onderzoek naar sporensites kan
wel leiden tot kennisvermeerdering.
Afweging noodzaak verder onderzoek
Het bureauonderzoek heeft aangetoond dat de kans bestaat dat op het terrein nog sporensites aanwezig
kunnen zijn. Controleboringen bevestigden dat het archeologisch niveau nog bewaard kan zijn onder het
plaggendek of de restant ervan.
De enige manier waarop een gefundeerde uitspraak kan gedaan worden over de archeologische potentie
van het terrein naar sporensites, is door het uitvoeren van een proefsleuvenonderzoek.
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UITGEVOERD ARCHEOLOGISCHE ONDERZOEK

5.1

VRAAGSTELLING EN ONDERZOEKSDOELEN

5.1.1

Doelstellingen

De opdrachtgever zal de eventuele archeologische waarden op de betrokken percelen vernietigen met
het realiseren van het project.
Op basis van het uitgevoerde bureauonderzoek werd een archeologische verwachting opgesteld. Deze
kan in het veld getoetst worden, waarbij uiteraard rekening moet gehouden worden met de mogelijke
aanwezigheid van andere archeologische waarden dan die geformuleerd in de gespecificeerde
verwachting.
Het onderzoeksdoel voor dit vooronderzoek met ingreep in de bodem is om na te gaan wat het potentieel
is van het plangebied voor de aanwezigheid en bewaring van vindplaatsen die op basis van het
bureauonderzoek verwacht worden. Om dit te kunnen vaststellen is een vooronderzoek met ingreep in
de bodem noodzakelijk. De financiële impact wordt eveneens begroot.

5.1.2

Onderzoeksvragen

Het doel van dit vooronderzoek met ingreep in de bodem is een archeologische evaluatie van het
terrein. Hierbij moeten minstens volgende onderzoeksvragen beantwoord worden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

Welke zijn de waargenomen horizonten, beschrijving + duiding?
Zijn er tekenen van erosie? In hoeverre is de bodemopbouw intact?
Waardoor kan het eventueel ontbreken van een horizont verklaard worden?
Zijn er sporen aanwezig? Wat is de aard en de datering van de sporen?
Hoe is de bewaringstoestand van de sporen?
Maken de sporen deel uit van één of meerdere structuren?
Behoren de sporen tot één of meerdere periodes?
Kunnen archeologische vindplaatsen in tijd, ruimte en functie afgebakend worden (incl. de
argumentatie?
Wat is de vastgestelde en verwachte bewaringstoestand van elke archeologische vindplaats?
Wat is de waarde van elke vastgestelde archeologische vindplaats?
Wat is de potentiële impact van de geplande ruimtelijke ontwikkeling op de waardevolle
archeologische vindplaatsen?
Voor waardevolle archeologische vindplaatsen die bedreigd worden door de geplande ruimtelijke
ontwikkeling: hoe kan deze bedreiging weggenomen of verminderd worden (maatregelen behoud
in situ)?
Voor waardevolle archeologische 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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ONDERZOEKSSTRATEGIE EN -METHODE

5.2.1

Het projectgebied

KOBK/19/01/22/28 - Digitale aanmaak
Figuur 46: Situering van het onderzoeksgebied op Orthofoto (Geopunt, 2019)

5.2.2
5.2.2.1

Strategie
Proefsleuvenonderzoek

ARCHEBO bvba adviseert een vooronderzoek met ingreep in de bodem door middel van proefsleuven met
als doel een nauwkeuriger zicht te krijgen op de gaafheid van de te onderzoeken zones alsook om de
aanwezigheid van archeologische waarden in de vorm van sporen in te schatten. Het doel van
proefsleuven is uitspraken te doen over de archeologische waarde van de totaliteit van het terrein door
een beperkt, maar statistisch representatief deel van het terrein te onderwerpen aan archeologisch
onderzoek. Dit representatief staal laat ons toe om de archeologische verwachting te toetsen en een
gefundeerde uitspraak te doen over de totale archeologische waarde van het terrein.
ARCHEBO bvba stelt voor in het plangebied parallelle proefsleuven aan te leggen. De ideale dekkingsgraad
van de sleuven ligt tussen 10 en 15% van het plangebied. Statistisch onderzoek en simulaties van sleuven
op verschillende soorten vindplaatsen met diverse omvang hebben aangetoond dat met een dichtheid
van 10% ongeveer 95% van alle vindplaatsen met een minimum omvang van 5 m in diameter worden
opgespoord. De wegenis die aangelegd zal worden is te smal om een proefsleuf aan te leggen. Om deze
reden wordt dit deel van het projectgebied niet opgenomen in het proefsleuvenonderzoek.
Hierbij geldt dat de kans dat lineaire structuren worden gemist groter is indien sleuven alle parallel in
dezelfde richting worden gelegd. Om de trefkans op dergelijke structuren te vergroten dienen
dwarssleuven en/of kijkvensters te worden aangelegd. ARCHEBO adviseert dan ook om minstens 10% van
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het plangebied te onderzoeken door middel van continue parallelle proefsleuven, aangevuld met
dwarssleuven en/of kijkvensters indien de bodem en sporen combinaties daartoe aanleiding geven. In
geval van de volledige afwezigheid van archeologisch relevante sporen bij een zwaar verstoord
bodemprofiel kan van bijkomende dwarssleuven en kijkvensters worden afgezien. Indien afgeweken
wordt van de dekkingsgraad omwille van bovengenoemde of andere redenen tijdens de uitvoering van
het veldonderzoek, wordt dit beschreven en verantwoord in de rapportage.
Op de locatie van de nieuwe wegenis zal geen proefsleuf aangelegd worden, omdat de wegenis te smal
is. De uitvoering van alle werkzaamheden op het terrein dient minstens te gebeuren volgens de Code van
de Goede Praktijk, eventueel aangevuld met bijkomende maatregelen indien de sporen en/of vondsten
daartoe aanleiding geven.

KOBK/18/10/09/29 - Digitale aanmaak
Figuur 47: Voorgestelde inplanting proefsleuven (ARCHEBO bvba, 2018)
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ONDERZOEKSTECHNIEKEN

5.3.1
5.3.1.1

Proefsleuvenonderzoek
Methode

De methode van de continue sleuven wordt gebruikt:
De wegeniswerken naar het noordoosten kunnen niet mee onderzocht worden. Dit doordat de wegenis
vrij smal is (4m). Het is dan ook niet mogelijk om 2m brede sleuven aan te leggen en de grond nog te
stockeren. De kleine uitbreiding in het noordoostelijk gedeelte tegen de pastorijstraat is tevens te klein
om te kunnen manoeuvreren met een graafmachine.
-

Parallelle ononderbroken proefsleuven;
De afstand tussen de proefsleuven bedraagt niet meer dan 15 m (van middenpunt tot
middenpunt);
De proefsleuven zijn 2m breed;

KOBK/18/10/09/30 - Digitale aanmaak
Figuur 48: Voorgestelde inplanting proefsleuven (ARCHEBO bvba, 2018)

De proefsleuven worden zo ingeplant dat ze:
-

Dwars op de beekvallei liggen
Parallel ten opzichte van elkaar liggen.

Dit teneinde een goede dekking van het terrein te krijgen.
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Bijkomend moeten nog kijkvensters en/of dwarssleuven aangelegd worden. De zijden van de kijkvensters
meten maximaal de afstand tussen twee sleuven. De kijkvensters en/of dwarssleuven moeten voldoende
groot zijn om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden.
Indien er sprake is van meerdere potentiële archeologische niveaus, wordt elk niveau apart gewaardeerd.
Indien een spoor zich tegen de putwand bevindt, wordt het werkputprofiel opgeschoond om de relatie
tussen het spoor en de bodemhorizonten te registreren. Er wordt dagelijks voorzien in een volledige
opmeting van sleuven, kijkvensters en sporen. Dit betekent dat er dagelijks een recent en aangevuld
grondplan beschikbaar is, dat op elk moment aangeleverd kan worden. Er dient een selectie van de sporen
gecoupeerd te worden die afdoende is om de onderzoeksvragen te beantwoorden. In vermoedelijke
diepe sporen zoals waterputten en waterkuilen wordt een boring gezet om te verifiëren of het om een
dergelijk spoor gaat en om de diepte te bepalen. De vergunninghouder is vrij in het bepalen van de
noodzaak van aanvullende boringen en het aantal boringen.
Sporen waarbij de metaaldetector een signaal geeft, worden aangeduid in de sporenlijst. Metaalvondsten
worden enkel ingezameld als zij zich aan het vlak bevinden of als ze zich in een spoor bevinden dat
gecoupeerd wordt. Ingezamelde vondsten worden op plan gezet met vondstnummer en de code Md.
Ingezamelde metaalvondsten worden beschermd tegen degradatie van het materiaal.
Na afloop van het onderzoek worden de sleuven gedicht om verdere degradatie van eventueel aanwezige
sporen te voorkomen. Indien nodig worden kwetsbare sporen (graven, zeer ondiep bewaarde sporen)
afgedekt met doek of plastic zodat ze in geval van een vervolgonderzoek in de vorm van een opgraving
niet verder worden aangetast vooraleer ze onderzocht kunnen worden.

5.3.1.2

Bodemkundige registratie

Per sleuf wordt machinaal minstens één profielput aangelegd, op een dermate manier dat een geschrankt
patroon ontstaat. Deze profielen worden opgeschoond voor zover de veiligheid en stabiliteit dit toelaten,
gefotografeerd (voorzien van profielnummer, sleufnummer, noordpijl en schaallat) en beschreven. Bij
elke profielput wordt de absolute hoogte van het (archeologisch) vlak en van het maaiveld genomen en
op plan gebracht.

5.3.2

Vondsten

Vondsten gedaan bij de aanleg van het vlak worden als zodanig geregistreerd, indien mogelijk per laag
waarin ze werden aangetroffen. Vondsten die tijdens de aanleg al kunnen worden geassocieerd met een
spoor worden gekoppeld aan het betreffende spoor geregistreerd.
Indien tijdens het couperen van sporen in functie van de beantwoording van onderzoeksvragen vondsten
worden gedaan, worden deze eveneens gekoppeld aan het spoor geregistreerd.
Diagnostisch vondstmateriaal wordt aan een assessment onderworpen door een specialist teneinde de
sporen en/of de aangetroffen vindplaats(en) te kunnen plaatsen in de tijd.

5.3.3

Afwijkingen ten opzichte van de Code van Goede Praktijk

ARCHEBO bvba voorziet geen afwijkingen tegenover de Code van de Goede Praktijk.
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ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK MET INGREEP IN DE BODEM

6.1.1

Inleiding

Vooreerst is er een afwijking t.o.v. de bovengenoemde onderzoeksstrategie te vermelden. Hierbij werden
de proefsleuven namelijk haaks op de Harpstraat voorzien (Figuur 48). Door een menselijke vergissing
werden echter de proefsleuven verkeerdelijk opgeladen in het GPS-toestel, waarbij een vorige versie van
de vooropgestelde proefsleuven werden uitgezet in het veld (Figuur 49). De proefsleuven hebben hierbij
een NW-ZO oriëntatie en lopen daarmee parallel met de Harpstraat. Deze fout werd echter pas
opgemerkt bij de verwerking van de resultaten, waardoor hier niets meer aan gewijzigd kon worden.
Zoals zal blijken uit onderstaand assessment heeft dit evenwel geen invloed gehad voor de verdere
waardering van de site.

KOBK/18/10/10/31 - Digitale aanmaak
Figuur 49: Eerste versie proefsleuvenplan (Geopunt, 2018)
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KOBK/18/12/10/32 - Digitale aanmaak
Figuur 50: Uitgevoerde proefsleuven (Geopunt, 2018)

KOBK/F/1
Figuur 51: Proefsleuven parallel met de Harpstraat (ARCHEBO bvba, 2018)
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ASSESSMENT PROEFSLEUVENONDERZOEK
Inleiding

Het resultaat van een archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem wordt met een minimum
aan destructie van het archeologisch erfgoed bereikt. Zowel het deel van het terrein dat onderzocht wordt
als het deel van de sporen dat opgegraven wordt, is steeds statistisch representatief en laat toe uitspraken
te doen over het geheel van het terrein, behalve bij vooronderzoek met ingreep in de bodem met het oog
op wetenschappelijke vraagstellingen. Zones van het opgravingsvlak die sporen of archeologische
artefacten bevatten, worden terug afgedekt om te voorkomen dat degradatie ervan zou optreden, in
afwachting van een opgraving of definitief fysiek behoud.16
Het proefsleuvenonderzoek vond plaats op 10 december 2018. Daarbij werd van het onderzoeksgebied
van ca. 6.190 m², ca. 598 m² onderzocht tijdens dit onderzoek, wat neerkomt op ca. 9,7%. Dat de ideale
dekkingsgraad tussen 10 en 15% niet gehaald wordt is ten gevolge van de geplande wegenis die te smal
is om een proefsleuvenonderzoek mogelijk te maken. Er werden 4 proefsleuven en 2 kijkvensters
aangelegd. De kijkvensters werden aangelegd om een beter beeld te krijgen op de aanwezige sporen, of
juist de afwezigheid van sporen te staven.
De proefsleuven werden aangelegd op één archeologisch niveau en dit op een diepte van ca. 60 à 70 cm
onder het huidig maaiveld, tussen ca. 41,5 en 42,2 m +TAW.

KOBK/18/12/10/33 - Digitale aanmaak
Figuur 52: Allesporenplan (ARCHEBO bvba, 2018).

16

Agentschap Onroerend Erfgoed
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KOBK/18/12/10/34 - Digitale aanmaak
Figuur 53: Allesporenplan met hoogtes (ARCHEBO bvba, 2018).

6.2.2

Vondsten

Er werden tijdens het archeologisch onderzoek in de vorm van proefsleuven geen archeologische
vondsten aangetroffen.

6.2.3

Stalen

Er werden geen stalen genomen tijdens het proefsleuvenonderzoek.

6.2.4

Conservatie

Gezien er geen vondsten werden gedaan, is er geen conservatie nodig.

6.2.5

Archeologische sporen & structuren

Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden er geen archeologische sporen aangetroffen. Wel werden er
een heel aantal recente verstoringen/vergravingen aangesneden en op plan gezet.

6.2.5.1

Werkputten

De sporen die werden aangetroffen in de vier proefsleuven betreffen duidelijk recente
verstoringen/vergravingen. In een aantal van de kuilen werd recent materiaal, o.a.: baksteen, glas en
plastic aangetroffen. Een heel aantal van de grotere verstoringen zijn duidelijk met behulp van een
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graafmachine uitgegraven. De rechtlijnigheid en de scherpe aflijning is hiervoor een duidelijke aanwijzing.
Ook in coupe is duidelijk te zien dat een aantal van de recente verstoringen door een graafmachine
uitgegraven zijn.

KOBK/F/2
Figuur 54: Vlak- en coupefoto recente verstoring (ARCHEBO bvba, 2018)

KOBK/18/12/10/35 - Digitale aanmaak
Figuur 55: Overzichtsplan werkputten WP1 t.e.m. WP4 (ARCHEBO bvba, 2018).
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KOBK/F/3
Figuur 56: Overzichtsfoto WP1 (ARCHEBO bvba, 2018)
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KOBK/F/4
Figuur 57: Overzichtsfoto WP2 (ARCHEBO bvba, 2018)

De verstoringen werden op een aantal plaatsen verdiept/weggehaald, waaruit bleek dat deze
verstoringen tot soms meer dan 1,5 m diep de bodem hebben verstoord (zie ook 6.2.7 Landschappelijke
profielen).
Enkel in de meest zuidelijke delen van werkputten WP1 en WP2 werden minder verstoringen opgetekend.
Ter hoogte hiervan werden dan ook twee kijkvensters aangelegd. Het noordelijke deel van werkput WP4
werd dieper aangelegd, tot iets meer dan 1 m onder het huidig maaiveld, om zo onder de aanwezige
verstoringen het vlak aan te leggen. Zowel de kijkvensters als WP4 leverde evenwel geen archeologische
sporen op.

KOBK/F/5
Figuur 58: Kijkvenster WP1 (ARCHEBO bvba, 2018)
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Boringen

Aangezien ter hoogte van de wegenis geen proefsleuf aangelegd kon worden, alsook het feit dat de
kleinere uitbreiding in het noordoostelijk gedeelte tegen de pastorijstraat tevens te klein is om te kunnen
manoeuvreren met een graafmachine, werd besloten om ter hoogte van dit laatste enkele boringen uit
te voeren. Deze boringen werden geplaatst op de toegankelijke delen van het terrein. Sommige boringen
vallen buiten het onderzoeksgebied omdat na de uitvoering van deze het toekomstplan werd aangepast
door de opdrachtgever.

KOBK/18/12/10/36 - Digitale aanmaak
Figuur 59: Aanduidingsplan boringen (ARCHEBO bvba, 2018)

KOBK/F/6
Figuur 60: Zone ter hoogte van de boringen (ARCHEBO bvba, 2018)
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Onderstaande tabel beschrijft de exacte coördinaten van de genomen boringen:
Nummering

X

Y

BP 1

213597.199

194970.821

BP 2

213592.848

194971.890

BP 3

213587.672

194973.079

BP 4

213581.219

194971.406

Archeologisch gezien worden ter hoogte van de boringen sporen verwacht van de 18de-eeuwse pastorij
en dit in de vorm van de toenmalige gracht rondom het domein. Uit de boringen is op te maken dat de
natuurlijke bodemopbouw verstoord is. Tot een diepte van ca. 1,60 m ten opzichte van het huidige
loopvlak bestaat de ondergrond namelijk uit antropogene lagen. Zo konden twee lagen onderscheiden
worden. Het bovenste pakket van ca. 50 à 70 cm dik bestaat uit donkerbruin zand (Ap1). De laag
daaronder heeft een donkergrijze kleur met daarin o.a. baksteen. Ook werd hierin plastic en een
kroonkurk van een bierflesje aangetroffen. Op een diepte van ca. 1,60 m werd de lichtbruine/gelige Chorizont aangeboord. Boring BP4 werd op een diepte van ca. 20 cm gestaakt door de aanwezigheid van
een grote hoeveelheid kiezels afkomstig van de (met kiezels) verharde Klarinetstraat.
De gracht is mogelijk aangetroffen in de boringen (donkergrijze laag), maar kent geen oude vullingen. De
gracht werd mogelijk na een laatste ruiming terug opgevuld in de 2de helft van de 20e eeuw. Op basis van
de uitgevoerde boringen kan dit evenwel niet bevestigd worden en kon de archeologisch potentiële
waarde niet afdoende getoetst worden. Er kan dus niet aangetoond worden dat de pastorijsite al dan
geen informatiewaarde heeft. Hierdoor is het raadzaam om dit deel van het onderzoeksgebied verder te
onderzoeken. Dit deel maakt echter geen deel uit van het behandelde dossier, waardoor hier niet verder
op ingegaan wordt.

KOBK/F/7

KOBK/F/8
Figuur 61: BP1 (ARCHEBO bvba, 2018)

Figuur 62: BP2 (ARCHEBO bvba, 2018)

| 52

Archeologienota met ingreep in de bodem. Koersel – Harpstraat (BKO)

KOBK/F/9

KOBK/F/10
Figuur 63: BP3 (ARCHEBO bvba, 2018)

6.2.6

Figuur 64: BP4 (ARCHEBO bvba, 2018)

Assessment sporen

Er werden geen archeologische sporen teruggevonden. Wel werden er tal van recente
verstoringen/vergravingen aangetroffen.

6.2.7

Landschappelijke profielen

Het projectgebied is op de bodemkaart van Vlaanderen gekarteerd als Zcm(b), een klein deel in het
noorden wordt gekarteerd als Zdm(b). Een Zcm(b)-bodem bestaat uit matig droge zandgronden met een
dikke, diep antropogene humus A-horizont met een bruinachtige kleur. Een Zdm(b)-bodem bestaat uit
matig natte zandgronden met dikke, diep antroprogenen humus A-horizont met een bruinachtige kleur.
De proefsleuven bevinden zich in het gebied dat aangeduid staat als Zcm(b).
Over het gehele terrein werden er vier profielputten aangelegd met een goede spreiding, dit om een
goede studie te kunnen maken over de profielopbouw van het onderzoeksterrein. De profielen werden
opgeschoond en gefotografeerd in werkputten 1, 3 en 4. Uit de profielen is op te maken dat een dikke
antropogene A-horizont (plaggendek) van ca. 60 à 70 cm zich onmiddellijk op de C-horizont bevindt.
Plaatselijk, en dan enkel in de onverstoorde delen van het onderzoeksgebied (ter hoogte van de twee
kijkvensters) zijn er nog -zeer beperkt- restanten van een B-horizont waar te nemen. Over grote delen van
de werkputten is de ondergrond, en dus de natuurlijke opbouw, sterk verstoord door recente
vergravingen (veelal met behulp van een graafmachine). Deze verstoringen reiken tot ca. 1,5 m diep en
meer ten opzichte van het huidige maaiveld.
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KOBK/18/12/10/37 - Digitale aanmaak
Figuur 65: Profielputten op bodemkaart (ARCHEBO bvba, 2018).

KOBK/F/11
Figuur 66: Profiel WP1 (ARCHEBO bvba, 2018)
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KOBK/F/12
Figuur 67: Profielfoto WP1 met verstoring tot meer dan
1,5m diepte (ARCHEBO bvba, 2018)

KOBK/F/13
Figuur 68: Profielfoto WP4 (ARCHEBO bvba, 2018)

KOBK/F/14
Figuur 69: Profielfoto WP3 (ARCHEBO bvba, 2018)

KOBK/F/15
Figuur 70: Profielfoto WP3 (ARCHEBO bvba, 2018)
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ASSESSMENT METAALDETECTIE

De metaaldetectie werd uitgevoerd conform de Code van Goede Praktijk, maar heeft in de praktijk niets
opgeleverd.

6.4

INTERPRETATIE VAN HET ONDERZOCHT GEBIED

Hieronder worden de onderzoeksvragen beantwoord:
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.

12.

13.

Welke zijn de waargenomen horizonten, beschrijving + duiding?
De bodem bestaat hoofdzakelijk uit een AC-profiel. Weliswaar bestaat de A-horizont uit een
restant van een plaggendek. Plaatselijk komen nog -zeer beperkt- restanten van een B-horizont
voor.
Zijn er tekenen van erosie? In hoeverre is de bodemopbouw intact?
Er zijn geen tekenen van erosie. De bodemopbouw is zeer sterk verstoord door de vele recente
verstoringen/vergravingen die voorkomen binnen het onderzoeksgebied.
Waardoor kan het eventueel ontbreken van een horizont verklaard worden?
Het ontbreken van een horizont kan verklaard worden door enerzijds het feit dat de A-horizont
bestaat uit een restant van een plaggendek, en anderzijds door de vele
verstoringen/vergravingen.
Zijn er sporen aanwezig? Wat is de aard en de datering van de sporen?
Er werden geen archeologische sporen aangetroffen, enkel recente verstoringen/vergravingen.
Hoe is de bewaringstoestand van de sporen?
N.v.t.
Maken de sporen deel uit van één of meerdere structuren?
N.v.t.
Behoren de sporen tot één of meerdere periodes?
N.v.t.
Kunnen archeologische vindplaatsen in tijd, ruimte en functie afgebakend worden (incl. de
argumentatie?
N.v.t.
Wat is de vastgestelde en verwachte bewaringstoestand van elke archeologische vindplaats?
Er werden geen archeologische vindplaatsen vastgesteld, mogelijk door de hoge graad van
verstoring binnen het onderzoeksgebied.
Wat is de waarde van elke vastgestelde archeologische vindplaats?
N.v.t.
Wat is de potentiële impact van de geplande ruimtelijke ontwikkeling op de waardevolle
archeologische vindplaatsen?
N.v.t.
Voor waardevolle archeologische vindplaatsen die bedreigd worden door de geplande ruimtelijke
ontwikkeling: hoe kan deze bedreiging weggenomen of verminderd worden (maatregelen behoud
in situ)?
N.v.t.
Voor waardevolle archeologische 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?
N.v.t.
Welke aspecten verdienen bijzondere aandacht, zowel vanuit methodologie als aanpak voor
het vervolgonderzoek?
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N.v.t.
Welke vraagstellingen zijn voor vervolgonderzoek relevant?
N.v.t.
14. Zijn er voor de beantwoording van deze vraagstellingen natuurwetenschappelijke onderzoeken
nodig? Zo ja, welke type staalnames zijn hiervoor noodzakelijk en in welke hoeveelheid?
N.v.t.
-

6.5

POTENTIËLE KENNIS EN WAARDERING

Er werden tijdens het archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem, in de vorm van een
proefsleuvenonderzoek geen relevante en waardevolle archeologische resten aangetroffen. Hierdoor
biedt dit deel van het onderzoeksgebied geen bijdrage voor een potentiële kennisvermeerdering van het
terrein en de omliggende omgeving.
De boringen die werden geplaatst in het noordelijke deel van het projectgebied leverden onvoldoende
bewijs op om afdoende uitspraken te kunnen doen over de potentiële kenniswinst, noch de waardering
van dit deel van het onderzoeksgebied. De verwachte gracht rond het domein van de 18de-eeuwse pastorij
is mogelijk aangeboord d.m.v. de boringen, maar is op basis van deze boringen moeilijk te vatten. Dit deel
van het onderzoeksgebied maakt evenwel geen deel uit van het behandelde dossier (nieuwbouw/BKO).

KOBK/19/02/06/38 - Digitale aanmaak
Figuur 71: Overzichtsplan proefsleuven ter hoogte van de nieuwbouw/BKO (ARCHEBO bvba, 2019)
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INTERPRETATIE VAN DE ARCHEOLOGISCHE SITE

Door het ontbreken van archeologisch relevante en waardevolle resten wordt er geadviseerd om geen
verder onderzoek uit te voeren in welke vorm dan ook binnen het onderzoeksgebied dat betrekking heeft
tot voorliggende archeologienota (nieuwbouw/BKO, blauwe zone Figuur 72). Er werd namelijk geen
archeologische site gevonden dat een verder onderzoek noodzakelijk maakt. Op basis van het gevoerde
onderzoek wordt er dus geadviseerd om het desbetreffende onderzoeksgebied definitief vrij te geven.
Het noordelijke deel (wegenis, oranje zone Figuur 72) wordt in deze niet behandeld, aangezien het geen
onderwerp uitmaakt van het behandelde dossier en dus ook niet van voorliggende archeologienota.

KOBK/19/01/22/39 - Digitale aanmaak
Figuur 72: Toekomstige situatie opgesplitst in twee dossiers: blauw: nieuwbouw; oranje: wegenis (ARCHEBO bvba, 2019)
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SAMENVATTING
VOOR EEN GESPECIALISEERD PUBLIEK

Op het volledige terrein plant de initiatiefnemer de aanleg van een wegenis en van een bufferbekken en
de bouw van de buitenschoolse kinderopvang en van sociale woningen (8 duplexappartementen en 6
grondgebonden woningen). Na het opmaken van de Melding van Werken werd beslist om het dossier op
te splitsen. Voorliggende archeologienota heeft enkel betrekking op de nieuwbouw (BKO).
Op 10 december 2018 werd een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Het doel van het vooronderzoek met
ingreep in de bodem door middel van proefsleuven is een archeologische evaluatie van het terrein. Tijdens
het proefsleuvenonderzoek werden evenwel geen archeologisch waardevolle resten aangetroffen. Het
onderzoeksgebied vertoont zeer veel recente verstoringen/vergravingen die de ondergrond sterk
verstoord hebben.
De geplande werken zullen het archeologisch niveau verstoren, maar gezien het ontbreken van
archeologisch potentieel van het terrein, is het niet opportuun om verder archeologisch onderzoek te
adviseren binnen het behandelde onderzoeksgebied (ter hoogte van de nieuwbouw/BKO).

8.2

VOOR EEN NIET-GESPECIALISEERD PUBLIEK

Op het volledige terrein plant de initiatiefnemer de aanleg van een wegenis en van een bufferbekken en
de bouw van de buitenschoolse kinderopvang en van sociale woningen (8 duplexappartementen en 6
grondgebonden woningen). Na het opmaken van de Melding van Werken werd beslist om het dossier op
te splitsen. Voorliggende archeologienota heeft enkel betrekking op de nieuwbouw (BKO).
Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden evenwel geen archeologisch waardevolle resten
aangetroffen, hierdoor is het niet opportuun om verder archeologisch onderzoek te adviseren binnen het
behandelde onderzoeksgebied (ter hoogte van de nieuwbouw/BKO).
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13 BIJLAGEN
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