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1.

INLEIDING

De archeologienota werd opgemaakt naar aanleiding van de aanvraag van een omgevingsvergunning
voor het verkavelen van gronden waarbij de voorwaarden voldoen aan art. 5.4.2. van het
Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013.

Figuur 1: Beslissingsboom in functie van huidig project. © Devroe bvba 2019
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2.

BUREAUONDERZOEK
2.1. BESCHRIJVEND GEDEELTE
2.1.1. ADMINISTRATIEVE GEGEVENS

Projectcode: 2019B359
Locatie: Vlaams-Brabant, Rotselaar, Dennenlaan
Bounding box: punt 1 (NW) – X 176256,667
Punt 2 (ZO) – X 176626,965

Y 184138,337
Y 184026,642

Kadaster: Rotselaar, afdeling 1, sectie E, perceel 53w
Oppervlakte projectgebied: ca. 40.830 m²

Figuur 2: Kadasterkaart met aanduiding projectgebied. © Geopunt Vlaanderen s.d.
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Figuur 3: Topografische kaart met aanduiding projectgebied. © NGI 2019

Naam van alle betrokken actoren: Annika Devroe (erkende archeoloog, veldwerkleider met ervaring in
archeologisch bureauonderzoek)
Naam van alle personen buiten het project die geraadpleegd werden: Veerle Lauwers (WinAr)

2.1.2. ONDERZOEKSOPDRACHT
Het bureauonderzoek heeft tot doel om zonder ingreep in de bodem maar op basis van de bestaande
informatie (landschappelijk, historisch, archeologisch) na te gaan in hoeverre er archeologische resten
aanwezig kunnen zijn binnen de grenzen van het projectgebied. Er wordt een beschrijving gemaakt
van de geplande werken waarvoor een vergunning wordt aangevraagd, van de uitvoeringswijze ervan
en van de impact op het bodemarchief.
Volgende onderzoeksvragen worden in dit bureauonderzoek (Verslag van Resultaten) behandeld:
-

Welke aanwijzingen bevatten de bestaande bronnen (landschappelijk, historisch,
archeologisch) over het archeologische potentieel van het terrein?
In welke zones is verder vervolgonderzoek noodzakelijk indien archeologisch erfgoed
potentieel aanwezig is en bedreigd wordt ten gevolge van de geplande ingrepen?

Op basis van de resultaten wordt een gemotiveerd advies verleend of er al dan niet verder
archeologisch vooronderzoek moet uitgevoerd worden, inclusief de methodiek daarvoor. Deze wordt
beschreven en uitgewerkt in het Programma van Maatregelen.
Er zijn geen randvoorwaarden.
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2.1.3. WERKWIJZE EN STRATEGIE
Voor het landschappelijk, geografisch kader en geologisch kader werden de nodige gegevens
opgezocht via de website van DOV Vlaanderen1 en Geopunt Vlaanderen2. Er werd beroep gedaan op
de topografische kaart, het digitaal hoogtemodel, de tertiair geologische kaart, de quartair geologische
kaart en de bodemkaart van België. Tenslotte werden de bodemerosiekaart en de
bodembedekkingskaart geraadpleegd.
Voor de historische beschrijving zal voornamelijk gebruik gemaakt worden van cartografische bronnen.
Het gaat hierbij om de Ferrariskaart, Atlas der Buurtwegen, Poppkaart en de topografische kaart van
Vandermaelen. Er werd gebruik gemaakt van de gegeorefereerde kaarten van Geopunt Vlaanderen3.
Op de website van Cartesius werden de historische topografische kaarten van de 19de en 20ste eeuw
geraadpleegd en afgebeeld waar relevant4. Het cartografisch materiaal is indien nodig gegeorefereerd.
Op Geopunt Vlaanderen zijn de verschillende beschikbare reeksen luchtfoto’s bekeken en toegevoegd
indien relevant.
Voor het archeologisch kader werd de Centrale Archeologische Inventaris geraadpleegd5. De meest
relevante archeologische vondstlocaties in de nabije omgeving worden besproken. Relevante
literatuur waarnaar verwezen wordt in de CAI werd eveneens geraadpleegd.
In de synthese zullen de verschillende gegevens uit het onderzoek aan elkaar gelinkt worden om zo de
onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden. Op basis van al deze gegevens zal bepaald worden of
bijkomend onderzoek nodig is of niet.

2.1.4. GEPLANDE WERKEN
Het projectgebied is momenteel bebost. Ter hoogte van het projectgebied zal een verkaveling
gerealiseerd worden. Aan de straatzijde worden 12 kavels voorzien van telkens ca. 30-33 are. Kavel 13
betreft een deel van de weg en wordt aan de gemeente afgestaan. Deze kavel wordt dus uit de
verkaveling gesloten. De noordelijke zone zal bebost blijven. Enkel ter hoogte van de voorziene
bouwkavels mogen de bomen gerooid worden indien nodig. Minstens ter hoogte van de woning zelf
zullen de bomen dus gerooid worden. In totaal gaat het om een oppervlakte van ca. 13.900 m² waar
bomen gerooid mogen worden in functie van de verkaveling.

1

https://dov.vlaanderen.be/dovweb/html/bodemloketten.html.
http://www.geopunt.be/
3
http://www.geopunt.be/
4
http://cartesius.be/CartesiusPortal/
5
http://cai.onroerenderfgoed.be/
2

4

Figuur 4: Foto bestaande toestand.
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Figuur 5: Verkavelingsplan.
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2.2. ASSESSMENTRAPPORT
2.2.1. LANDSCHAPPELIJKE LIGGING
Het projectgebied ligt ten noordoosten van Rotselaar. In het zuiden grenst het projectgebied aan de
Dennenlaan. Het terrein is momenteel bebost.

Figuur 6: Meest recente luchtfoto met aanduiding van het projectgebied. © Geopunt Vlaanderen s.d.

De Demer- en Laakvallei vormen de overgang tussen de Zuiderkempen in het noorden en het Hageland
in het zuiden. De Zuiderkempen worden gekenmerkt als een vrij vlak, zandig gebied (plaatselijk
verstoven tot duinen) die de noordelijke zijde van de Demer- en Laakvallei begrenst. Het Hageland is
een heuvelland, gedomineerd door een aaneenschakeling van quasi parallelle langgerekte
heuvelruggen uit ijzerzandsteen (getuigenheuvels van de Formatie van Diest) die globaal volgens een
noordoost-zuidwest richting verlopen en waarvan de hoogtes naar het noorden toe geleidelijk
afnemen. Deze heuvels zorgen voor een scherpe overgang naar de vallei. Ten westen van de
Heikantberg komen geen getuigenheuvels voor, hier vormen stuifzandruggen de zuidelijke grens met
de vallei.
De ijzerzandsteenheuvels (getuigenheuvels) ontstonden circa 7 miljoen jaar geleden (bovenmioceen)
toen het noordelijk deel van België overspoelde ten gevolge van een transgressie. De meest aanvaarde
hypothese verklaart het ontstaan van deze heuvels als volgt: evenwijdig met de kustlijn, die noordoostzuidwest georiënteerd was, kwamen een groot aantal zandbanken voor, die uit matig grove, plaatselijk
kleiige, glauconiethoudende zanden bestonden. Toen de zee zich terugtrok in noord-noordoostelijke
richting, en de zandbanken boven water kwamen te liggen, werd het glauconiet geoxideerd tot
limoniet, dat de korrels aan elkaar kitte tot harde en moeilijk erodeerbare ijzerzandsteen. De
depressies tussen de zandbanken bleven echter onder het waterpeil liggen, en konden verder
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geërodeerd worden. Het gevolg hiervan was dat de ijzerzandsteenbanken als heuvels in het landschap
bleven uitsteken.
De ijzerzandsteenheuvels kennen grote variatie aan biotopen doordat er grote verschillen in
hydrografie voorkomen. De ijzerzandsteenbanken zijn weinig doordringbaar voor water waardoor op
sommige plaatsen natte zones ontstaan en op andere juist droger zijn. Bovendien is de beschutte
noordhelling over het algemeen vochtiger dan de warme zuidhelling. Aangezien de heuvels voor lange
tijd (deels) onder heide lagen, zijn nu nog veel relicten van de heide en heischrale graslanden terug te
vinden zoals op de westelijke punt van de Eikelberg of in de ’s Hertogenheide. Ook zijn er relicten van
hakhoutstoven (eiken en kersenhakhout op de Eikelberg) en oude bomenrijen te zien6.
Het projectgebied ligt op de noordelijke flank van de Heikantberg, één van de noordoost-zuidwest
georiënteerde getuigenheuvels. Op 430 m ten noorden loopt de Leibeek, op ca. 650 m ten noorden de
Demer. De Winge vloeit op ca. 1,4 km ten westen van het projectgebied. Het hoogteprofiel toont dat
het terrein van noordelijke naar zuidelijke richting stijgt van 32,6 m TAW naar 58,4 m TAW. De
zuidelijke zone ligt reeds op de vlakkere zone van de heuvelrug.

Figuur 7: Het projectgebied op het DHM raster 1 m © Geopunt Vlaanderen s.d.
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Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Demer- en Laakvallei tussen Aarschot en Werchter .
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Figuur 8: Het projectgebied op het DHM. © Geopunt Vlaanderen s.d.

Figuur 9: Hoogteprofiel N-Z. © Geopunt Vlaanderen s.d.

De eigenlijke valleibodems van de Demer bestaan uit kleiige gronden met hier en daar een zandige
opduiking (donken). De meeste alluviale kleigronden worden als matig gleyig bestempeld, herkenbaar
aan bruinachtige roestvlekken omwille van de aanwezigheid van gereduceerde ijzerionen. In
oorsprong waren deze gronden zeer nat. Door drainage en de bedijking van de Demer zijn ze nu
geschikt voor veeleisende gewassen en weiden, hoewel ze in winter en lente soms wateroverlast te
verduren krijgen. Ten zuiden van de Demer liggen waterrijke, kleiige komgronden. Deze bodems
nemen grote oppervlakten in ten westen van de Wingemonding, evenals in Vorsdonk en aan de voet
van de Heikantberg, waar ook nog veenbodems of zeer sterk gleyige gronden op klei met
veensubstraat op geringe diepte voorkomen. Onder invloed van uittredend kwelwater aan de voet van
de ijzerzandsteenheuvels kon het veen groeien7.
7

Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Demer- en Laakvallei tussen Aarschot en Werchter .
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Het projectgebied ligt in de Zandstreek. De noordelijke zone valt onder bodemtype Zap, een zeer droge
zandbodem zonder profiel. Een centrale strook valt onder bodemtype ZAfc, een droge zandbodem met
weinig duidelijke ijzer en/of humus B horizont. Tot deze kernseries behoren zandgronden, d.w.z.
bodems met meer dan 82,5% van de minerale fractie groter dan 50 μm en met minder dan 8% klei, die
een duidelijke Podzol B horizont hebben of gehad hebben en in een overdreven sterk ontwaterde
positie voorkomen (duinen of hoge ruggen). Deze zeer droge matig natte zandgronden kenmerken
kaarteenheden ongeschikt voor land- en tuinbouw. Het gebruik dient afgestemd te worden op
bosbouw (naaldhout) en natuur of recreatiegebieden.
Textuurklasse

Z

zand

Drainageklasse

a

zeer droog, niet gleyig

Profielontwikkelingsgroep

p

Zonder profielontwikkeling

Textuurklasse

Z

zand

Drainageklasse

a-d

Profielontwikkelingsgroep

f

complex van zeer droog, niet gleyig tot matig nat,
matig gleyig
met weinig duidelijke ijzer en/of humus B horizont

Variante van het moedermateriaal

c

materialen vertonen in de diepte een geel- of
groenachtige kleur

In het zuiden valt een strook onder bodemtype ZAfe, een droge zandbodem met weinig duidelijke ijzer
en/of humus B horizont. Deze bodemseries zijn slecht gedraineerde grondwaterbodems met veelal
een verveende bovengrond, rustend op gegleyifieerd materiaal. De blauwgrijze reductiehorizont
begint tussen 40 en 80 cm. Deze permanent zeer natte gronden zijn alleen geschikt voor hooiweide.
Textuurklasse

Z

zand

Drainageklasse

a-d

Profielontwikkelingsgroep

f

complex van zeer droog, niet gleyig tot matig nat,
matig gleyig
met weinig duidelijke ijzer en/of humus B horizont

Variante van het moedermateriaal

e

stenige materialen (texturen Z en S)
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Figuur 10: Bodemkaart met het projectgebied in overlay. © DOV Vlaanderen s.d.

Volgens de Quartaire geologische kaart bevindt het projectgebied zich onder type 1. Er zijn geen
Holocene en/of Tardiglaciale fluviatiele afzettingen bovenop de Pleistocene sequentie aanwezig.

Figuur 11: Quartaire geologische kaart met aanduiding projectgebied. © DOV Vlaanderen s.d.
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Figuur 12: Legende profieltype 1 van de Quartaire geologische kaart. © DOV Vlaanderen s.d.

Volgens de Tertiair geologische kaart ligt het projectgebied binnen de Formatie van Diest. Deze bestaat
uit groen tot bruin zand, is heterogeen, vertoont meerdere grindlagen, (ijzer)zandsteenbanken,
kleirijke horizonten, een schuine gelaagdheid, micarijke horizonten en is glauconietrijk.

Figuur 13: Tertiair geologische kaart met aanduiding projectgebied. © DOV Vlaanderen s.d.
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De erosie op het projectgebied werd niet gekarteerd.

Figuur 14: Potentiële bodemerosiekaart 2019 met aanduiding projectgebied. © Geopunt Vlaanderen s.d.

De bodembedekkingskaart opname 2012 komt overeen met de huidige toestand.
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2.2.2. HISTORISCHE BESCHRIJVING
Op de kaart van Villaret uit 1745-1748 is het projectgebied onbebouwd en ligt ze duidelijk op de
Heikantberg, hier ‘Montagne de Rotselaere’ genoemd. In het noorden is de Demer te zien.

Figuur 15: Villaretkaart (1745-1748) met aanduiding van het plangebied. © Geopunt Vlaanderen s.d.

De Kabinetskaart der Oostenrijkse Nederlanden en het Prinsbisdom Luik (1777), ook wel Ferrariskaart
genoemd, geeft een gedetailleerd beeld van de Zuidelijke Nederlanden weer, net voor het begin van
de industriële revolutie. Men vindt er de administratieve grenzen, de namen van parochies en
gehuchten terug alsook een nauwkeurige weergave van het landschap. Op de kaart zijn gebouwen,
wegen, waterlopen, vegetatietypes/landgebruik, opvallende reliëfverschillen (heuvels, duinen) en
andere opvallende constructie-elementen in het landschap vastgelegd.
Het projectgebied wordt weergegeven als bos. De berg wordt hier ‘Ratsbergh’ genoemd. In het oosten
loopt een noord-zuid gerichte weg over het terrein. Ten noorden ligt het gehucht ‘Heykant’. Zowel de
Demer als Leibeek kunnen in het noorden herkend worden.
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Figuur 16: Ferrariskaart (1771-1878 n.C.) met aanduiding van het projectgebied. © Geopunt Vlaanderen s.d.

De wetgever wilde in 1841 aanduiden welke kleine wegen een openbaar karakter hadden. De Atlas
der Buurtwegen is dus een inventarisatie van alle "openbare" wegen en "private wegen met openbare
erfdienstbaarheid" waarbij dus een onderscheid gemaakt wordt in buurtwegen (chemins) en
voetwegen (sentiers). Op de Atlas der Buurtwegen ziet men nog steeds onbebouwde gronden op de
‘Rotselaren Berg’.

Figuur 17: Atlas der Buurtwegen (1841 n.C.) met aanduiding projectgebied. © Geopunt Vlaanderen s.d.
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De topografische kaart van Vandermaelen (1846-1854 n.C) toont bebost gebied.

Figuur 18: Kaart van Vandermaelen (1846-1854) met aanduiding projectgebied. © Geopunt Vlaanderen s.d.

De Poppkaart (1842-1879) toont eveneens onbebouwde gronden. Op de berg staan verschillende aan
te leggen wegen aangeduid hetgeen erop wijst dat men op dat moment ook de rug in gebruik wou
nemen.

Figuur 19: Poppkaart met aanduiding plangebied. © Geopunt Vlaanderen s.d.
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Op de topografische kaart uit 1881-1904 zijn deze nieuwe wegen te zien waarbij de Dennenlaan in het
zuiden ontstond en ook ten noorden een weg het terrein volgde. Het projectgebied was nog steeds
bebost.

Figuur 20: Topografische kaart uit 1881-1904 met aanduiding projectgebied. © Cartesius s.d.

Deze toestand is ook te zien op de luchtfoto uit 1971. Het terrein bleef bebost tot op heden.

Figuur 21: het projectgebied op de luchtfoto van 1971. © Geopunt Vlaanderen s.d.
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2.2.3. ARCHEOLOGISCH KADER

Figuur 22: Kadasterplan met vondstlocaties CAI en het projectgebied. © CAI augustus 2018

De Centrale Archeologische Inventaris (CAI) is een inventaris van gekende archeologische vindplaatsen
in Vlaanderen.
Binnen een straal van ca. 500 m bevindt zich één locatie:
- Locatie 159025: In het centrum van het oude Bexem stond een pachthof van de familie Briers
(17de eeuw) dat later een andere aanleg kreeg onder Rega. Kern van het landgoed is een bijna
gesloten complex van gebouwen en enkele losstaande gebouwtjes aan de zuidrand van de
alluviale vlakte van de Demer, ongeveer halfweg tussen Aarschot en de samenvloeiing met de
Dijle te Werchter. De kaarten tonen een configuratie van gebouwen die vergelijkbaar is met
die van de grote hoeven in de omgeving in die tijd, maar het hof werd minstens al sinds het
begin van de 18de eeuw gebruikt als huis van plaisantie. Het goed ontleent zijn naam aan
Henricus Josephus Rega (1690-1754), geneesheer, professor en rector van de universiteit van
Leuven, die het in 1724 had aangekocht en die vermoedelijk ook verantwoordelijk is voor de
hoger beschreven aanleg.
- Voor terreinen ten zuiden van het projectgebied werden reeds enkele archeologienota’s
opgesteld. Voor een gebied aan de Heirbaan werd een bijkomend landschappelijk
bodemonderzoek opgelegd, eventueel gevolgd door boringen ifv steentijd en/of een
proefsleuvenonderzoek8. Ook voor een terrein aan de Olmendreef werd een gelijkaardig
traject voorgesteld9. Voor een terrein aan de Bosbessenlaan werd na het opstellen van het
bureauonderzoek en het uitvoeren van een landschappelijk booronderzoek geen bijkomend
archeologische onderzoek geadviseerd10.
8

J. Verrijckt & J. Van Bavel 2019.
D. Herremans 2017.
10
H. De Langhe et al. 2018.
9

18

Op een afstand van 500 tot 1000 m bevinden zich verschillende vondstlocaties:
- Locatie 3306: Op deze locatie werd een toevalsvondst gedaan van een urnengrafveld uit de
Bronstijd.
- Locatie 967: Bij het uitgraven van een kelder werden urnen uit de late Bronstijd aangetroffen.
- Locatie 159030: Een lokale boer, geboren in 1904, kon in 1992 enkele kilometers
stroomopwaarts tussen de rechteroever van de actuele gekanaliseerde loop van de Demer en
de Preterstraat een stuk land aanduiden in een afgesneden Demermeander waar vroeger een
versterkingstoren stond waarvan de grondvesten bij diep omploegen nog steeds te voorschijn
komen. Op de topografische kaart van 1880 krijgt men nog een vage afdruk van de structuur
van de grondvesten. Volgens de beschikbare bronnen was deze meander noch in 1754 noch
in 1775 afgesneden, wel in 1840.
- Locatie 159033: In de 18de eeuw waren hier verdedigingswerken.
- Locatie 150682: Bij een veldprospectie werden een gering aantal artefacten uit silex en
wommersom aangetroffen, waaronder een klingschrabber met steile retouche uit
wommersomkwartsiet.
- Locatie 150683: Hier werden tijdens een veldprospectie een gering aantal artefacten uit silex
gevonden waaronder een zeer lange kling uit grijze silex met een fijne retouche op beide
boorden aan het distale gedeelte en een slank bladvormige pijlpunt.
- Locatie 150693: Hier werd een pot met Romeinse munten gevonden.
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2.2.4. SYNTHESE: DATERING EN INTERPRETATIE VAN HET ONDERZOCHTE GEBIED
-

Welke aanwijzingen bevatten de bestaande bronnen (landschappelijk, historisch,
archeologisch) over het archeologische potentieel van het terrein?

Figuur 23: Syntheseplan.

Figuur 24: Syntheseplan.
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Het projectgebied ligt ten noordoosten van Rotselaar. In het zuiden grenst het projectgebied aan de
Dennenlaan. Het terrein is momenteel bebost.
Het projectgebied ligt op de noordelijke flank van de Heikantberg, één van de noordoost-zuidwest
georiënteerde getuigenheuvels. Op 430 m ten noorden loopt de Leibeek, op ca. 650 m ten noorden de
Demer. De Winge vloeit op ca. 1,4 km ten westen van het projectgebied. Het hoogteprofiel toont dat
het terrein van noordelijke naar zuidelijke richting stijgt van 32,6 m TAW naar 58,4 m TAW. De
zuidelijke zone ligt reeds op de vlakkere zone van de heuvelrug. Bodemkundig zijn verschillende droge
zandgronden aanwezig. Enerzijds gaat het in het noorden om sterk ontwaterde gronden met een
podzol B die typisch zijn voor hoge ruggen. Anderzijds is in het zuiden een bodem met weinig duidelijke
ijzer en/of humus B horizont aanwezig. Deze bodem is slecht gedraineerd en daardoor toch nat.
Archeologisch gezien zijn de gekende vindplaatsen in de zeer nabije omgeving beperkt. Dit heeft vooral
te maken met het ontbreken van systematisch archeologisch onderzoek en niet zozeer met het
ontbreken van archeologische sites. In de ruimere omgeving werden reeds op verschillende plaatsen
lithische artefacten aangetroffen. Deze bevinden zich in sommige gevallen op een gelijkaardige
landschappelijk en bodemkundig situatie als het projectgebied. Voor steentijdsites wordt er vaak
vanuit gegaan dat deze zich binnen een straal van ca. 250 m van open water bevonden. Het
projectgebied lijkt op het eerste zicht verder af te liggen van water, maar de moeilijke
doordringbaarheid van de ijzerzandsteen zal op bepaalde plaatsen gezorgd hebben voor natte zones
en mogelijk kleine vennen. Bovendien blijkt uit de aanwezigheid van lithische artefacten in de
omgeving dat de getuigenheuvels een zekere aantrekkingskracht hadden. Men kan dan ook lithische
artefacten verwachten. Deze worden vooral in de zuidelijke zone verwacht, waar men reeds echt op
de rug zit, en in mindere mate op de steile helling zelf, waar erosieprocessen mogelijk reeds de
ondergrond verstoorden. Ook vondsten en sporen uit de metaaltijden en Romeinse periode werden
in de ruime omgeving aangetroffen. Deze werden eerder aan de voet van de heuvels gevonden, in de
meer vruchtbare zones. De ondergrond op de getuigenheuvels is minder gunstig, maar sporen of
vondsten kunnen op de rug zelf niet volledig uitgesloten worden. Ook vanaf de middeleeuwen
situeerde de bewoning zich hoogstwaarschijnlijk in de lager gelegen meer vruchtbare gebieden.
Minstens vanaf de 18de eeuw was het terrein bebost. Dit bleef zo tot op heden. Afhankelijk van het
rooien van de bomen en het terug aanplanten kan de ondergrond nog zeer goed bewaard zijn. De
aanwezigheid van bomen zal bovendien de erosie tegengewerkt hebben.
Op basis van het uitgevoerde bureauonderzoek kan men stellen dat het archeologisch potentieel voor
steentijdsites als hoog wordt ingeschat, voor de periode vanaf de metaaltijden als middelmatig.

2.2.5. AFWEGING NOODZAAK VERDER ONDERZOEK
-

In welke zones is verder vervolgonderzoek noodzakelijk indien archeologisch erfgoed
potentieel aanwezig is en bedreigd wordt ten gevolge van de geplande ingrepen?

Ter hoogte van het projectgebied zal een verkaveling gerealiseerd worden van 12 bouwloten. De
noordelijke zone blijft bebost en hier worden geen werken toegelaten. Indien archeologische resten
aanwezig zijn blijven deze dan ook bewaard. Ter hoogte van de woningen zelf en de omliggende
tuinzone mogen de bomen gerooid worden indien nodig. Dit zal minstens gebeuren ter hoogte van de
woningen zelf. Indien archeologische resten aanwezig zijn zullen deze dan ook verstoord worden.
Gezien het archeologisch potentieel, de kenniswinst en de geplande verkaveling is bijkomend
archeologisch vooronderzoek nodig. Dit zal verder besproken worden in het Programma van
Maatregelen.
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3.

SAMENVATTING

Het bureauonderzoek heeft tot doel om zonder ingreep in de bodem maar op basis van de bestaande
informatie (landschappelijk, historisch, archeologisch) na te gaan in hoeverre er archeologische resten
aanwezig kunnen zijn binnen de grenzen van het projectgebied. Er wordt een beschrijving gemaakt
van de geplande werken, van de uitvoeringswijze ervan en van de impact op het bodemarchief
waarvoor een vergunning wordt aangevraagd.
Volgende onderzoeksvragen werden in dit bureauonderzoek (Verslag van Resultaten) behandeld:
-

Welke aanwijzingen bevatten de bestaande bronnen (landschappelijke, historisch,
archeologisch) over het archeologische potentieel van het terrein?
In welke zones is verder vervolgonderzoek noodzakelijk indien archeologisch erfgoed
potentieel aanwezig is en bedreigd wordt ten gevolge van de geplande ingrepen?

Het projectgebied ligt ten noordoosten van Rotselaar. In het zuiden grenst het projectgebied aan de
Dennenlaan. Het terrein is momenteel bebost.
Het projectgebied ligt op de noordelijke flank van de Heikantberg, één van de noordoost-zuidwest
georiënteerde getuigenheuvels. Op 430 m ten noorden loopt de Leibeek, op ca. 650 m ten noorden de
Demer. De Winge vloeit op ca. 1,4 km ten westen van het projectgebied. Het hoogteprofiel toont dat
het terrein van noordelijke naar zuidelijke richting stijgt van 32,6 m TAW naar 58,4 m TAW. De
zuidelijke zone ligt reeds op de vlakkere zone van de heuvelrug. Bodemkundig zijn verschillende droge
zandgronden aanwezig. Enerzijds gaat het in het noorden om sterk ontwaterde gronden met een
podzol B die typisch zijn voor hoge ruggen. Anderzijds is in het zuiden een bodem met weinig duidelijke
ijzer en/of humus B horizont aanwezig. Deze bodem is slecht gedraineerd en daardoor toch nat.
Archeologisch gezien zijn de gekende vindplaatsen in de zeer nabije omgeving beperkt. Dit heeft vooral
te maken met het ontbreken van systematisch archeologisch onderzoek en niet zozeer met het
ontbreken van archeologische sites. In de ruimere omgeving werden reeds op verschillende plaatsen
lithische artefacten aangetroffen. Deze bevinden zich in sommige gevallen op een gelijkaardige
landschappelijk en bodemkundig situatie als het projectgebied. Voor steentijdsites wordt er vaak
vanuit gegaan dat deze zich binnen een straal van ca. 250 m van open water bevonden. Het
projectgebied lijkt op het eerste zicht verder af te liggen van water, maar de moeilijke
doordringbaarheid van de ijzerzandsteen zal op bepaalde plaatsen gezorgd hebben voor natte zones
en mogelijk kleine vennen. Bovendien blijkt uit de aanwezigheid van lithische artefacten in de
omgeving dat de getuigenheuvels een zekere aantrekkingskracht hadden. Men kan dan ook lithische
artefacten verwachten. Deze worden vooral in de zuidelijke zone verwacht, waar men reeds echt op
de rug zit, en in mindere mate op de steile helling zelf, waar erosieprocessen mogelijk reeds de
ondergrond verstoorden. Ook vondsten en sporen uit de metaaltijden en Romeinse periode werden
in de ruime omgeving aangetroffen. Deze werden eerder aan de voet van de heuvels gevonden, in de
meer vruchtbare zones. De ondergrond op de getuigenheuvels is minder gunstig, maar sporen of
vondsten kunnen op de rug zelf niet volledig uitgesloten worden. Ook vanaf de middeleeuwen
situeerde de bewoning zich hoogstwaarschijnlijk in de lager gelegen meer vruchtbare gebieden.
Minstens vanaf de 18de eeuw was het terrein bebost. Dit bleef zo tot op heden. Afhankelijk van het
rooien van de bomen en het terug aanplanten kan de ondergrond nog zeer goed bewaard zijn. De
aanwezigheid van bomen zal bovendien de erosie tegengewerkt hebben.
Op basis van het uitgevoerde bureauonderzoek kan men stellen dat het archeologisch potentieel voor
steentijdsites als hoog wordt ingeschat, voor de periode vanaf de metaaltijden als middelmatig.
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Ter hoogte van het projectgebied zal een verkaveling gerealiseerd worden van 12 bouwloten. De
noordelijke zone blijft bebost en hier worden geen werken toegelaten. Indien archeologische resten
aanwezig zijn blijven deze dan ook bewaard. Ter hoogte van de woningen zelf en de omliggende
tuinzone mogen de bomen gerooid worden indien nodig. Dit zal minstens gebeuren ter hoogte van de
woningen zelf. Indien archeologische resten aanwezig zijn zullen deze dan ook verstoord worden.
Gezien het archeologisch potentieel, de kenniswinst en de geplande verkaveling is bijkomend
archeologisch vooronderzoek nodig. Dit zal verder besproken worden in het Programma van
Maatregelen.
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VERKAVELINGSPLAN
Legende nieuwe toestand

Opgemaakt door :
BVBA Landmeter GEENS Fr.
Schrieksebaan 284
3140 Keerbergen
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landmeter.geens@telenet.be
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