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

1.1

Beschrijvend gedeelte

In opdracht heeft het Vlaams Erfgoed Centrum in november 2018 – januari 2019 een archeologienota
opgesteld naar de archeologische waarde van de locatie Antwerpsesteenweg 19 – 20 te Vosselaar (afb. 1 en
2). De archeologienota bestaat uit een bureauonderzoek en is uitgevoerd naar aanleiding van de
voorgenomen uitbreiding van een parking.

Afb. 1.

Locatiekaart van het plangebied.
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Afb. 2.
Aanduiding van het uit te voeren archeologisch onderzoek op het plan van de bestaande
toestand op het terrein.
1.1.1

Administratieve gegevens

Uitgevoerde fasen binnen archeologienota:
Aanleiding:
Locatie:
Plaats:
Gemeente:
Provincie:
Kadastrale gegevens:
Diepte bodemverstoring
Oppervlakte plangebied
Oppervlakte projectgebied
Coördinaten (bounding box; Lambertcoördinaten
(EPSG:31370)
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Bureauonderzoek
Uitbreiding van een parking.
Antwerpsesteenweg 19 - 21
Vosselaar
Vosselaar
Antwerpen
Gemeente Vosselaar, afdeling 1, sectie B, nummers 153C2,
148F.
Maximum 130cm –mv
10992 m2 / 1,1 ha
1922 m2 / 0,19 ha (1527m² + 395m²)
187.061,0 / 223.081,0
187.171,6 / 223.106,1
187.084,0 / 222.976,1

Antwerpsesteenweg 19-21, Vosselaar

Projectcode
VEC-projectcode:
Auteur:
Autorisatie:

1

Begindatum onderzoek:
Einddatum onderzoek:
Beheer en plaats documentatie:

Relevante thesaurustermen:

187.186,7 / 223.032,0
2018J352
4201004
X. Alma (OE/ERK/Archeoloog/2016/00094)
A. Schoups (veldwerkleider)
X. Alma (OE/ERK/Archeoloog/2016/00094)
29 oktober 2018
18 maart 2019
Vlaams Erfgoed Centrum
Liesdonk 5
2440 Geel
Steentijd, Metaaltijden, Romeinse Tijd, Middeleeuwen,
bureauonderzoek.

De bodemingrepen beperken zich tot het projectgebied (afb. 2 - 3).Dit projectgebied bestaat uit twee delen
(afb. 2). Binnen deel 1 is reeds een woning gelegen met een verharde zone eromheen. Het gebied omvat
ook een klein deel van de bestaande parking. De exacte diepte van de bodemverstoring ter hoogte van de
verschillende structuren is niet gekend.
Het bestaande gebouw heeft een oppervlakte van ongeveer 200m² en is deels onderkelderd. De kelder
heeft een oppervlakte van ongeveer 33m². Ter hoogte van het gebouw is de bodem vermoedelijk tot
minstens 80cm –mv verstoord en ter hoogte van de kelder tot minstens 2m –mv.
Ter hoogte van de verharde zones rond het gebouw en ter hoogte van de bestaande parking en wegenis
dient vermoedelijk rekening gehouden te worden met een verstoring tot minstens 30cm –mv (totaal
395m²).
Op afbeelding 3 wordt de ligging van de bestaande riolering weergegeven. Verdere gegevens in verband
met de bestaande riolering ontbreken echter.
De bodem in deel 2 is over de gehele oppervlakte reeds in zekere mate verstoord. Dit deel omvat namelijk
een deel van het bestaande winkelgebouw (132m²) en een verharde zone (263m²) die aansluit op het
gebouw. Ter hoogte van het bestaande gebouw is de bodem vermoedelijk tot 80cm –mv verstoord. Ter
hoogte van de verharding is de bodem vermoedelijk tot minstens 30cm –mv verstoord.

1

Xander Alma is een werknemer bij ADC ArcheoProjecten BV. ADC ArcheoProjecten voert onderzoek in onderaanneming uit voor het
Vlaams Erfgoed Centrum.
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Afb. 3.
1.1.2

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

Voor zover bekend, werden nog geen archeologische onderzoeken uitgevoerd binnen het plangebied.
1.1.3

Huidig gebruik

Volgens het gewestplan is het plangebied volledig in een woonzone gelegen. Binnen het plangebied is reeds
een winkel met parking gelegen (afb. 4). De bestaande parking zal uitgebreid worden binnen deel 1 van het
projectgebied, in het noordwesten van het plangebied. Verder zal de inkom van de bestaande winkel
aangepast worden binnen deel 2 van het projectgebied centraal binnen het plangebied.
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Afb. 4.

Technische tekening van de huidige situatie binnen het plangebied.

Binnen deel 1 van het projectgebied is reeds een gebouw gelegen. Dit gebouw is deels onderkelderd. De
kelder bevindt zich onder de veranda (afb. 5). Rondom het gebouw is een verharde zone gelegen en in het
zuiden van dit gebied is een deel van de bestaande
be
parking aanwezig.

Afb. 5.

Terreinsnede van de huidige situatie binnen het plangebied.

De omvang en de diepte van de bodemverstoring ter hoogte van de bestaande structuren is niet exact
gekend. Ter hoogte van de kelder zal de bodem vermoedelijk tot minstens 2m –mv
– verstoord zijn. Verder zal
de bodem vermoedelijk reeds tot minstens 80cm –mv
mv verstoord zijn ter hoogte van het gebouw. Ter hoogte
van de verharde zones zal de bodem vermoedelijk reeds tot minstens 30cm –mv
mv verstoord zijn.
Binnen deel 2 van het projectgebied is een deel van
v de bestaande winkel (132m²) gelegen. Aansluitend op
de winkel is een verharde zone (263m²) gelegen. De diepte van de bestaande verstoring is opnieuw niet
exact gekend. Ter hoogte van het bestaande gebouw is de bodem vermoedelijk tot minstens 80cm –mv
verstoord
rstoord en ter hoogte van de verharding tot minstens 30cm –mv.
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Afb. 6.

Het plangebied op de luchtfoto uit 2017.

Er werd nog geen milieuhygiënisch onderzoek uitgevoerd binnen het plangebied. In het kader van het
onderzoek werden ook nog geen gegevens met betrekking tot de aanwezigheid van ondergrondse kabels en
leidingen opgevraagd bij het KLIP. De locatie en de diepte van de aanwezige nutsleidingen en riolering is dus
niet volledig gekend. Er is wel geweten dat in het zuiden van deel 1 van het projectgebied reeds riolering
aanwezig is (afb. 7), maar verdere gegevens hierover ontbreken.
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Afb. 7.
1.1.4

Technische tekening van de huidige situatie met aanduiding van de gekende riolering - detail.
Beschrijving van de geplande werken

Het doel van de geplande werken is om de bestaande parking uit te breiden naar het noordwesten. Verder
zullen ook enkele gevelwijzigingen en een saswijziging gebeuren aan het bestaande gebouw in het oosten
van het plangebied. Ter hoogte van de saswijziging worden bodemingrepen gepland. De gevelwijzigingen
zullen echter niet gepaard gaan met bodemingrepen, zodat deze geen bedreiging vormen voor eventuele
archeologische sporen en resten. De geplande bodemingrepen beperken zich tot de twee delen van het
projectgebied (afb. 8).
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Afb. 8.

Technische tekening
kening van de geplande situatie binnen het plangebied.

Uitbreiding parking
Om de uitbreiding van de parking te realiseren, dienen de bestaande structuren binnen het projectgebied
eerst afgebroken te worden. Daarna zal het terrein, over een oppervlakte van ongeveer 1330m², tot 71cm
afgegraven worden (afb. 9).

Afb. 9.

Terreinsnede van de geplande situatie binnen het plangebied.

Er worden 50 nieuwe parkeerplaatsen voorzien. Deze worden opgebouwd uit waterdoorlatende
betonklinkers met een dikte van 10cm, met daaronder
daaronder een zandbed van 10cm dik op een steenslagkoffer.
De totale dikte van de verharding zal ongeveer 50cm bedragen. Tussen de parkeerzones wordt een nieuw
wegdek voorzien. Dit wordt opgebouwd uit twee lagen asfalt
a
met een dikte van 11cm op een
steenslagkoffer. De totale dikte van de verharding zal
z eveneens ongeveer 50cm bedragen.
Ten noorden en ten westen van de nieuwe parking wordt een groenzone voorzien. De parkeerplaatsen
worden via een boordsteen gescheiden
den van deze groenzone. De dikte van de boordsteen zal 50cm
bedragen.
Ten westen van de geplande parking zal een wadi aangelegd worden (afb. 10). Deze krijgt een oppervlakte
van 92m².
m². Ter hoogte van de wadi zal de bodem tot maximum 1m onder het bestaande maaiveld
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afgegraven worden. Ten westen van de wadi blijft het bestaande niveau behouden en zal het terrein niet
afgegraven worden.
Er zal nieuwe riolering voorzien worden tussen de geplande wadi en de bestaande riolering in het zuiden
van het projectgebied (afb. 10).

Afb. 10.
Technische tekening van de geplande situatie met aanduiding van de geplande en bestaande
riolering – detail.
Saswijziging
Binnen deel 2 van het projectgebied zal de inkomsas vergroot worden en zal een luifel voorzien worden
(afb. 9 en 11). Onder de luifel wordt een nieuwe karrenstelplaats voorzien.
De sasuitbreiding zal gepaard gaan met het plaatsen van een nieuwe funderingsplaat over een oppervlakte
van 15m². In functie hiervan zal de bodem tot een diepte van ongeveer 60cm –mv uitgegraven worden. Om
de nieuwe luifel te ondersteunen worden vijf nieuwe kolommen geplaatst. Deze zullen 1m² inenemen en
ook tot een diepte van 1m –mv reiken. De bestaande verharding zal enkel verwijderd worden ter hoogte
van de geplande kolommen, waarna deze hersteld wordt.
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Afb. 11.

Funderingsplan.

De consequentie van de voorgenomen ingreep kan zijn dat eventuele aanwezige waardevolle
archeologische resten in de ondergrond worden aangetast.
1.1.5

Juridisch kader

Artikel 5.4.1. (07/07/2017 - )
Voorafgaand aan het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige
stedenbouwkundige handelingen moet
een archeologienota zoals vermeld in artikel 5.4.8 en artikel 5.4.12 opgesteld en bekrachtigd worden in
volgende situaties:
1° aanvragen met betrekking tot percelen die gelegen zijn in een voorlopig of definitief beschermde
archeologische site;
2° aanvragen waarbij de totale oppervlakte van de ingreep in de bodem 100 m² of meer beslaat en de totale
oppervlakte van de kadastrale percelen waarop de vergunning betrekking heeft 300 m² of meer bedraagt en
waarbij de betrokken percelen
elen geheel of gedeeltelijk gelegen zijn in archeologische zones, opgenomen in de
vastgestelde inventaris van archeologische zones;
3° aanvragen waarbij de totale oppervlakte van de ingreep in de bodem 1000 m² of meer beslaat en de
totale oppervlakte van dee kadastrale percelen waarop de vergunning betrekking heeft 3000 m² of meer
bedraagt en waarbij de percelen volledig gelegen zijn buiten archeologische zones, opgenomen in de
vastgestelde inventaris van archeologische zones.
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Voor de toepassing van dit artikel op terreinen zonder kadastraal nummer geldt de totale oppervlakte van de
hele werf van het te vergunnen werk.
De aanvrager van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen wordt van die
verplichting vrijgesteld:
1° indien de aanvraag volledig betrekking heeft op een gebied waar geen archeologisch erfgoed te
verwachten valt, zoals vastgesteld door de Vlaamse Regering;
2° indien de aanvraag betrekking heeft op werkzaamheden aan bestaande lijninfrastructuur en haar
aanhorigheden binnen een archeologische zone, opgenomen in de vastgestelde inventaris van
archeologische zones, waarbij de oppervlakte van de ingreep in de bodem buiten het gabarit van de
bestaande lijninfrastructuur en haar aanhorigheden minder dan 100 m² beslaat;
3° indien de aanvraag betrekking heeft op werkzaamheden aan bestaande lijninfrastructuur en haar
aanhorigheden buiten een archeologische zone, opgenomen in de vastgestelde inventaris van archeologische
zones en buiten een voorlopig of definitief beschermde archeologische site, waarbij de oppervlakte van de
ingreep in de bodem buiten het gabarit van de bestaande lijninfrastructuur en haar aanhorigheden minder
dan 1000 m² beslaat, wanneer de lijninfrastructuur waarvoor de omgevingsvergunning wordt aangevraagd
meer dan 1000 meter bedraagt;
4° indien de aanvrager een natuurlijke persoon of privaatrechtelijke rechtspersoon is, de totale oppervlakte
van de ingreep in de bodem minder dan 5000 m² beslaat, en de betrokken percelen volledig gelegen zijn
buiten woongebied of recreatiegebied en buiten archeologische zones opgenomen in de vastgestelde
inventaris van archeologische zones en buiten beschermde archeologische sites;
5° indien de handelingen louter betrekking hebben op verbouwingswerken of vernieuwbouw, zonder
bijkomende ingreep in de bodem;
6° indien de handelingen louter betrekking hebben op de regularisatie van vergunningsplichtige projecten,
overeenkomstig artikel 81 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en alle
ingrepen in de bodem al zijn uitgevoerd;
7° indien de stedenbouwkundige aanvraag kadert in verbeterd bodembeheer en uitsluitend betrekking heeft
op een reliëfwijziging in agrarisch gebied, niet gelegen in een archeologische zone zoals opgenomen in de
vastgestelde inventaris van archeologische zones of een voorlopig of definitief beschermde archeologische
site, als gevolg van een afgraving van teelaarde tot 40 cm en de latere toevoeging met dezelfde teelaarde.
De Vlaamse Regering kan de nadere regels voor deze vrijstellingen bepalen.
De aanvrager van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen kan een al bekrachtigde
archeologienota indienen als de aanvraag betrekking heeft op hetzelfde perceel of dezelfde percelen en als
de ingreep in de bodem van de te vergunnen werken overeenkomt met de ingreep in de bodem van de
werkzaamheden die in de bekrachtigde archeologienota zijn omschreven.
Als er in de archeologienota een archeologische opgraving werd opgelegd, moet deze zijn uitgevoerd en
moet daarover een archeologierapport aan het agentschap zijn bezorgd. In het geval dat er gebruik is
gemaakt van onderafdeling 7 van deze afdeling, moet de bekrachtigde nota zijn uitgevoerd. Als er in de nota
een archeologische opgraving wordt opgelegd, moet daarover een archeologierapport aan het agentschap
zijn bezorgd.
De archeologienota werd vervaardigd naar aanleiding van een aanvraag voor een stedenbouwkundige
vergunning. De verplichting tot de opmaak van een archeologienota wordt gekoppeld aan
oppervlaktecriteria. Vanwege de ligging van het plangebied geheel in een nog niet vastgestelde zone,
binnen een woongebied en het gegeven dat de opdrachtgever niet publieksrechtelijk is, geldt een
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verplichting voor het opstellen van een archeologienota bij bodemingrepen groter dan of gelijk aan
2
2
1000m , waarbij het perceeloppervlak groter of gelijk aan 3000m .
2

Aangezien de geplande ingrepen in het te ontwikkelen gebied in totaal een oppervlakte van 1922m beslaan
2
(binnen een totaal perceelsoppervlak van 10992m ) en daarmee de maximale onderzoeksgrenzen worden
2
overschreden, dient de initiatiefnemer een bekrachtigde archeologienota te laten opmaken.
Het vaststellen van de archeologische waarde van een plangebied dient te gebeuren op grond van de Code
van Goede Praktijk voor de uitvoering van en rapportering over archeologisch vooronderzoek en
archeologische opgravingen en het gebruik van metaaldetector (versie 2.0). Het doel van de Code is om als
een minimale standaard te dienen voor de kwaliteit van archeologisch onderzoek en het gebruik van
3
metaaldetectoren in Vlaanderen.
De eventuele vondsten en bijhorende documentatie die tijdens het archeologisch onderzoek worden
verzameld, zullen voorlopig worden bewaard bij Vlaams Erfgoed Centrum bvba. Na afronding van het totale
onderzoek zullen de vondsten en data worden overgedragen.
1.1.6

Doelstelling en vraagstelling

Voor het bureauonderzoek zijn de volgende onderzoeksvragen opgesteld:
Zijn mogelijk archeologische waarden in het plangebied aanwezig, en zo ja, wat is de specifieke
archeologische verwachting?
Worden mogelijk archeologische resten bedreigd door de geplande werkzaamheden?
Is het plangebied voldoende onderzocht en zo nee, welke vorm van nader archeologisch onderzoek kan
worden geadviseerd?
Het bureauonderzoek vormt binnen de archeologienota de eerste stap in het vaststellen van de
archeologische waarde van het gebied. Het doel van het bureauonderzoek is het aan de hand van
schriftelijke bronnen verwerven van informatie over bekende en/of verwachte archeologische waarden in
het plangebied, om daarmee te komen tot een gespecificeerde archeologische verwachting. Daarbij worden
onder andere de Centrale Archeologische Inventaris (CAI), relevante historische kaarten en
informatiebronnen omtrent de ondergrond gebruikt.
De beschrijving van de historische, archeologische en aardwetenschappelijke informatie is gebaseerd op het
volgende bronmateriaal:
Aardkundige gegevens:
•
Tertiaire kaart
•
Quartairgeologische kaart 1:50.000
•
Bodemkaart 1:50.000
•
Hoogteverloopkaarten
•
Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen
•
Profielbeschrijvingen opgesteld bij opmaak van de bodemkaart
Archeologische gegevens:
•
Centrale Archeologische Inventaris (CAI)

2
3
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Historische gegevens:
•
Kadasterplan
•
Ferraris kaarten uit 1771-1778
•
Atlas der buurtwegen 1840-1850
•
Vandermaelenkaart 1846-1854
•
Topografische kaart
•
Luchtfoto’s 1979-2017
Externe partijen:
•
Input Onroerend Erfgoed
•
Regio-experts
•
Literatuur
•
Gemeente
•
Amateurarcheologen en heemkundekringen
•
Nutsmaatschappijen
•
Iconografische bronnen
•
Toponymie
•
Huidige gebruikers
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1.2

Assessmentrapport

1.2.1

Beschrijving van de aardwetenschappelijke waarden

Het onderzoeksgebied kenmerkt zich aardwetenschappelijk als volgt:
Informatie

Bron
Tertiaire kaart

4

Quartairgeologische kaart 1:50.0005

Formatie van Malle
Profieltype 21:
ELPw: Eolische afzettingen van het Weichseliaan (LaatPleistoceen), mogelijk Vroeg-Holoceen.
En/of
HQ: Hellingsafzettingen van het Quartair.
G(f)VPt,p-Te: Getijdenafzettingen (estuariene afzettingen)
met mogelijke intercalatie van fluviatiele en eolische
afzettingen.
Profieltype 21b:
EH: Zandige eolische afzettingen van het Holoceen en
mogelijk Tardiglaciaal (Laat-Weichseliaan).
ELPw: Eolische afzettingen van het Weichseliaan (LaatPleistoceen), mogelijk Vroeg-Holoceen.
En/of
HQ: Hellingsafzettingen van het Quartair.
G(f)VPt,p-Te: Getijdenafzettingen (estuariene afzettingen)
met mogelijke intercalatie van fluviatiele en eolische
afzettingen.

Geomorfologie6

Kempen

Bodemkaart 1:50.000 7

OB: Bebouwde zone.
Zam: Zeer droge zandbodem met dikke antropogene humus A
horizont.
X: Duingrond.

Reeds verrichte boringen8

-

Kb8d17e-B273:
0 – 2m –mv: licht rood-geelachtig zeer grof zand.
2 – 3m –mv: iets fijner licht rood-geelachtig zand.
3 – 6m –mv: bleek geelachtig, tamelijk grof zand.

Hoogtekaart9

Tussen 26m en 27,5m TAW

Bodemerosie10

Zeer weinig erosiegevoelig

Volgens de Tertiair kaart (65 tot 1,7 miljoen jaar geleden) zijn in de omgeving van het plangebied de
Formatie van Lillo en de Formatie van Brasschaat aanwezig. Volgens virtuele boringen zijn het echter niet
deze formaties die voorkomen binnen het plangebied, maar wel de Formatie van Malle. De Formatie van
Malle bestaat uit olijfgrijs tot bruin fijn zand. Dit zand is kleihoudend, kwartshoudend, weinig
glauconiethoudend, glimmerhoudend en het bevat veel houtfragmenten. Deze formatie dateert

4

http://www.geopunt.be/kaart.
http://www.geopunt.be/kaart.
6
http://www.geopunt.be/kaart.
7
http://www.geopunt.be/kaart.
8
http://www.geopunt.be/kaart.
9
http://www.geopunt.be/kaart.
10
http://www.geopunt.be/kaart.
5
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vermoedelijk uit het Tiglien (2,4 tot 1,8 miljoen jaar geleden) en mogelijk het Pretiglien (2,58 tot 2,4 miljoen
jaar geleden). Volgens deze boringen begint de Formatie van Malle op een diepte van ongeveer 2m –mv en
11
heeft dit pakket een dikte van ongeveer 15m.
Volgens de Quartairgeologische kaart (afb. 12) worden de tertiaire afzettingen in het gebied doorsneden
door estuariene afzettingen met mogelijke intercalaties van fluviatiele en eolische afzettingen. Deze
getijdenafzettingen van het Vroeg-Pleistoceen zijn het resultaat van zeespiegelveranderingen die
klimatologisch bepaald zijn. De getijdenafzettingen werden vervolgens bedekt door dekzanden. Deze
dekzanden zijn van niveo-eolische oorsprong en dateren uit het Weichseliaan (Laat-Pleistoceen) en mogelijk
uit het Vroeg-Holoceen. Ter hoogte van profieltype 21b werden de dekzanden op hun beurt afgedekt door
12
zandige eolische afzettingen van het Holoceen en mogelijk Tardiglaciaal.
Tijdens het Weichseliaan heerste in het noorden van Vlaanderen een poolklimaat en kenmerkte het
landschap zich door een toendravegetatie. Omdat de begroeiing schaars was, lag de bodem bloot aan
winderosie. Op deze wijze werd door de wind veel bodemmateriaal verplaatst en in de vorm van glooiende
dekzandpakketten weer afgezet. Door de toenemende temperatuur tijdens het Holoceen (de laatste 10.000
jaar op de geologische tijdschaal) begon zich een dicht vegetatiedek te ontwikkelen. Sedimenten werden
hierdoor vastgelegd en in de dekzanden begonnen zich bodems te ontwikkelen.
Op ongeveer 280m ten noordoosten van het plangebied stroomt de Looyloop en deze beek mondt op
ongeveer 620m ten oosten van het plangebied uit in de Visbeek. De Visbeek is een zijtak van de Aa.

11
12

https://www.dov.vlaanderen.be/portaal/?module=verkenner#ModulePage
Bogemans, F, 2005.
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Afb. 12.

Locatiekaart van het plangebied op de Quartairgeologische kaart.

Volgens de bodemkaart komt in het grootste deel van het plangebied, inclusief deel 2 van het
projectgebied, een zeer droge zandbodem met een dikke antropogene humus A horizont (Zam) voor. In het
westen en dus ook in het grootste deel van deel 1 van het projectgebied komt echter een bebouwde zone
voor. Hier zou het bodemprofiel reeds gewijzigd of vernietigd zijn door het ingrijpen van de mens. In het
noorden van dit deel en ten noorden en ten westen van de bebouwde zone komen duinen voor. Het is dus
niet onwaarschijnlijk dat deze ook ter hoogte van de bebouwde zone voorkomen. Anderzijds kan ook de
Zam-bodem verder doorlopen in de bebouwde zone. De Quartairgeologische kaart geeft alvast ook aan dat
er stuifzanden verwacht kunnen worden in het noordwesten van het plangebied.
De duinen bestaan doorgaans uit zeer droge en droge zandgronden met een bruin podzolachtig profiel of
met een podzolbodem. Door afstuiving werden gedifferentieerde profielen afgeknot, zodat het solum ervan
geheel of gedeeltelijk geërodeerd werd. Anderzijds werden bestaande profielen bedolven onder recent
stuifzand.
Deze niet gefixeerde landduinen zijn ontstaan uit verstoven dekzand, dat waarschijnlijk tijdens de Late
Middeleeuwen samengewaaid is tot duincomplexen. Het plangebied was op dat moment in heidegebied
gelegen, zodat de bodem, mede door de mogelijke begrazing van het gebied, onderhevig was aan de
invloeden van de wind. In een verder stadium werd de duingrond vastgelegd door een natuurlijke vegetatie
en ontwikkelde zich een bodemprofiel. De duinen zijn opgebouwd uit los, humusarm zand, op wisselende
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diepte rustend op een geheel of gedeeltelijk afgestoven podzolbodem van het dekzand. De dikte van deze
13
afzettingen kan variëren van ongeveer 0,5m tot meerdere meters dik.
Voor zover bekend, werden binnen het plangebied nog geen boringen uitgevoerd. In de omgeving ervan
werden wel reeds enkele geologische boringen uitgevoerd. Zo werd op ongeveer 90m ten westen van het
plangebied een boring uitgevoerd. De bodem wordt op deze locatie gekarteerd als duingrond. Deze boring
reikte tot een diepte van ongeveer 6m en het volledige opgeboorde pakket werd geïnterpreteerd als
14
Quartaire afzettingen. Dit zou betekenen dat het Quartaire pakket beduidend dikker is, dan aangegeven
wordt door de virtuele boringen.

Afb. 13.

Het plangebied op de bodemkaart.

Volgens de hoogtekaarten (afb. 14 - 15) is het plangebied is op de overgang gelegen van hoger gelegen
gebieden in het noorden naar een beekdal (Aa) in het zuiden.

13

Baeyens, L, 1962.
https://www.dov.vlaanderen.be/zoeken-ocdov/proxy-boring/boorstaat/1953043037/rapport/rapportboringstandaard?titel=DOV%20Boorrapport
14
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Het plangebied is op een hoogte tussen ongeveer 26m en 27,5m TAW gelegen. Van de hoogteprofielen kan
afgeleid worden dat een groot deel van deel 1 van het projectgebied hoger gelegen is dan de rest van het
plangebied. Het niveau ter hoogte van het perceel 148F, binnen dit deel, is namelijk 27m TAW, terwijl het
niveau van de rest van het plangebied, inclusief deel 2 van het projectgebied, ongeveer 26,6m TAW
bedraagt.
De Antwerpsesteenweg, ten noorden van het plangebied is op een hoogte van ongeveer 26,2m TAW
gelegen. Het terrein ten westen van het plangebied is daarentegen op een hoogte van ongeveer 27m tot
27,2m TAW wat dus overeenkomt met het niveau van perceel 148F. Ten oosten en ten zuiden van het
plangebied daalt het terrein.
Volgens de historische topografische kaarten (afb. 20 - 21) was het plangebied in het verleden op een
hoogte van ongeveer 25m gelegen. Dit zou erop kunnen wijzen dat het plangebied opgehoogd werd. Ter
hoogte van de bestaande winkel lijkt het terrein inderdaad genivelleerd te zijn en ten opzichte van de
omliggende terreinen lijkt het inderdaad zo dat het terrein binnen het plangebied opgehoogd werd. Gezien
de hogere ligging van perceel 148F, werd dit gebied feller opgehoogd dan de rest van het plangebied. Ten
opzichte van de historische topografische kaarten zou het gebied hier tot 2m opgehoogd zijn. Op basis van
de hoogtekaarten kan dit echter niet bevestigd worden en is er eerder sprake van een ophoging tot
ongeveer 1m.
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Afb. 14.

Het plangebied op het Digitaal Terreinmodel Vlaanderen (DTM), inclusief profiel hoogteverloop.
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Afb. 15.

24

Het plangebied op het Digitaal Terreinmodel Vlaanderen (DTM).
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1.2.2

Beschrijving van bekende archeologische waarden

Voor het onderzoeksgebied zijn in de Centrale Archeologische Inventaris (CAI) van Onroerend Erfgoed de
volgende archeologische waarden en ondergrondse bouwhistorische waarden vastgesteld (afb. 16):

580m

Omschrijving

152196

Datering

Afstand t.o.v.
plangebied

Uitsnede uit de Centraal Archeologische Inventaris van het onderzoeksgebied.

CAI nummer

Afb. 16.

IJzertijd
Volle
Middeleeuwen

Mechanische prospectie (2008): Er werden een aantal sporen gelinkt aan
bewoning in de IJzertijd en de Volle Middeleeuwen aangetroffen, alsook
aardewerk uit de IJzertijd.

164578

1010m

20ste eeuw

Metaaldetectie (2013): In een putje werden drie Britse veldtelefoons en allerlei
onderdelen van een telefooncentrale uit de Tweede Wereldoorlog
aangetroffen. Het veld ernaast zou tijdens de Tweede Wereldoorlog gebruikt
zijn geweest als werkplaats waar legervoertuigen hersteld konden worden.

164579

940m

20ste eeuw

Deze locatie zou tijdens de Tweede Wereldoorlog als werkplaats gebruikt zijn
om legervoertuigen te herstellen.

208434

650m

IJzertijd

215726

780m

18de eeuw

Celtic Field.
Metaaldetectie (2017): een liard anno 1710.
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959062

950m

Volle
Middeleeuwen

Onze-Lieve-Vrouw kerk.

959101

960m

18de eeuw

Gemeentehuis en vervolgens brouwershuis samen met de voormalige
aanpalende gebouwen.

959102

1510m

18de eeuw

Pastorij.

959104

450m

18de eeuw

Hoeve. Oorspronkelijk ging het mogelijk om twee boerenarbeiderswoningen.

959107

500m

18de eeuw

Hoeve.

In de omgeving van het onderzoeksgebied zijn op basis van de CAI meerdere archeologische meldingen
bekend. Op ongeveer 580m ten zuidwesten van het plangebied werd, in 2008, een proefsleuvenonderzoek
uitgevoerd. Tijdens dit onderzoek werden bewoningssporen uit de IJzertijd en de Volle Middeleeuwen
aangetroffen. Dit gebied situeert zich in gelijkaardige landschappelijke omstandigheden als het huidige
plangebied.
Op ongeveer 650m ten noordwesten van het plangebied zou een Celtic Field gelegen zijn. Er wordt
aangenomen dat Celtic Fields ontstaan zijn in de Late Bronstijd/Vroege IJzertijd en dat ze zeker tot in de Late
IJzertijd bleven bestaan. Celtic Fields zijn prehistorische verkavelingen, die omgeven werden door
15
walstructuren uit steen en/of zand en gebruikt werden als akkers. De oriëntatie van deze Celtic Field wijkt
af van de meeste andere Celtic Fields. Dit heeft mogelijk met de plaatselijke topografie te maken. Deze
melding bevindt zich in de hoger gelegen gebieden ten noorden van het huidige plangebied.
Ten noordoosten van het plangebied, op ongeveer 1000m ervan, zouden een werkplaats en een
telefooncentrale uit de Tweede Wereldoorlog gesitueerd zijn. Via metaaldetectie werden, ter hoogte van de
telefooncentrale, verschillende objecten aangetroffen.
De overige meldingen gaan voornamelijk over gebouwen uit de Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd. Zo is het
plangebied op ongeveer 950m ten noordoosten van de Onze-Lieve-Vrouw kerk gelegen.
Er werden ook reeds enkele archeologienota’s geschreven over gebieden in de omgeving van het
plangebied. Zo werd onder andere een archeologienota geschreven over het gebied net ten westen van het
plangebied. Er werd toen geconcludeerd dat de verwachting aan eventuele archeologische resten vanaf de
de
18 eeuw laag is. Eventuele sporen en resten uit de vroegere periodes konden echter niet uitgesloten
worden, zodat verder onderzoek geadviseerd werd en dit in de vorm van een landschappelijk
16
bodemonderzoek. Voor zover bekend werden de verdere vooronderzoeken nog niet uitgevoerd.
Ook over het terrein ten noordoosten van het plangebied werd reeds een archeologienota geschreven. Deze
bestaat uit een bureauonderzoek en een landschappelijk bodemonderzoek. Op basis van de gegevens van
het bureauonderzoek werd de archeologische verwachting gematigd ingeschat. Er werd een landschappelijk
bodemonderzoek geadviseerd om na te gaan in hoeverre de bodem nog bewaard is gebleven en in hoeverre
een relevant archeologisch aanwezig is. Het landschappelijk bodemonderzoek bestond uit vijf boringen. Uit
de boringen bleek dat de bodem in het gebied reeds sterk vergraven was door de aanleg van het park. In
een boring, op een lichte verhevenheid, werd echter nog een podzol aangetroffen. Op basis van deze
gegevens werd het archeologisch potentieel van de site naar laag afgeschaald en werd het gebied
17
vrijgegeven.

15
16
17
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https://oar.onroerenderfgoed.be/publicaties/RELT/7/RELT007-001.pdf
Devroe, A, 2017.
De Beenhouwer, J, Arckens, M, 2016.
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1.2.3

Beschrijving van de historische situatie, mogelijke verstoringen en bouwhistorische waarden

Historische situatie
Vosselaar en omgeving behoorden in de Vroege Middeleeuwen toe aan de familie Berthout. Geraard, heer
van Duffel, een afstammeling van de Berthouts, schonk in 1184 een deel van goederen aan de tempeliers. In
1212 was de omgeving rond Turnhout, inclusief Vosselaar, eigendom van de hertog van Brabant.
de

In de 15 eeuw maakte de regio een bloeiperiode door dankzij Maria van Bourgondië. Dit veranderde
de
echter in de e 16 eeuw door de oorlogen tussen Spanje en Frankrijk, die de bevolking en de staatskas
uitputten. De bevolking werd gehalveerd door de pest, hongersnood en rodeloop.
Volgens de legende werd in 1220 het miraculeuze beeld van Onze-Lieve-Vrouw Troosteres der Bedrukten
gevonden in Vosselaar. Hierop werd de bestaande kapel omgebouwd tot de Onze-Lieve-Vrouwekerk. Vanaf
de
ste
18
de 14 tot begin de 20 eeuw vonden jaarlijks grote bedevaarten plaats.
Bouwhistorische schets
De villa, net ten westen van het plangebied, werd als bouwkundig erfgoed vastgesteld. Dit vrijstaande
ste
gebouw van drie traveeën en twee bouwlagen onder een plat dak dateert uit de eerste helft van de 20
19
eeuw.
De villa ten oosten van het plangebied werd eveneens vastgesteld als bouwkundig erfgoed. Deze villa werd
20
in 1972 gebouwd naar een ontwerp van de architect Paul Meekels.
Historische kaarten
De historische situatie is op verschillende kaarten als volgt:
Bron

Jaartal

Historische situatie

Ferraris kaarten21
Atlas der buurtwegen22
Vandermaelen kaarten23
Topografische kaart24
Topografische kaart25
Luchtfoto26
Luchtfoto27
Luchtfoto28

1771-1778
Ca. 1840-1850
1846-1854
1873
1939
1971
1979-1990
2013-2015

Onbebouwd.
Onbebouwd.
Onbebouwd.
Onbebouwd.
Onbebouwd.
Mogelijke structuren in het westen en het zuiden van het plangebied.
Grotendeels bebouwd.
Twee gebouwen en een verharde zone zichtbaar.

De Ferrariskaarten (Carte de Ferraris) zijn een verzameling van 275 gedetailleerde topografische kaarten van
de Oostenrijkse Nederlanden. Zij kwamen tussen 1771 en 1778 tot stand onder leiding van Joseph de
Ferraris, generaal bij de Oostenrijkse artillerie, veldmaarschalk in de Oostenrijkse Nederlanden. Het is de
29
eerste systematische en grootschalige kartering, zowel in “België” als in heel West-Europa. Hieruit blijkt

18

Vandeputte, O (red.), 2008.
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/12376
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/216851
21
Ferraris 1771-1778.
22
onbekend 1840-1850.
23
Vandermaelen 1846-1854.
24
http://www.cartesius.be/arcgis/home/webmap/viewer.html?lang=nl
25
http://www.cartesius.be/arcgis/home/webmap/viewer.html?lang=nl
26
http://www.geopunt.be/kaart.
27
http://www.geopunt.be/kaart.
28
http://www.geopunt.be/kaart.
29
Http://nl.wikipedia.org/wiki/Ferrariskaarten.
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dat het plangebied niet bebouwd is. Het gebied is namelijk volledig in gebruik als akker- en/of weiland. In
het noorden grenst het gebied aan een weg. De ligging van deze weg komt reeds ongeveer overeen met de
ligging van de huidige Antwerpsesteenweg.

Afb. 17.

Het plangebied op de Ferraris kaart.

Circa 60 jaar later werd de Atlas der Buurtwegen uitgegeven (afb. 18). Dit is een verzameling van boeken
met overzichts- en detailplannen, daterend van rond 1840. Hierop valt af te lezen dat het plangebied zowel
in het noorden als het zuiden aan een weg grenst. De ligging van de zuidelijke weg lijkt reeds grotendeels
overeen te komen met de ligging van de huidige Galgeneindsepad. De aangeduide percelen komen nog niet
overeen met de huidige percelen.
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Afb. 18.

Het plangebied op de Atlas der Buurtwegen.

Een zestal jaar later zijn de Vandermaelenkaarten samengesteld. Dit is een verzameling historische kaarten
gemaakt door Philippe Vandermaelen (1795-1869). Zijn "Carte topographique de la Belgique" is gemaakt
tussen 1846 en 1854 op 250 folio's op schaal 1: 20.000. De situatie op deze kaart lijkt grotendeels overeen
te komen met de situatie op de Atlas der Buurtwegen.

29
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Afb. 19.

Het plangebied op de Vandermaelenkaarten.

Uit de topografische kaarten uit 1873 en 1939 (afb. 20 - 21) blijkt dat het plangebied nog steeds niet
bebouwd is. Van de kaart uit 1873 kan afgeleid worden dat de weg, ten noorden van het plangebied, op een
ophoging of juist in een laagte gelegen is. Op de kaart uit 1939 is een gebouw zichtbaar net ten westen van
het plangebied.
Volgens deze topografische kaarten is het plangebied op een hoogte van 25m gelegen.

30
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Afb. 20.

Het plangebied op de topografische kaart uit 1873.
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Afb. 21.

Het plangebied op de topografische kaart uit 1939.

Op de luchtfoto uit 1971 (afb. 22) lijken, in het westen en het zuiden van het plangebied, structuren gelegen
te zijn. Het zijn twee langwerpige structuren. Mogelijk gaat het om loodsen of stallen. De westelijke
structuur is deels binnen deel 1van het projectgebied gelegen. Deel 2 is niet bebouwd.
Op de luchtfoto uit 1979-1990 (afb. 23) is de westelijke structuur niet meer zichtbaar. Binnen deel 1 van het
projectgebied is nu echter wel een nieuw gebouw zichtbaar, namelijk de woning die tot op heden in het
gebied gelegen is. De rest van het plangebied is ook grotendeels bebouwd. Het lijkt te gaan om een of
meerdere industriële gebouwen, die ook deels binnen deel 2 van het projectgebied gelegen zijn.
De situatie op de luchtfoto uit 2013-2015 (afb. 24) lijkt grotendeels overeen te komen met de huidige
situatie binnen het plangebied. Binnen deel 1 van het projectgebied is een woning zichtbaar en in het zuiden
is een deel van de bestaande parking zichtbaar. Deze parking loopt verder door naar het zuiden en het
oosten binnen het plangebied en in het oosten is een groot gebouw gelegen. Deel 2 van het projectgebied
omvat een deel van dit gebouw en is verder verhard.

32
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Afb. 22.

Het plangebied op de luchtfoto uit 1971.
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Afb. 23.

34

Het plangebied op de luchtfoto uit 1979-1990.
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Afb. 24.
1.2.4

Het plangebied op de luchtfoto uit 2013-2015.
Potentieel tot kennisvermeerdering, verwachting en conclusie

De voor het bureauonderzoek opgestelde onderzoeksvraag “Zijn mogelijk archeologische waarden in het
plangebied aanwezig, en zo ja, wat is de specifieke archeologische verwachting?” kan als volgt worden
beantwoord:
Op basis van de aardwetenschappelijke gegevens kunnen in het plangebied resten vanaf het LaatPaleolithicum voorkomen. De archeologische resten uit het Paleolithicum en het Mesolithicum
manifesteren zich als een spreiding van vondsten zonder sporenniveau. Resten uit deze perioden bevinden
zich aan of direct onder het oorspronkelijke maaiveld en manifesteren zich in de vorm van vuursteen en
houtskoolconcentraties. Vermoedelijk situeren eventuele resten uit deze periodes zich eerder in de
nabijheid van de Looyloop en de Visbeek, ten zuidoosten van het plangebied. De locatie van deze beken kan
in het verleden echter gewijzigd zijn. In de omgeving van het plangebied zijn nog geen meldingen van
vondsten uit deze periodes gekend, maar dit is vermoedelijk een gevolg van een gebrek aan onderzoek in de
omgeving.
Eventuele archeologische resten vanaf het Neolithicum tot en met de Middeleeuwen kunnen voorkomen
vanaf de basis van het maaiveld of het mogelijk aanwezige plaggendek . Een eventueel sporenniveau is het
beste zichtbaar vanaf de B horizont of wanneer deze afwezig is vanaf de C horizont. De landschappelijk
ligging van het plangebied is gunstig voor resten vanaf het Neolithicum tot en met de Middeleeuwen, al was
het hoger gelegen gebied ten noordwesten van het plangebied mogelijk interessanter voor bewoning
tijdens deze periodes. Op ongeveer 580m ten zuidwesten van het plangebied werden, in gelijkaardige
landschappelijke omstandigheden, bewoningssporen uit de IJzertijd en de Volle Middeleeuwen
aangetroffen tijdens een proefsleuvenonderzoek. Verder zou op ongeveer 650m ten noordwesten van het
plangebied een Celtic field gelegen zijn.
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Volgens de bodemkaart kan in een groot gedeelte van het plangebied een dikke antropogene humus A
horizont (>60cm) verwacht worden. De aanwezigheid van een plaggendek kan de bewaarcondities van
eventuele archeologische sporen en resten bevorderd hebben, maar kan ook verstoring teweeg gebracht
hebben. Een plaggendek is het resultaat van landbouwactiviteiten en deze kunnen de mogelijk aanwezige
Steentijdsites aangetast hebben. De kans dat deze resten niet meer in situ voorkomen is dus aanwezig.
Anderzijds kan een plaggendek juist een beschermende functie hebben gehad ten aanzien van sporen- en
artefactensites. Indien er nog restanten van een podzolbodem aanwezig zijn, kan dat impliceren dat de
bodem slechts in beperkte mate verstoord is door de landbouwactiviteiten en kunnen artefactensites in
potentie goed bewaard zijn gebleven.
Eveneens volgens de bodemkaart werd een deel van het plangebied mogelijk bedekt door stuifzanden
tijdens de Late Middeleeuwen. Deze eolische afzettingen kunnen 0,5m tot verschillende meters dik zijn.
Archeologische resten tot aan de Middeleeuwen kunnen net onder het stuifzand verwacht worden. De
landduinen bestaan uit zeer droge en droge zandgronden met een bruin podzolachtig profiel of met een
podzol. Deze duinen kunnen een afdekkende functie gehad hebben. Een eventueel sporenniveau werd in
dat geval beschermd en kan aangetroffen worden net onder het stuifzand. De kans is echter reëel dat een
deel van de C horizont weggeërodeerd werd door de vorming van de duinen. Dit betekent dat een
eventueel sporenniveau dus mogelijk reeds (gedeeltelijk) verdwenen is. In deze situatie worden geen in situ
resten uit het Laat-Paleolithicum en het Mesolithicum meer verwacht. De verwachting aan eventuele resten
vanaf het Neolithicum tot de Late Middeleeuwen kan dan ook klein ingeschat worden. Mogelijk kunnen
echter wel nog diepe sporen aangetroffen worden, afhankelijk van de mate van erosie.
De verwachting aan eventuele resten uit de Nieuwe Tijd kan gering ingeschat worden. Van het historisch
kaartmateriaal kan namelijk afgeleid worden dat het plangebied niet bebouwd was tijdens deze periode.
Het plangebied is momenteel reeds bebouwd. Binnen deel 1 van het projectgebied is momenteel een deels
onderkelderde woning (200m²) gelegen met eromheen een verharde zone. Verder omvat dit deel ook een
deel van de bestaande parking. De exacte diepte van de bestaande bodemverstoring is niet gekend. Ter
hoogte van het gebouw dient vermoedelijk echter rekening gehouden te worden met een verstoring tot
minstens 80cm –mv. Ter hoogte van de kelder (33m²) reikt de verstoring vermoedelijk tot minstens 2m –mv.
Ter hoogte van de verschillende verhardingen (395m²) dient vermoedelijk rekening gehouden te worden
met een verstoring tot minstens 30cm –mv. Ook binnen deel 2 van het projectgebied is een deel van een
gebouw (132m²) gelegen. Verder omvat dit deel ook een deel van de bestaande parking (263m²). Ter hoogte
van het gebouw dient opnieuw rekening gehouden te worden met een verstoring tot minstens 80cm –mv
en ter hoogte van de parking tot minstens 30cm –mv.
Van de historische topografische kaarten uit 1873 en 1939 kan afgeleid worden dat het plangebied mogelijk
opgehoogd werd. Volgens deze kaarten was het plangebied namelijk op een hoogte van ongeveer 25m
gelegen. Nu varieert de hoogte van het plangebied echter tussen 26m en 27,5m TAW. Op basis van deze
gegevens zou het terrein binnen deel 1 van het projectgebied tot 2m opgehoogd zijn en binnen deel 2 tot
ongeveer 1,5m. Er zijn verder echter geen duidelijke aanwijzingen dat het terrein werkelijk in die mate
opgehoogd werd. Op basis van de gegevens van de hoogtekaarten is het wel mogelijk dat het terrein binnen
deel 1, 1m opgehoogd werd. Binnen deel 2 werd de bodem mogelijk 20 tot 40cm opgehoogd.
De beantwoording van de volgende onderzoeksvraag “Worden mogelijk archeologische resten bedreigd
door de geplande werkzaamheden?” is als volgt:
Het doel van de geplande werken is om de bestaande parking uit te breiden binnen deel 1 van het
projectgebied. Om dit te realiseren dienen de bestaande structuren eerst grotendeels verwijderd te
worden, waarna het terrein (over een oppervlakte van ongeveer 1330m²) tot 71cm afgegraven wordt. De
geplande verhardingen (963m²) krijgen een dikte van ongeveer 50cm. Ten westen van de geplande parking
zal een wadi (92m²) voorzien worden. Ter hoogte van deze wadi zal de bodem tot 1m onder het bestaande
maaiveld uitgegraven worden. Verder zal tussen de wadi en de bestaande riolering, nieuwe riolering
voorzien worden over een lengte van ongeveer 12m.
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Aangezien het terrein binnen deel 1 van het projectgebied eerst afgegraven wordt, gaan de geplande
bodemingrepen dieper reiken dan de vermoedelijk aanwezige verstoringen. Enkel ter hoogte van de
bestaande kelder zullen de geplande ingrepen niet dieper reiken dan de bestaande verstoring.
Binnen deel 2 van het projectgebied zal een saswijziging uitgevoerd worden. Om de sasuitbreiding te
realiseren, wordt een nieuwe funderingsplaat (15m²) geplaatst. In functie hiervan zal de bodem tot 60cm –
mv uitgegraven worden. Er zal ook een nieuwe luifel voorzien worden. Deze zal steunen op 5 nieuwe
kolommen. Ter hoogte van deze kolommen wordt de bodem over 1m² uitgegraven tot 1m diep. De
bestaande verharding blijft behouden en enkel plaatselijk verwijderd worden om de nieuwe kolommen te
plaatsen. Deze ingrepen zullen dieper reiken dan de bestaande verstoringen, maar zijn enkel plaatselijk. Zo
bedraagt de totale oppervlakte van de bodemingrepen ongeveer 20m² verspreid binnen dit deel van het
projectgebied. Verder onderzoek binnen dit deel van het projectgebied zal dus geen kenniswinst opleveren.
Er worden ook enkele gevelwijzigingen gepland aan de bestaande winkel. Deze gaan echter niet gepaard
met bodemingrepen en vormen dus geen bedreiging voor eventuele archeologische sporen en resten.
Het is waarschijnlijk dat het terrein binnen deel 1 van het projectgebied in het verleden opgehoogd werd.
De dikte van dit ophogingspakket is echter niet duidelijk. Wanneer het terrein 1m opgehoogd werd, zoals
afgeleid kan worden van de hoogtekaarten, worden eventuele archeologische resten en sporen bedreigd
door de geplande werken. Wanneer het ophogingspakket echter een dikte van 2,5m –mv heeft, zoals kan
afgeleid worden van de historische kaarten, vormen de werken echter geen bedreiging.
De beantwoording van de laatste onderzoeksvraag: “Is het plangebied voldoende onderzocht en zo nee,
welke vorm van nader archeologisch onderzoek kan worden geadviseerd?” is als volgt:
Deel 1 van het projectgebied werd nog niet voldoende onderzocht (afb. 25). Op basis van de gegevens uit
het bureauonderzoek kunnen binnen het plangebied in potentie archeologische resten voorkomen vanaf
het Laat-Paleolithicum. Om een beter beeld te krijgen van de bodemopbouw en de intactheid van de bodem
adviseert het Vlaams Erfgoed Centrum om een landschappelijk bodemonderzoek uit te voeren binnen dit
deel van het projectgebied. Aan de hand van dit onderzoek kan bepaald worden of het plangebied in het
verleden inderdaad opgehoogd werd en in welke mate en kan er afgeleid worden of er sprake is van
stuifzand of een plaggendek binnen het projectgebied en kan de dikte van een dergelijk pakket bepaald
worden. Verder kan aan de hand van dit onderzoek bepaald worden welke invloed de aanwezigheid van
stuifzand of een plaggendek gehad heeft op de conservering van eventuele archeologische resten en
sporen. Wanneer eventuele archeologische resten uit het Laat-Paleolithicum en het Mesolithicum nog in
situ aangetroffen kunnen worden, dient het gebied verder onderzocht te worden aan de hand van
verkennende en waarderende boringen. Wanneer er potentieel een goede conservering van resten uit de
periodes vanaf het Neolithicum verwacht wordt, kan een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd worden. Op
deze manier kan gekeken worden of er archeologische sporen aanwezig zijn en hoe deze zich concentreren
over het plangebied.
Binnen deel 2 van het projectgebied wordt geen verder onderzoek geadviseerd. De beperkte oppervlakte en
de verspreiding van de bodemingrepen binnen dit deel van het projectgebied, zorgen ervoor dat de
mogelijke kenniswinst van eventuele verdere onderzoeken heel laag ingeschat kan worden. De kenniswinst
zal dan ook niet opwegen tegen de kosten.
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Afb. 25.
1.2.5

Aanduiding van de zone voor verder onderzoek.
Samenvatting

In opdracht heeft het Vlaams Erfgoed Centrum in november 2018 – januari 2019 een archeologienota
opgesteld naar de archeologische waarde van de locatie Antwerpsesteenweg 19 – 20 te Vosselaar (afb. 1 en
2). De archeologienota bestaat uit een bureauonderzoek en is uitgevoerd naar aanleiding van de
voorgenomen uitbreiding van een parking.
Op basis van het bureauonderzoek kunnen in potentie archeologische resten vanaf het Laat-Paleolithicum
voorkomen binnen het plangebied. Om een beter beeld te krijgen van de bodemopbouw en de intactheid
van de bodem adviseert het Vlaams Erfgoed Centrum om een landschappelijk bodemonderzoek uit te
voeren binnen deel 1 van het projectgebied. Aan de hand van de resultaten van dit onderzoek kan de
verwachting aan eventuele archeologische resten verder gespecificeerd worden.
Deel 2 van het projectgebied wordt vrijgegeven. De verwachte kenniswinst binnen dit deel wordt namelijk
heel laag ingeschat, aangezien de oppervlakte van de geplande ingrepen heel beperkt is en de ingrepen
verspreid zijn over het terrein.
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