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1 Bureauonderzoek
1.1 Beschrijvend gedeelte
1.1.1 Administratieve gegevens
Projectcode J. Verrijckt

2019-086

Projectcode Onroerend Erfgoed

2019C252

locatie

Kadastrale gegevens

Coördinaten

Provincie

Antwerpen

Gemeente

Merksplas

Deelgemeente

/

Straat

Oude Baan 4

Gemeente

Merksplas

Afdeling

MERKSPLAS

Sectie

H

Percelen

H140w, H137a en H140x

Noord

X: 184432,0892
Y: 229929,9623

Oost

X: 184548,1091
Y: 229832,8045

Zuid

X: 184424,7747
Y: 229712,9754

West

X: 184375,6691
Y: 229837,7968

Oppervlakte plangebied

Ca. 21279 m²

Oppervlakte bodemingreep

Ca. 17330 m² , fase 1: ca. 10924 m²,
fase 2: ca. 6406 m²1

Fase twee heeft betrekking op een nieuwe omgevingsvergunningaanvraag. Hiervoor dient een
nieuwe archeologienota opgesteld te worden.
1
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Figuur 1: Plangebied op topografische kaart2

2
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Figuur 2: Plangebied op kadasterkaart (GRB)3

3
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1.1.2 Onderzoeksopdracht
De aanleiding van het bureauonderzoek vormt de geplande bouw van twee pluimveestallen met
bijbehorende infrastructuur aan de Oude Baan 4 in Merksplas.4 Dit bureauonderzoek is de eerste
stap in het archeologisch vooronderzoek met het oog op het bekomen van een bekrachtigde
archeologienota 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.
Hierbij wordt een archeologische verwachting opgesteld voor het plangebied. Deze verwachting
wordt tezamen met de geplande bodemingrepen bestudeert. Op basis hiervan wordt beoordeeld of
eventuele archeologische waarden verstoord worden én dat er een potentiele kenniswinst te behalen
is bij verdere onderzoeken binnen het plangebied. Het uiteindelijke doel is het formuleren van een
advies hoe deze mogelijke archeologische waarden beschermt of onderzocht dienen te worden, of
wordt het plangebied vrijgegeven. Dit advies is bindend van zodra de archeologienota is
goedgekeurd door Onroerend Erfgoed.
Om een gedegen advies op te stellen dienen minimaal volgende onderzoeksvragen beantwoord te
worden:
-

Wat zijn de gekende archeologische en historische gegevens en welke aanwijzingen
bevatten de bestaande bronnen over het archeologische potentieel van het terrein?

-

Zijn er gegevens gekend dat de bodem (deels) verstoord is?

-

Wat is de impact van de geplande werken?

-

Is er via archeologisch onderzoek of waarnemingen op aanpalende of nabijgelegen
percelen reeds info beschikbaar over de dikte en de opbouw van het aanwezige
bodemarchief?

-

Is er een archeologische site aanwezig? Zo ja, wat zijn de karakteristieken en de
bewaringstoestand ervan? Wat is de relatie met het landschap? Welke waarde heeft de site?

-

Wat is de te volgen strategie tijdens een eventueel verder onderzoek en welke bijkomende
onderzoeksvragen moeten daarbij beantwoord worden?

1.1.3 Juridisch kader
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 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,
De bouw van de pluimveestallen wordt opgesplitst in twee fasen (fig. 4). Deze archeologienota
heeft enkel betrekking op de linker pluimveestal met bijbehorende infrastructuur
(omgevingsvergunningsaanvraag fase één). Voor de rechter pluimveestal zal er een nieuwe
omgevingsvergunning worden aangevraagd. Hiervoor dient een nieuwe archeologienota
opgesteld te worden.
4
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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.
Deze archeologienota dient bekrachtigd te worden door het Agentschap Onroerend Erfgoed en
nadien bij de aanvraag gevoegd te worden. Van zodra de archeologienota bekrachtigd is, is deze
bindend.
Binnen het plangebied worden twee pluimveestallen met bijbehorende infrastructuur gerealiseerd.5
Hierbij bedraagt de totale oppervlakte van het plangebied ca. 21279 m² en bedraagt de
bodemingreep ca. 17330 m². Voor fase één bedraagt de totale bodemingreep ca. 10924 m². Het
plangebied is niet gelegen in een beschermde archeologische site of gebied waar geen
archeologische waarden te verwachten zijn.6 De totale oppervlakte van het plangebied bedraagt
meer dan 3000 m² en de bodemingrepen bedragen ook meer dan 1000 m². Het plangebied is
volledig gelegen buiten woon- of recreatiegebied. De aanvrager is hierbij niet publiekrechtelijk. De
vergunningsplichtige bodemingreep bedraagt meer dan 5000 m². Hierdoor dient, volgens het
Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, een archeologienota te worden toegevoegd aan de
omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen.

1.1.4 Randvoorwaarden
Niet van toepassing.

1.2 Werkwijze en strategie
Hierbij wordt een archeologische verwachting opgesteld voor het plangebied. Deze verwachting
wordt tezamen met de geplande bodemingrepen bestudeert. Op basis hiervan wordt beoordeeld of
eventuele archeologische waarden verstoord worden én dat er een potentiele kenniswinst te behalen
is bij verdere onderzoeken binnen het plangebied. Het uiteindelijke doel is het formuleren van een
advies hoe deze mogelijke archeologische waarden beschermt of onderzocht dienen te worden, of
wordt het plangebied vrijgegeven.
Informatie over de geplande werken werd aangeleverd door de initiatiefnemer om een zo duidelijk
mogelijk zicht te krijgen van de geplande werken en hun impact.

De bouw van de pluimveestallen wordt opgesplitst in twee fasen (fig. 4). Deze archeologienota
heeft enkel betrekking op de linker pluimveestal met bijbehorende infrastructuur
(omgevingsvergunningsaanvraag fase één). Voor de rechter pluimveestal zal er een nieuwe
omgevingsvergunning worden aangevraagd. Hiervoor dient een nieuwe archeologienota
opgesteld te worden.
6
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Om een beeld te kunnen creëren van de fysisch-geografische situatie en landschappelijke ligging,
is er beroep gedaan op de gekende geografische, geologische en bodemkundige bronnen.
-

GRB/kadasterkaart

-

Topografische kaart

-

Orthofoto

-

Tertiairgeologische kaart

-

Quartairgeologische kaart

-

Bodemkaart

Vervolgens wordt een historische en archeologische analyse van het plangebied uitgevoerd. Hierbij
wordt zowel archeologische als historische vakliteratuur en het beschikbare historische en
archeologische kaartmateriaal geraadpleegd. Dit historische kaart materiaal kan een beeld gegeven
worden van de evolutie van het landgebruik in en in de omgeving van het plangebied. Naast de
gangbare historische kaarten is ook Cartesius geraadpleegd.7
Volgend archeologisch en historisch kaartmateriaal werd geconsulteerd:
-

CAI-kaart

-

Ferrariskaart

-

Atlas der Buurtwegen

-

Poppkaart

-

Vandermaelenkaart

Het kaartmateriaal in deze archeologienota werd opgesteld met QGIS, dit is een vrij en open source
geografisch informatiesysteem.
Er werden geen externe specialisten betrokken bij dit onderzoek en geen wetenschappelijke
advisering ingewonnen bij derden.

1.3 Aanleiding
Huidige situatie en gekende verstoringen
Het plangebied is deels bebouwd en deels in gebruik als akker, als braakliggend terrein en als
bebost gebied. In de noordelijke en centrale zone van het plangebied is bebouwing aanwezig. De
bebouwing in noordelijke zone zal niet onderhevig zijn aan de bodemingrepen. Deze bebouwing en
enkele bomen zullen behouden blijven. In totaal gaat het hier om een zone van ca. 3949 m² dat
behouden zal blijven (oranje zone op fig. 3). Hierbij moet rekening gehouden worden dat in het
oostelijke gedeelte van deze zone nog een propaangastank aanwezig is (fig. 4). De overige
7
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bebouwing in het centrale gedeelte zal wel worden afgebroken (groene zone op fig. 3, zwarte zone
op fig. 4 en bijlage 1442.04 Merksplas Timmermans Mark bvba AFBRAAK). Het gaat om enkele
vleesvarkenstallen en enkele silo’s. In totaal hebben ze volgende afmetingen: ca. 816 m², 444 m²,
50 m², 6 m², 4 m² en 4 m². Onbekend is de diepte van deze constructies. Mogelijk hebben de stallen
een funderingsdiepte van ca. 80 cm -mv. De silo’s staan op het maaiveld. Daarnaast is het ook
onzeker of hier ondergrondse nutsvoorzieningen en een riolering zijn aangelegd. Verder moet er
rekening gehouden worden dat in de zuidelijke zone in ieder geval vanaf 2000 tot en met 2007 serres
hebben gestaan (roze zone op fig. 3). Ze hadden een oppervlakte van ca. 5874 m. Gegevens
omtrent de funderingen, ondergrondse nutsvoorzieningen en riolering zijn hiervan niet gekend (zie
figuren 29 en 30). Volgens de Vlaamse Landmaatschappij zijn deze gronden in het verleden in het
kader van ruilverkaveling niet geëgaliseerd geweest.8 De bodem zou dus in eerste instantie niet
zozeer verstoord zijn.

8

Contact met Karl Cordemans van de Vlaamse Landmaatschappij.
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Figuur 3: Plangebied met weergave van de te behouden zone, de huidige constructies en de vroegere serres op orthofoto
uit 20179
9

AGIV 2018e

J. Verrijckt Archeologie & Advies

Rapport Nr. 0092

10

Geplande werken en bodemingrepen
De opdrachtgever plant op het terrein twee pluimveestallen met bijbehorende infrastructuur (fig. 4).
Voor deze werkzaamheden zal men in twee fasen werken. Vooraleer de geplande werkzaamheden
van start kunnen gaan, zullen de huidige constructies op fig. 3, 4 en 7 worden afgebroken (zie ook
bijlage 1442.04 Merksplas Timmermans Mark bvba AFBRAAK). Verder zal er ook een zone
behouden blijven (oranje zone op fig. 3). Echter zullen hier enkele bomen en groenzone worden
aangeplant (fig. 4). Tot slot zal het gehele terrein niet genivelleerd of opgehoogd worden. Het terrein
zal hierbij vlak blijven.
•

Fase één

In eerste instantie wordt enkel een omgevingsvergunning aangevraagd voor de linker stal en
randstructuren (fig. 4, 7 en 8). De stal zal een oppervlakte van ca. 4642 m² hebben en zal een
funderingsdiepte hebben van minimum 60 cm -mv (vorstrand). De funderingssokkels onder de
dragende spanten zullen een diepte van 100 cm onder het maaiveld bereiken. (Fig. 6)
Behorend tot deze stal zijn vier warmtewisselaars met een oppervlakte van 42 m². Aan weerszijden
van de stal situeren zich telkens twee warmtewisselaars. Deze zullen een diepte hebben van ca. 60
cm -mv (fig. 9 en 10). Ook zullen er vier silo’s worden aangelegd aan de oostelijke kant van de stal
tussen de twee warmtewisselaars. Deze zullen een oppervlakte hebben van ca. 7 m². Daarnaast
zullen aan de achtergevel van de stal een regenwaterput en een kuiswaterput worden aangelegd
van ca. 46 m² (75.000 liter). Ze worden ingegraven op een diepte van ca. 280 m -mv. Er zal ook een
ondergrondse riolering worden aangelegd dat zich zal bevinden aan de zij- en achtergevels (fig. 4
en 5). Onbekend is de diepte van de riolering, maar er kan worden aangenomen dat de riolering
zich mogelijk situeert tussen 1 en 2 m -mv. Deze zullen samenkomen in de regenwaterput waaruit
een overloop zal worden aangelegd naar de infiltratievijver die zich ten oosten van de stal bevindt.
De infiltratievijver is ca. 165 m² (50 m lengte) en heeft een diepte van 60 cm -mv (fig. 11). Op het
funderings- en rioleringsplan wordt ook weergegeven dat er een septische put en een IBA-put zal
worden aangelegd (fig. 5). Enkele leidingen vanuit de voorgevel zullen hier worden op aangesloten.
Deze zullen via een overloop naar de gracht lopen. Onbekend is de grootte en de diepte van deze
putten.
De stal zal bereikbaar zijn vanuit de Oude Baan. Van hieruit zal er een weg worden aangelegd in
betonverharding (fig. 4 en 12). Deze zal een oppervlakte hebben van ca. 1084 m² (784 m² aan de
voorgevel en 300 m² aan de zijgevel). Het hemelwater zal infiltreren in de naastgelegen onverharde
zone. De betonverharding zal ter hoogte van het centrale gedeelte van de zijgevel overgaan in
steenslagverharding (fig. 4 en 13). De totale oppervlakte hiervan zal ca. 536 m² bedragen. De
steenslagverharding zal worden aangelegd tot en met de achtergevel. Beide verhardingen hebben
een diepte van iets meer dan 20 cm -mv (fig. 12 en 13).
Ter hoogte van de inrit zal men ook een weegbrug aanleggen. De weegbrug heeft een oppervlakte
van ca. 137 m² (fig. 4).
Verder zal men in deze fase ook een electriciteitscabine en een kadaverkoeling worden aangelegd
in het noordwestelijke gedeelte van het plangebied (fig. 4). Beide hebben een oppervlakte van ca. 5
m². Onbekend is de diepte van deze constructies.
Tot slot zal men langs de linkerzij- en achtergevel een groenzone met aanplanting van eiken bomen
en een haag van streekeigenbeplanting voorzien (fig. 4). Deze zullen geen grootschalige
bodemverstoring teweegbrengen.
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•

Fase twee

Binnen twee jaar (na de opmaak van een milieueffectenrapport) zal men een tweede, nieuwe
omgevingsvergunning voor de rechter stal en bijbehorende infrastructuur aanvragen (fig. 4).10
Volgens het inplantingsplan zal deze gelijkaardig zijn aan de linker stal. Gedetailleerde plannen van
de rechter stal zijn nog niet voorhanden.
Er kan worden geconcludeerd dat de gehele zone, buiten de te behouden zone (oranje zone op fig.
14 en 15), onderhevig zal zijn aan bodemingrepen. In totaal is dit ca. 17330 m² (fig. 14). Voor fase
één komt dit neer op een oppervlakte van ca. 10924 m² (fig. 15). Voor fase twee komt dit mogelijk
neer op een oppervlakte van ca. 6406 m² (fig. 15). Gedetailleerde plannen zijn terug te vinden in de
bijlagen.

10

Hiervoor zal er een nieuwe archeologienota nodig zijn.
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Figuur 4: Plangebied met weergave van toekomstige inplanting11 op orthofoto uit 201712
11
12

Plan aangebracht door initiatiefnemer.
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Figuur 5: Funderings- en rioleringsplan13

Figuur 6: Doorsnede A-A’14

13
14

Plan aangebracht door initiatiefnemer.
Plan aangebracht door initiatiefnemer.
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Figuur 7: Doorsnede C-C’15

Figuur 8: Doorsnede D-D’16

15
16

Plan aangebracht door initiatiefnemer.
Plan aangebracht door initiatiefnemer.
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Figuur 9: Warmtewisselaar17

Figuur 10: Doorsnede warmtewisselaar18

17
18

Plan aangebracht door initiatiefnemer.
Plan aangebracht door initiatiefnemer.
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Figuur 11: Infittratiezone19

Figuur 12: Doorsnede betonverharding20

19
20

Plan aangebracht door initiatiefnemer.
Plan aangebracht door initiatiefnemer.
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Figuur 13: Doorsnede steenslagverharding21

21

Plan aangebracht door initiatiefnemer.
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Figuur 14: Zone bodemingrepen en de te behouden zone op toekomstig inplantingsplan22 en op orthofoto uit 201723

Plan aangebracht door initiatiefnemer. ; De zone bodemingrepen heeft betrekking op fase 1 en
fase 2. Voor fase 2 dient echter een nieuwe omgevingsvergunning te worden aangevraagd waarbij
er ook een nieuwe archeologienota opgesteld dient te worden.
23
AGIV 2018e
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Figuur 15: De te behouden zone en bouwfases op toekomstig inplantingsplan24 en op orthofoto uit 201725

Plan aangebracht door initiatiefnemer.; Fase 2 zal betrekking hebben op een nieuwe
omgevingsvergunning. Hiervoor zal een nieuwe archeologienota aangevraagd dienen te worden.
25
AGIV 2018e
24
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1.4 Assessmentrapport
1.4.1 Topografische situering
De exacte locatie van het plangebied is weergegeven op figuren 1 en 2. Het plangebied Oude Baan
4 is gelegen in Merksplas. Het plangebied wordt omgeven door akker- en weiland, alsook door bos.
In de nabije omgeving is niet direct bebouwing aanwezig.

1.4.2 Landschappelijke en hydrografische situering
In geomorfologisch opzicht bevindt het plangebied zich in het cuesta van de kleien van de Kempen.26
De cuesta staat bekend als een resistent kleimassief, gevormd in een Pleistoceen waddenmilieu. Het
vormt het westoost interfluvium (van Zandhoven via Malle naar Turnhout) tussen de stroombekkens
van de Nete en de Maas. Ten noorden van deze waterscheidingskam is het eveneens Pleistoceen
krekenlandschap in het huidig reliëf en afwateringsstelsel fraai gefossiliseerd: de brede beekdalen
komen overeen met makkelijk erodeerbare wadzanden, de interfluvia met meer resistente schorreklei.
Het waterscheidingsvlak tussen het Scheldebekken en het Maasbekken vormt een brede W-O
gerichte strook in het noorden van de provincie Antwerpen. Ten westen van Westmalle buigt deze af
naar het noorden waar de steilrand de Scheldepolders bereikt. In het Maasbekken, op de rug van
de cuesta zijn de valleien zuid-noord georiënteerd.27
De omgeving rond het projectgebied bevindt zich volgens het Digitaal Hoogtemodel van Vlaanderen
II (DHM II) tussen 22 en 27 m +TAW. Het plangebied ligt hierbij op een uitloper van een hoger gelegen
dekzandrug. Het plangebied bevindt zich hierbij op ca. 25 m +TAW. Het kent naar het noorden toe
een kleine helling. Grote reliëfverschillen zijn in het plangebied niet aanwezig. Ten westen en ten
zuiden van het plangebied bevindt zich een beekvallei. Dit is de beekvallei waarin de Mark met haar
zijrivieren stroomt. In afstand situeert de Mark zich op ca. 231 m ten zuiden van het plangebied.
Daarnaast stroomt ten oosten van het plangebied op ca. 193 m van het plangebied nog een zijrivier
van de Mark. (Fig. 16 en 17)

26
27

DE MOOR & MOSTAERT 1993.
BOGEMANS, 2005.
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Figuur 16: Plangebied en omgeving op het Digitaal Hoogtemodel van Vlaanderen II (DHM II)28

28
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Figuur 17: Plangebied op het DHM II: ingezoomd detail29

29

AGIV 2018b

J. Verrijckt Archeologie & Advies

Rapport Nr. 0092

23

1.4.3 Geologische situering
Paleogeen en Neogeen (Tertiair)
De omgeving van het plangebied wordt gekenmerkt door afzettingen van de formatie van Merksplas,
Lid A. Dit lid kenmerkt zich door grijs half grof tot grof zand, kwartsrijk, regelmatig dunne kleiintercalaties, glimmerhoudend, schelpfragmenten, gerold hout, veen, (sideriet)keitjes. (Fig. 18)

Quartair 1/200.000
Op de quartair geologische kaart 1/200.000 wordt de bodem in het plangebied gekarteerd als
profieltype 22. Bij profieltype 22 komen onderdaan getijdenafzettingen (estuariene afzettingen) met
mogelijke intercalatie van fluviatiele en eolische afzettingen voor. Deze afzettingen dateren uit het
vroeg-Pleistoceen. Hierboven kunnen getijdenafzettingen (estuariene afzettingen) met mogelijke
intercalatie van fluviatiele en eolische afzettingen teruggevonden worden. Deze afzettingen dateren
eveneens uit het vroeg-Pleistoceen. Helemaal bovenaan kunnen eolische afzettingen uit het
Weichseliaan (laat-Pleistoceen) tot vroeg-Holoceen en/of hellingsafzettingen van het Quartair
teruggevonden worden. (Fig. 19 en 20)

Quartair 1/50.000
Op de Quartairgeologische kaart 1/50.000 is de bodem in het plangebied gekarteerd als profieltype
11. De onderste laag bestaat uit estuariene afzettingen. Deze estuariene afzettingen bestaan uit fijn
tot half fijn zand met vegetatierestjes. Ze bezitten veenbrokken en houtfragmenten en zijn mica- en
glauconiethoudend. Deze laag wordt afgedekt door een nieuwe laag estuariene afzettingen. Deze
hebben een kleiig-zandig complex. Doorgaans is er een dominantie van micahoudende kleiige
sedimenten. In mindere mate komen zeer fijn tot half fijn zandige lagen voor. Deze laag wordt
opnieuw afgedekt door estuariene afzettingen. Deze is gelijkaardige aan de vorige estuariene
afzettingen. Echter zijn zandige facies hier ook aanwezig en zelfs dominant in het noorden. De
aanwezigheid van één of meerdere bodemhorizonten zijn mogelijk. Tot slot wordt deze laag afgedekt
door fluviatiele afzettingen. De textuur varieert van klei tot zand. (Fig. 21 en 22)

1.4.4 Bodemkundige situering
Op de bodemkaart van Vlaanderen is de bodem in het plangebied deels gekarteerd als een Zbgb,
een Zcgb- en een Zdgb-bodem. (Fig. 23)
De Zbgb-bodem is een droge zandbodem met duidelijke ijzer en/of humus B-horizont. Deze bevindt
zich voornamelijk in het zuidoostelijke gedeelte van het plangebied. Dit bodemtype behoort tot de
droge podzolseries. De roestverschijnselen komen voor tussen 90 en 120 cm diepte. Onder
akkerland is er een dikkere humuslaag aanwezig, terwijl de dikke humuslaag de betere droge
zandgronden vertegenwoordigt.
De Zcgb-bodem betreft een matige droge zandbodem met duidelijke ijzer en/of humus B-horizont.
Dit bodemtype wordt gekarteerd in het noordoostelijke en zuidwestelijke gedeelte van het plangebied.
Het bodemtype behoort tot een podzoleenheid. Het heeft een grijze bovengrond van wisselende
diepte. Vele profielen vertonen een verkitting van de onderste B-horizont, vooral bij ontwikkeling. De
textureel contrasterende substraten vertegenwoordigen de onder Pleistocene afzettingen (klei van de
Kempen, grind en zand van Mol), of de Formaties behorend tot het Diestiaan. De roestverschijnselen
beginnen tussen 60 en 90 cm.
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Tot slot situeert zich in het merendeel van het plangebied een Zdgb-bodem. Deze bodem is een
matig natte zandbodem met duidelijke ijzer en/of humus B-horizont. Dit bodemtype wordt gekenmerkt
als een podzolprofiel. De bouwvoor is onder landbouwuitbating gemiddeld 20 tot 40 cm dik, maar
er komen ook meer humeuze profielen voor. In alle gevallen beginnen de roestverschijnselen tussen
40 en 60 cm. In de glauconiethoudende varianten zijn de roestverschijnselen minder duidelijk. Ze
vormen bruinachtige diffuse vlekken op de olijfgroenachtige basiskleur. De podzol B is duidelijk
ontwikkeld met een donkergrijze tot zwarte humusaanrijking en daaronder veelal een bruinere
aanrijking.
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Figuur 18: Plangebied op de Tertiairgeologische kaart30
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Figuur 19: Plangebied op de Quartairgeologische kaart 1/200.00031
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Figuur 20: Kenmerken van de Quartairgeologische kaart 1/200.000 betreffende het plangebied32
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Figuur 21: Plangebied op de Quartairgeologische kaart 1/50.00033
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Figuur 22: Kenmerken van de Quartairgeologische kaart 1/50.000 betreffende het plangebied34
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Figuur 23: Plangebied op de bodemkaart van Vlaanderen35
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1.4.5 Historische bronnen
Het plangebied ligt in de huidige gemeente Merksplas.
De oudste vermelding van Merksplas dateert uit 1148. Op dit moment is er sprake van Mercblas dat
grenswater betekend. In de Karolingische periode behoorde Merksplas toe aan het gebied Furgular
(vermoedelijk Rijkevorsel) waartoe ook Hoogstraten en Wortel behoorden. In de 11de en 12de eeuw
behoorde het grondgebied van Merksplas toe aan enkele grootgrondbezitters. Deze
grootgrondbezitters hadden de gronden in leen van de markgraaf van Antwerpen of de hertog van
Brabant. De grootgrondbezitters woonden in de motteburcht aan het Hofeinde. Rond 1124 en 1179
werd Merksplas weg geschonken aan de Sint-Michielsabdij van Antwerpen. Op dit moment werd de
parochie in Merksplas opgericht.
Tussen 1500 en 1700 werd Merksplas meermaals getroffen door oorlogsellende, met name de
beeldenstorm, de tachtigjarige oorlog en de Hollandse oorlog.
De gemeentegrenzen van Merksplas, de oudste van heel de Noorderkempen, werden ruwweg
vastgelegd in 1251 en vervolgens in 1285 verfijnd. Daar Merksplas niet werd gefusioneerd, bleven
die grenzen tot op heden vrijwel onveranderd.

1.4.6 Cartografische bronnen
Ferraris (1771-1778)
Op de Ferrariskaart (fig. 24) is te zien dat het plangebied grotendeels gelegen is in heidegebied. In
het zuidwestelijke gedeelte is akkerland aanwezig dat omheind is met een struikenrij. Ook enkele
wegen lopen doorheen het plangebied. Vermoedelijk is de Ferrariskaart foutief gegeoreffereerd
waardoor kan worden aangenomen dat deze wegen eerder aan de grenzen van het plangebied
hebben gelopen. Ten noordwesten van het plangebied bevindt zich het gehucht ‘Hoeyhoocken’.
Hier situeert zich bebouwing behorend tot het parochienummer 46. Opmerkelijk is te zien dat het
oosten in gebruik is als heide en het westen in gebruik is als akker- en weiland. Ten zuiden van het
plangebied wordt de Mark afgebeeld. Ook is er een ven ten zuidoosten van het plangebied
aanwezig.

Vandermaelen (1846-1854)
Het plangebied wordt afgebeeld aan de huidige Oude Baan. Het terrein is onbebouwd. In het
zuidelijke gedeelte is bos aanwezig. Mogelijk is het overig gedeelte in gebruik als akkerland. Vanuit
het westelijke gedeelte van het plangebied loopt een weg die doorloopt tot de Oude Baan. In de
nabijheid is bebouwing aanwezig. Het plangebied situeert zich tussen de gehuchten ‘Hoog Hoek
Eynde’ en de ‘Leegen Hoek Eynde’. De naam van het gehucht ‘Hoeyhoocken’ op de Ferrariskaart
verwijst mogelijk naar ‘Hoog Hoek Eynde’. Hiertussen bevindt zich ook het gehucht ‘Dryhoek’ en een
brug genaamd ‘Pannen Huys Brug’. Opnieuw wordt op deze kaart de Mark ten zuiden van het
plangebied afgebeeld. (Fig. 25)
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Atlas der Buurtwegen (1843-1845)
Het plangebied op deze kaart is nog steeds onbebouwd. Aanwijzingen tot bos worden op deze kaart
niet weergegeven. Ten westen van het plangebied bevinden zich twee gehuchten, namelijk
‘Hoekeinde’ en ‘Dryhoek’. De Mark stroomt nog steeds ten zuiden van het plangebied. (Fig. 26)

Orthofoto’s (1971, 1979-1990, 2000-2003, 2005-2007, 2008-2011 en 2016)
Het plangebied op de orthofoto uit 1971 is nog steeds onbebouwd en in gebruik als akkerland. Het
plangebied ligt aan twee straten (Oude Baan en een zijstraat ervan). Op de orthofoto uit 1979-1990
is het plangebied in het centrale gedeelte deels bebouwd. De overige zone is in gebruik als grasland
en bebost gebied. Op de orthofoto 2000-2003 komt naar voren dat in het noordwestelijke gedeelte
bebouwing aanwezig is. Ook enkele kleine constructies zijn in het oostelijke gedeelte zichtbaar.
Daarnaast zijn in het zuidelijke gedeelte van het plangebied enkele serres aanwezig. Op de orthofoto
uit 2005-2007 blijkt dat deze serres zijn uitgebreid naar het zuidoosten toe om dan in ieder geval
tussen 2008-2011 te verdwijnen. Het plangebied wordt op deze kaart in gebruik genomen als
akkerland. Ook ten westen van de centraal gelegen bebouwing lijkt akkerland aanwezig te zijn.
Doorheen de jaren worden er enkele bomen gekapt en komen er enkele graszones bij. (Fig. 27 t/m
32)
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Figuur 24: Plangebied op de Ferrariskaart36
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Figuur 25: Plangebied op de Vandermaelenkaart37
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Figuur 26: Plangebied op de Atlas der Buurtwegen38
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Figuur 27: Plangebied op orthofoto uit 197139
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Figuur 28: Plangebied op orthofoto uit 1979-199040
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Figuur 29: Plangebied op orthofoto uit 2000-200341
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Figuur 30: Plangebied op orthofoto uit 2005-200742
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Figuur 31: Plangebied op orthofoto uit 2008-201143
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Figuur 32: Plangebied op orthofoto uit 201644
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1.4.7 Archeologisch bronnen
Binnen de contouren van het plangebied is er één archeologische waarde gekend, namelijk CAImelding 106526. Dit betreft lithisch materiaal uit het mesolithicum dat is teruggevonden via
veldprospectie. Voor de ruime omgeving van het plangebied kunnen zowel de Centrale
Archeologische Inventaris (CAI), als de archeologische gebeurtenissen, (vastgestelde)
archeologische zones en goedgekeurde archeologienota’s geraadpleegd worden. Allereerst volgt
hieronder een lijst van de gekende archeologische waarden zoals weergegeven in de
archeologische databank van vindplaatsen in Vlaanderen (CAI).
Tabel 1: Archeologische waarden in de CAI in de onmiddellijke omgeving van het plangebied.45
CAINUMMER

TOPONIEM

106546

WORTELS
DRUITSLOOP

MOER

/

OMSCHRIJVING

DATERING

BRON

LITHISCH MATERIAAL

STEENTIJD

DE
DECKER
S.
EN
ROYMANS
J.A.M.(2001)
RUILVERKAVELING
MERKSPLAS.
ARCHEOLOGISCHE
VERWACHTINGSEN
BELEIDSADVIESKAART
(RAAP-RAPPORT 695), P.68.

STEENTIJD

DEPRAETERE D., DE BIE M.
EN VAN GILS M. 2006:
ARCHEOLOGISCH
DETAILONDERZOEK NAAR
STEENTIJDSITES
IN
RUILVERKAVELING
MERKSPLAS. UITGEVOERD
IN OPDRACHT VAN DE VLM,
INTERN VIOE-RAPPORT, P.
33-35.

STEENTIJD

DE
DECKER
S.
EN
ROYMANS J.A.M. (2001)
RUILVERKAVELING
MERKSPLAS.
ARCHEOLOGISCHE
VERWACHTINGSEN
BELEIDSADVIESKAART
(RAAP-RAPPORT 695), P.
67.

STEENTIJD

DE
DECKER
S.
EN
ROYMANS J.A.M. (2001)
RUILVERKAVELING
MERKSPLAS.
ARCHEOLOGISCHE
VERWACHTINGSEN
BELEIDSADVIESKAART
(RAAP-RAPPORT 695), P.66.

NEOLITHICUM EN
MESOLITHICUM

GHEYSEN
K.
2009:
ARCHEOLOGISCH
ONDERZOEK
AAN
DE
VELDENSTRAAT.
RUILVERKAVELING
MERKSPLAS,
LOT
1,

VIA VELDPROSPECTIE

150066

WORTELS MOER

LITHISCH MATERIAAL
VIA VELDPROSPECTIE

106543

BOVEN
DIEPTE
DRUITSLOOP

/

LITHISCH MATERIAAL
VIA VELDPROSPECTIE

106542

HOOGHOEKHEINDE
DRUITSLOOP

/

LITHISCH MATERIAAL
VIA VELDPROSPECTIE

150327

HOOG HOEKEYNDE

LITHISCH MATERIAAL
VIA EEN BORING

45

CAI 2018
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KAVELS 21205 EN 21206,
ARCHEOLOGISCH
RAPPORT VLM/ANTW/20091, ANTWERPEN.
106539

DEN ELST 1 (MERK 31)

LITHISCH MATERIAAL

STEENTIJD

DE
DECKER
S.
EN
ROYMANS
J.A.M.(2001)
RUILVERKAVELING
MERKSPLAS.
ARCHEOLOGISCHE
VERWACHTINGSEN
BELEIDSADVIESKAART
(RAAP-RAPPORT 695), P.65.

STEENTIJD

DE
DECKER
S.
EN
ROYMANS J.A.M. (2001)
RUILVERKAVELING
MERKSPLAS.
ARCHEOLOGISCHE
VERWACHTINGSEN
BELEIDSADVIESKAART
(RAAP-RAPPORT 695), P.64.

STEENTIJD

DE
DECKER
S.
EN
ROYMANS J.A.M. (2001)
RUILVERKAVELING
MERKSPLAS.
ARCHEOLOGISCHE
VERWACHTINGSEN
BELEIDSADVIESKAART
(RAAP-RAPPORT 695), P.65.

MESOLITHICUM

DE
DECKER
S.
EN
ROYMANS J.A.M. (2001)
RUILVERKAVELING
MERKSPLAS.
ARCHEOLOGISCHE
VERWACHTINGSEN
BELEIDSADVIESKAART
(RAAP-RAPPORT 695), P.66.

17DE-18DE EEUW

S.N.
2015:
RUILVERKAVELING
MERKSPLAS
LOT
2.
(RAPPORT
VLAAMSE
LANDMAATSCHAPPIJ).

MESOLITHICUM

DE
DECKER
S.
EN
ROYMANS J.A.M. (2001)
RUILVERKAVELING
MERKSPLAS.
ARCHEOLOGISCHE
VERWACHTINGSKAART EN
BELEIDSADVIESKAART
(RAAP-RAPPORT 695), P.
62-63.

MESOLITHICUM

DE
DECKER
S.
EN
ROYMANS J.A.M. (2001)
RUILVERKAVELING
MERKSPLAS.

VIA VELDPROSPECTIE

106536

LAAG HOEK EYNDE

LITHISCH MATERIAAL
VIA VELDPROSPECTIE

106538

LAAG HOEK EYNDE 3 (MERK
30)

LITHISCH MATERIAAL
VIA VELDPROSPECTIE

106541

DEN ELST 3 (MERK 33)

LITHSICH MATERIAAL
VIA VELDPROSPECTIE

211492

RUILVERKAVELING
MERKSPLAS LOT 2 MASSA 4
PROEFSLEUVENONDERZOEK
40118

5-TAL
GREPPELSTRUCTUREN
(MOGELIJK
AFKOMSTIG
VAN HOOIOPPERS)
VIA
MECHANISCHE
PROSPECTIE

106526

DRIEHOEK / PANNENHUIS

LITHISCH MATERIAAL
VIA VELDPROSPECTIE

106535

DRIEHOEK / HOEKEINDE /
PANNENHUIS

LITHISCH MATERIAAL
VIA VELDPROSPECTIE
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ARCHEOLOGISCHE
VERWACHTINGSEN
BELEIDADVIESKAART
(RAAP-RAPPORT 695) P.63.
106534

DRIEHOEK / HOEKEINDE /
PANNENHUIS

LITHISCH MATIERAAL

MESOLITHICUM

DE
DECKER
S.
EN
ROYMANS J.A.M. (2001)
RUILVERKAVELING
MERKSPLAS.
ARCHEOLOGISCHE
VERWACHTINGSEN
BELEIDADVIESKAART
(RAAP-RAPPORT 695) P. 63.

MESOLITHICUM

DE
DECKER
S.
EN
ROYMANS
J.A.M.(2001)
RUILVERKAVELING
MERKSPLAS.
ARCHEOLOGISCHE
VERWACHTINGSKAART EN
BELEIDSADVIESKAART
(RAAP-RAPPORT 695), P.
61.

MESOLITHICUM

DE
DECKER
S.
EN
ROYMANS J.A.M. (2001)
RUILVERKAVELING
MERKSPLAS.
ARCHEOLOGISCHE
VERWACHTINGSKAART EN
BELEIDSADVIESKAART
(RAAP-RAPPORT 695), P.
62.

17DE EEUW

DE
SADELEER
S.
&
PLOMTEUX
G.
2002:
INVENTARIS
VAN
HET
CULTUURBEZIT IN BELGIË,
ARCHITECTUUR,
PROVINCIE ANTWERPEN,
ARRONDISSEMENT
TURNHOUT,
KANTON
HOOGSTRATEN, BOUWEN
DOOR DE EEUWEN HEEN
IN VLAANDEREN 16N4,
BRUSSEL – TURNHOUT, P.
319.

VIA VELDPROSPECTIE

106521

HOEKEINDE / PANNENHUIS

LITHISCH MATERIAAL
VIA VELDPROSPECTIE

106525

HOEKEINDE / PANNENHUIS

LITHISCH MATERIAAL
VIA VELDPROSPECTIE

102151

HOEKEINDE

AFSPANNING / BROUWERIJ
‘DE ZWAAN’

HOEVE

NIEUWE
TIJD
(ONBEPAALD)

VIA TOEVALSVONDST EN
KAARTSTUDIE

102154

HOEKEINDE

LITHISCH MATERIAAL

FINAALPALEOLITHICUM
MESOLITHICUM

LITHISCH MATERIAAL

VIA
EEN
OPGRAVING,
VELDPROSPECTIE
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MAES, K., 1983: BIJDRAGE
TOT DE STUDIE VAN
MESOLITHISCHE
MICROLIETEN
IN
DE
PROVINCIE ANTWERPEN,
PP. 239-240. (LIC.THESIS).
JANSSENS P.1965: DE
PALEOLITHISCHE
VINDPLAATS
TE
MERKSPLAS,
IN:
NOORDGOUW.
CULTUREEL TIJDSCHRIFT
VAN
DE
PROVINCIE
ANTWERPEN, V, 4, PP. 169182.
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JANSSENS P.1965: DE
PALEOLITHISCHE
VINDPLAATS
TE
MERKSPLAS,
IN:
NOORDGOUW.
CULTUREEL TIJDSCHRIFT
VAN
DE
PROVINCIE
ANTWERPEN, V, 4, PP. 169182.
VAN NOTEN F., 1967: EEN
TJONGERVINDPLAATS TE
MEER. IN: ARCHAEOLOGIA
BELGICA, 1967 NR. 98 P. 21.
JANSSENS P., 1966: EEN
PALEOLITHISCHE
VINDPLAATS
TE
MERKSPLAS. IN: HADES,
JG. 5, APRIL 1966, NR. 13, P.
2-15.
ROOSENS,
H.
1966:
STEENTIJD-VINDPLAATS TE
MERKSPLAS,
ARCHEOLOGIE 1966/1, P
24.
BAUWENS-LESENNE
M.
1965:
BIBLIOGRAFISCH
REPERTORIUM
DER
OUDHEIDKUNDIGE
VONDSTEN
IN
DE
PROVINCIE
ANTWERPEN
(VANAF DE VROEGSTE
TIJDEN
TOT
DE
NOORMANNEN),
OUDHEIDKUNDIGE
REPERTORIA, REEKS A:
BIBLIOGRAFISCHE
REPERTORIA VI, P. 120.
DE
DECKER
S.
EN
ROYMANS J.A.M. (2001)
RUILVERKAVELING
MERKSPLAS.
ARCHEOLOGISCHE
VERWACHTINGSEN
BELEIDSADVIESKAART
(RAAP-RAPPORT 695), P.97.
100882

HOEKEINDE – BEMBT HORST

LITHISCH MATERIAAL
VIA
MECHANISCHE
PROSPECTIE

FINAALPALEOLITHICUM

DEPRAETERE D., DE BIE M.
EN VAN GILS M. 2006:
KARTERING
EN
WAARDERING
VAN
FINAALPALEOLITHICUM EN
MESOLITHICUM
TE
MERKSPLAS
(PROV.
ANTWERPEN), IN: NOTAE
PRAEHISTORICAE 26-2006,
P. 129-132.
DEPRAETERE D., DE BIE M.
EN VAN GILS M. 2006:
ARCHEOLOGISCH
DETAILONDERZOEK NAAR
STEENTIJDSITES
IN
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RUILVERKAVELING
MERKSPLAS. UITGEVOERD
IN OPDRACHT VAN DE VLM,
INTERN VIOE-RAPPORT, P.
13-22.
106649

BEEMDHORST / HOEKEINDE

LITHISCH MATERIAAL

STEENTIJD

DE
DECKER
S.
EN
ROYMANS J.A.M. (2001)
RUILVERKAVELING
MERKSPLAS.
ARCHEOLOGISCHE
VERWACHTINGSEN
BELEIDSADVIESKAART
(RAAP-RAPPORT 695), P.9798.

STEENTIJD

DE
DECKER
S.
EN
ROYMANS J.A.M. (2001)
RUILVERKAVELING
MERKSPLAS.
ARCHEOLOGISCHE
VERWACHTINGSEN
BELEIDSADVIESKAART
(RAAP-RAPPORT 695) P. 92.

FINAALPALEOLITHICUM

/

VIA VELDPROSPECTIE
(DEKZANDRUG)

106634

BEMBT HORST

LITHISCH MATERIAAL
VIA VELDPROSPECTIE
(DEKZANDRUG )

165031

GRAAFSBOS

LITHISCH MATERIAAL

NEOLITHICUM
LITHISCH MATERIAAL
MESOLITHICUM
LITHISCH MATERIAAL
VIA VELDPROSPECTIE
106623

HOFEINDE / SLAGMOLEN

LITHISCH MATERIAAL

STEENTIJD

DE
DECKER
S.
EN
ROYMANS J.A.M. (2001)
RUILVERKAVELING
MERKSPLAS.
ARCHEOLOGISCHE
VERWACHTINGSEN
BELEIDSADVIESKAART
(RAAP-RAPPORT 695) P. 89.

STEENTIJD

DE
DECKER
S.
EN
ROYMANS J.A.M. (2001)
RUILVERKAVELING
MERKSPLAS.
ARCHEOLOGISCHE
VERWACHTINGSEN
BELEIDSADVIESKAART
(RAAP-RAPPORT 695) P. 89.

STEENTIJD

DE
DECKER
S.
EN
ROYMANS J.A.M. (2001)
RUILVERKAVELING
MERKSPLAS.
ARCHEOLOGISCHE
VERWACHTINGSEN
BELEIDSADVIESKAART
(RAAP-RAPPORT 695) P. 90.
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Eerst en vooral is in het zuidoostelijke gedeelte van het plangebied een CAI-melding aangetroffen.
Het betreft nummer 106526. Hier is lithisch materiaal aangetroffen, meer specifiek één microspits (Dspits). In de omgeving zijn nog een heleboel meldingen die betrekking hebben op vondsten uit de
steentijd. Zowel archeologische resten uit het finaal-paleolithicum, mesolithicum en neolithicum zijn
terug te vinden in Merksplas. Deze bevinden zich zowel in de hoger als in de lager gelegen delen.
De vondsten die op een gelijkaardige landschappelijke ligging zoals het plangebied zijn
teruggevonden zijn de volgende: 106549, 106548, 106535, 106534, 106651, 106621, 106650,
106602, 106524, 106517, 106518, 104144, 165031, 106623, 106624, 106627, 106628, 10082,
106634 en 10088. De meldingen zijn onderzocht via boringen, veldprospecties, mechanische
prospecties en opgravingen. Daarnaast zijn er nog meldingen die te dateren zijn in andere perioden.
De meldingen die zich bevinden op een gelijkaardige aardkundige ligging zoals het plangebied
worden hieronder kort weergegeven. Melding 213974 heeft betrekking op een celtic field en is te
dateren in de metaaltijden. Een motte, een pastorij, greppels, kuilen en paalkuilen uit de volle
middeleeuwen (106653), een molen uit de late middeleeuwen (10083), een hoeve (102930) en
greppels (211492) uit de nieuwe tijd zijn ook aangetroffen op een gelijkaardige aardkundige ligging
als het plangebied. In de lager gelegen gebieden zijn nog archeologische resten uit deze perioden
teruggevonden, namelijk sporen, aardewerk (211496) en een hoeve (102182) uit de late
middeleeuwen, greppels (211496), een hoeve en een brouwerij (102151), een schans (102180) uit
de nieuwe tijd, en een metalen knoop (215210) uit de nieuwste tijd (WO II). De meldingen zijn
voornamelijk gevonden via kaartstudie, toevalsvondsten, metaaldetectie, mechanische prospecties
en controle van de werken.
Bovenstaande meldingen behoren voor een groot deel tot de studie over ruilverkaveling in lot twee in
Merksplas door de Vlaamse Overheid in 2010-2012 (figuur 34). Hieraan voorafgaand werd de
uitvoering van een archeologische verwachtings- en beleidskaart opgesteld in het voorjaar van 2001
door RAAP Archeologisch Adviesbureau B.V. in samenspraak met het voormalige Instituut voor het
Archeologisch Patrimonium (IAP). Dit werd gedaan onder meer door verschillende archeologische
onderzoeken bestudeerd. In totaal werden 145 vindplaatsen aangetroffen die corresponderen met
121 vindplaatslocaties. De vindplaatsen kunnen onderscheiden worden door vindplaatsen van
jagers-verzamelaars uit de steentijd enerzijds en de vindplaatsen van de landbouwsamenlevingen
anderzijds. Opvallend is dat uit de resultaten is gebleken dat er een grote aanwezigheid is aan
steentijdvindplaatsen. In totaal zijn er 97 steentijdvindplaatsen aanwezig in Merksplas. Dit kan
verklaard worden door de aanwezigheid van de Mark. Ook vindplaatsen uit de metaaltijden tot en
met de late middeleeuwen zijn aangetroffen. In totaal waren dit ongeveer 44 vindplaatsen. Vrijwel alle
vindplaatsen uit de landbouwperiodes zijn aangetroffen op het dekzandplateau van Opstal. 46 Om
hier nog iets gedetailleerder op in te gaan, wordt kort een proefsleuvonderzoek (211492) aangehaald.
46
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De rede hiervoor is dat het plangebied gelegen is op dezelfde aardkundige ligging waarbij het deels
hetzelfde bodemtype kent, namelijk Zdgb-bodemserie. Het onderzocht terrein ligt op ca. 851 m ten
noordwesten van het plangebied. Op voorhand werd er hier een hoge archeologische verwachting
voor vindplaatsen uit de late middeleeuwen gesteld en een lage archeologische verwachting voor
vindplaatsen uit de steentijd tot en met de vroege middeleeuwen. Deze werd ingewilligd op basis van
de resultaten van het proefsleuvenonderzoek. Er werden een 5-tal ronde structuren aangetroffen met
een diameter van ca. 5 m. De greppel is ongeveer 30 cm breed en heeft een diepte van één en twee
spadesteken. De structuren werden aangetroffen op de overgang tussen een zeer nat en droog
gebied. Vondstenmateriaal werd niet aangetroffen. Door de bodemsamenstelling, het ontbreken van
een homogenisatie in de vulling en de zeer scherpe aflijning, zijn deze structuren te plaatsen in de
postmiddeleeuwen, en vermoedelijk zelfs in de moderne tijden. De functie van deze structuren is
mogelijk hooioppers of hooibergen waarbij de greppels dienst hebben gedaan als drainerende
functie. De opbouw van de bodem is een natte, zandige bodem. De bouwvoor is gemiddeld 30 cm
dik. De bouwvoor is sterk organisch tot moerig en is sterk humeus. Onder de bouwvoor is een Chorizont aanwezig. De overgang tussen beide horizonten is vrij scherp (fig. 35). Tijdens de aanleg
van de proefsleuven was het grondwater vrij snel aanwezig.47
Het is niet verwonderlijk dat er ter hoogte van dit gebied in Merksplas (noordelijk gebied van
Merksplas) vele vindplaatsen uit verschillende tijdsperioden aanwezig zijn. Op ca. 4 km ten noorden
van Merksplas bevindt zich het gehucht Zondereigen waar de heemkundekring Amalia van Solms
reeds heel wat veldprospecties heeft uitgevoerd. Hier zijn reeds een heleboel archeologische resten
naar boven gekomen uit verschillende perioden waaronder ook een heleboel steentijdresten.48
Verder zijn in de buurt ook enkele archeologienota’s geschreven. Hier wordt enkel de meest
nabijgelegen en relevantste beschreven. Op ca. 567 m ten noordwesten van het plangebied is een
bureauonderzoek (ID 6629) geschreven. Het onderzocht terrein is gelegen op een gelijkaardige
aardkundige ligging als het te onderzoeken plangebied. Uit de resultaten van het bureauonderzoek
is gebleken dat er een hoge verwachting wordt gesteld voor steentijdvindplaatsen en voor
vindplaatsen vanaf het neolithicum tot en met de volle middeleeuwen.49

Vlaamse Landmaatschappij Regio Oost. 2010-2012, 14-22.
https://www.amaliavansolms.org/archief-2/archeologie
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Figuur 33: Plangebied en omgeving op de CAI-kaart50

50

CAI 2018

J. Verrijckt Archeologie & Advies

Rapport Nr. 0092

54

Figuur 34: Ligging van lot twee met massa’s 4 (groen) en 6 (rood) (© Vlaamse Landsmaatschappij Regio Oost)51

51
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Figuur 35: Profiel 1 uit sleuf 4 (© Vlaamse Landmaatschappij regio Oost en RAAP Archeologisch Adviesbureau B.V.)52

1.5 Besluit
1.5.1 Beantwoording onderzoeksvragen
-

Wat zijn de gekende archeologische en historische gegevens en welke aanwijzingen
bevatten de bestaande bronnen over het archeologische potentieel van het terrein?

Binnen de contouren van het plangebied is er één archeologische waarde gekend, namelijk CAImelding 106526. Dit betreft lithisch materiaal (D-vormige microspits) uit het mesolithicum dat is
teruggevonden via veldprospectie in de zuidoostelijke hoek van het plangebied.
In de ruime omgeving van het plangebied zijn verscheidene archeologische en historische locaties
gekend. Het merendeel van deze archeologische locaties hebben betrekking op
prospectievondsten. Er komen zowel prospectievondsten voor uit het paleolithicum, mesolithicum en
neolithicum. Deze vondsten zijn aanwijzingen dat er archeologische sites aanwezig zijn. Doordat de
vondsten gevonden zijn aan het oppervlak, zijn de vondsten opgeploegd van archeologische sites
onder de grond. Hierdoor is het niet mogelijk om uitspraken te doen omtrent de bewaringstoestand
en omvang van de aanwezige archeologische sites. Echter zijn er ook vondsten uit deze perioden
teruggevonden via boringen, mechanische prospecties, controle van werken en opgravingen.
Vondsten uit de metaaltijden, vroege middeleeuwen, volle middeleeuwen, late middeleeuwen en
nieuwe tijd zijn teruggevonden via kaartstudie, metaaldetectie, toevalsvondsten, controle van werken
en mechanische prospecties.
De archeologische vondsten uit de steentijd zijn zowel teruggevonden op lager en hoger gelegen
delen. Vondsten uit de recentere perioden, namelijk de metaaltijden, vroege middeleeuwen, volle
middeleeuwen, late middeleeuwen en nieuwe tijd, zijn eerder op de hoger gelegen dekzandruggen
52
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te situeren. Echter zijn er ook enkele vondsten en constructies aangetroffen uit de late middeleeuwen,
nieuwe en nieuwste tijd die gelegen zijn in de lager gelegen gebieden. Vondsten uit de Romeinse
periode werden echter niet weergegeven op het CAI. Het ontbreken van onderzochte archeologische
sites uit deze periodes wilt echter niet zeggen dat deze niet aanwezig kunnen zijn.
Op het historische kaartmateriaal is het plangebied in gebruik geweest als deels heide, als deels
akkerland en als deels bebost gebied. In ieder geval tot 1971 was het plangebied onbebouwd en in
gebruik als akkerland. Doorheen de jaren kwam er bebouwing in het noordelijke, centrale en
zuidoostelijke gedeelte van het plangebied. De bebouwing in het zuidoostelijke gedeelte was van
korte duur en verdween omstreeks 2008. De overige bebouwing bleef tot op heden bestaan. Het
plangebied is momenteel in gebruik als akker, als braakliggend terrein en als bebost gebied.
-

Zijn er gegevens gekend dat de bodem (deels) verstoord is?

Het plangebied is deels bebouwd en deels in gebruik als akker, als braakliggend terrein en als
bebost gebied. In de noordelijke en centrale zone van het plangebied is bebouwing aanwezig. De
bebouwing in noordelijke zone zal niet onderhevig zijn aan de bodemingrepen. Deze bebouwing en
enkele bomen zullen behouden blijven. In totaal gaat het hier om een zone van ca. 3949 m² dat
behouden zal blijven (oranje zone op fig. 3). Hier moet rekening gehouden worden dat in het oostelijke
gedeelte van deze zone nog een propaangastank aanwezig is (fig. 4). De overige bebouwing in het
centrale gedeelte zal wel reeds worden afgebroken (groene zone op fig. 3, zwarte zone op fig. 4 en
bijlage 1442.04 Merksplas Timmermans Mark bvba AFBRAAK). Het gaat om enkele
vleesvarkenstallen en enkele silo’s. In totaal hebben ze volgende afmetingen: ca. 816 m², 444 m²,
50 m², 6 m², 4 m² en 4 m². Onbekend is de diepte van deze constructies. Mogelijk hebben de stallen
een funderingsdiepte van ca. 80 cm -mv. De silo’s staan op het maaiveld. Daarnaast is het ook
onzeker of hier ondergrondse nutsvoorzieningen en een riolering zijn aangelegd. Verder moet er
rekening gehouden worden dat in de zuidelijke zone in ieder geval vanaf 2000 tot en met 2007 serres
hebben gestaan (roze zone op fig. 3). Ze hadden een oppervlakte van ca. 5874 m. Gegevens
omtrent de funderingen, ondergrondse nutsvoorzieningen en riolering zijn hiervan niet gekend (zie
figuren 29 en 30). Volgens de Vlaamse Landmaatschappij zijn deze gronden in het verleden in het
teken van ruilverkaveling niet geëgaliseerd geweest. De bodem zou dus in eerste instantie niet zozeer
verstoord zijn.
-

Wat is de impact van de geplande werken?

De opdrachtgever plant op het terrein twee pluimveestallen met bijbehorende infrastructuur (fig. 4).
Voor deze werkzaamheden zal men in twee fasen werken. Vooraleer de geplande werkzaamheden
van start kunnen gaan, zullen de huidige constructies op fig. 3, 4 en 7 worden afgebroken (zie ook
bijlage 1442.04 Merksplas Timmermans Mark bvba AFBRAAK). Verder zal er ook een zone
behouden blijven (oranje zone op fig. 3). Echter zullen hier enkele bomen en groenzone worden
aangeplant (fig. 4). Tot slot zal het gehele terrein niet genivelleerd of opgehoogd worden. Het terrein
zal hierbij vlak blijven.
•

Fase één

In eerste instantie wordt enkel een omgevingsvergunning aangevraagd voor de linker stal en
randstructuren (fig. 4, 7 en 8). De stal zal een oppervlakte van ca. 4642 m² hebben en zal een
funderingsdiepte hebben van minimum 60 cm -mv (vorstrand). De funderingssokkels onder de
dragende spanten zullen een diepte van 100 cm onder het maaiveld bereiken. (Fig. 6)
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Behorend tot deze stal zijn vier warmtewisselaars met een oppervlakte van 42 m². Aan weerszijden
van de stal situeren zich telkens twee warmtewisselaars. Deze zullen een diepte hebben van ca. 60
cm -mv (fig. 9 en 10). Ook zullen er vier silo’s worden aangelegd aan de oostelijke kant van de stal
tussen de twee warmtewisselaars. Deze zullen een oppervlakte hebben van ca. 7 m². Daarnaast
zullen aan de achtergevel van de stal een regenwaterput en een kuiswaterput worden aangelegd
van ca. 46 m² (75.000 liter). Ze worden ingegraven op een diepte van ca. 280 m -mv. Er zal ook een
ondergrondse riolering worden aangelegd dat zich zal bevinden aan de zij- en achtergevels (fig. 4
en 5). Onbekend is de diepte van de riolering, maar er kan worden aangenomen dat de riolering
zich mogelijk situeert tussen 1 en 2 m -mv. Deze zullen samenkomen in de regenwaterput waaruit
een overloop zal worden aangelegd naar de infiltratievijver die zich ten oosten van de stal bevindt.
De infiltratievijver is ca. 165 m² (50 m lengte) en heeft een diepte van 60 cm -mv (fig. 11). Op het
funderings- en rioleringsplan wordt ook weergegeven dat er een septische put en een IBA-put zal
worden aangelegd (fig. 5). Enkele leidingen vanuit de voorgevel zullen hier worden op aangesloten.
Deze zullen via een overloop naar de gracht lopen. Onbekend is de grootte en de diepte van deze
putten.
De stal zal bereikbaar zijn vanuit de Oude Baan. Van hieruit zal er een weg worden aangelegd in
betonverharding (fig. 4 en 12). Deze zal een oppervlakte hebben van ca. 1084 m² (784 m² aan de
voorgevel en 300 m² aan de zijgevel). Het hemelwater zal infiltreren in de naastgelegen onverharde
zone. De betonverharding zal ter hoogte van het centrale gedeelte van de zijgevel overgaan in
steenslagverharding (fig. 4 en 13). De totale oppervlakte hiervan zal ca. 536 m² bedragen. De
steenslagverharding zal worden aangelegd tot en met de achtergevel. Beide verhardingen hebben
een diepte van iets meer dan 20 cm -mv (fig. 12 en 13).
Ter hoogte van de inrit zal men ook een weegbrug aanleggen. De weegbrug heeft een oppervlakte
van ca. 137 m² (fig. 4).
Verder zal men in deze fase ook een electriciteitscabine en een kadaverkoeling worden aangelegd
in het noordwestelijke gedeelte van het plangebied (fig. 4). Beide hebben een oppervlakte van ca. 5
m². Onbekend is de diepte van deze constructies.
Tot slot zal men langs de linkerzij- en achtergevel een groenzone met aanplanting van eiken bomen
en een haag van streekeigenbeplanting voorzien (fig. 4). Deze zullen geen grootschalige
bodemverstoring teweegbrengen.
•

Fase twee

Binnen twee jaar (na de opmaak van een milieueffectenrapport) zal men een tweede, nieuwe
omgevingsvergunning voor de rechter stal en bijbehorende infrastructuur aanvragen (fig. 4).53
Volgens het inplantingsplan zal deze gelijkaardig zijn aan de linker stal. Gedetailleerde plannen van
de rechter stal zijn nog niet voorhanden.
Er kan worden geconcludeerd dat de gehele zone, buiten de te behouden zone (oranje zone op fig.
14 en 15), onderhevig zal zijn aan bodemingrepen. In totaal is dit ca. 17330 m² (fig. 14). Voor fase
één komt dit neer op een oppervlakte van ca. 10924 m² (fig. 15). Voor fase twee komt dit mogelijk
neer op een oppervlakte van ca. 6406 m² (fig. 15). Gedetailleerde plannen zijn terug te vinden in de
bijlagen.
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-

Is er via archeologisch onderzoek of waarnemingen op aanpalende of nabijgelegen
percelen reeds info beschikbaar over de dikte en de opbouw van het aanwezige
bodemarchief?

Er is via archeologisch onderzoek op nabijgelegen percelen (ca. 851 ten noordwesten van het
plangebied) reeds informatie beschikbaar over de dikte en de opbouw van het aanwezige
bodemarchief. Echter kan dit niet met zekerheid gesteld worden, aangezien op het te onderzoeken
terrein nog bebouwing aanwezig is, alsook heeft de aanwezigheid van de serres uit het verleden in
het zuidoostelijke gedeelte van het plangebied een zekere bodemverstoring achtergelaten. De dikte
en de opbouw van het aanwezige bodemarchief kan met zekerheid worden beschouwd indien hier
een landschappelijk bodemonderzoek is uitgevoerd. Onderstaande informatie biedt echter maar een
idee van hoe het aanwezige bodemarchief kan opgesteld zijn. De opbouw van de bodem van het
reeds onderzocht terrein (211492) is een natte, zandige bodem wat overeen komt met een Zdgbbodem. Het onderzocht terrein ligt hierbij op dezelfde aardkundige ligging. De bouwvoor is
gemiddeld 30 cm dik. Volgens de bodemkaart zou de bouwvoor tussen 20 en 40 cm dik zijn, wat
overigens ongeveer klopt met de bekomen resultaten. De bouwvoor is doorgaans sterk organisch
tot moerig en is sterk humeus. Onder de bouwvoor is een C-horizont aanwezig. De overgang tussen
beide horizonten is vrij scherp (fig. 30). Tijdens de aanleg van de proefsleuven was het grondwater
vrij snel aanwezig.54
-

Is er een archeologische site aanwezig? Zo ja, wat zijn de karakteristieken en de
bewaringstoestand ervan? Wat is de relatie met het landschap? Welke waarde heeft de site?

Er zijn niet afdoende aanwijzingen dat er binnen de contouren van het plangebied een goed
bewaarde archeologische site aanwezig is. Om uitsluitsel te geven is verder archeologisch
onderzoek noodzakelijk.
-

Wat is de te volgen strategie tijdens een eventueel verder onderzoek en welke bijkomende
onderzoeksvragen moeten daarbij beantwoord worden?

Om na te gaan of er effectief grootschalige verstoringen aanwezig zijn binnen het plangebied en om
na te gaan of er een podzolbodem bewaard is, dienen er allereerst landschappelijke boringen
uitgevoerd te worden. Indien uit de landschappelijke boringen blijkt dat de bodem in het plangebied
reeds verstoord is, is verder onderzoek niet nodig. Indien de geplande werkzaamheden een
archeologisch niveau bedreigen zijn archeologische boringen en/of een proefsleuvenonderzoek
noodzakelijk.

1.5.2 Archeologische verwachting
Het plangebied ligt in de huidige gemeente Merksplas. De oudste vermelding van Merksplas dateert
uit 1148. Op dit moment is er sprake van Mercblas dat grenswater betekend. In de Karolingische
periode behoorde Merksplas toe aan het gebied Furgular (vermoedelijk Rijkevorsel) waartoe ook
Hoogstraten en Wortel behoorden. In de 11de en 12de eeuw behoorde het grondgebied van
Merksplas toe aan enkele grootgrondbezitters. Deze grootgrondbezitters hadden de gronden in leen
van de markgraaf van Antwerpen of de hertog van Brabant. De grootgrondbezitters woonden in de
motteburcht aan het Hofeinde. Rond 1124 en 1179 werd Merksplas weg geschonken aan de SintMichielsabdij van Antwerpen. Op dit moment werd de parochie in Merksplas opgericht. Op het
historische kaartmateriaal is in het plangebied geen aanwezigheid van vroegere bebouwing. Enkel
54
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recente bebouwing uit de tweede helft van de 20ste en 21ste eeuw zijn aanwezig (geweest). Hierdoor
is de archeologische verwachting op resten uit de historische periode laag.
Het plangebied ligt hierbij op uitloper van een hoger gelegen dekzandrug. Het plangebied bevindt
zich hierbij op ca. 25 m +TAW. Het kent naar het noorden toe een kleine helling. Grote reliëfverschillen
zijn in het plangebied niet aanwezig. Ten westen en ten zuiden van het plangebied bevindt zich een
beekvallei. Dit is de beekvallei waarin de Mark met haar zijrivieren stroomt. In afstand situeert de Mark
zich op ca. 231 m ten zuiden van het plangebied. Daarnaast stroomt ten oosten van het plangebied
op ca. 193 m van het plangebied nog een zijrivier van de Mark.
Op de bodemkaart van Vlaanderen is de bodem in het plangebied deels gekarteerd als een Zbgb, een Zcgb- en een Zdgb-bodem. In het zuidoostelijke gedeelte van het plangebied situeert zich de
Zbgb-bodem. Dit is een droge zandbodem met duidelijke ijzer en/of humus B-horizont. In het
noordoostelijke en zuidwestelijke gedeelte van het plangebied situeert zich de Zcgb-bodem. Dit is
een matige droge zandbodem met duidelijke ijzer en/of humus B-horizont. In het merendeel van het
plangebied bevindt zich de Zdgb-bodem. Deze bodem is een matig natte zandbodem met duidelijke
ijzer en/of humus B-horizont. Er is via archeologisch onderzoek op nabijgelegen percelen (ca. 851
m ten noordwesten van het plangebied) reeds informatie beschikbaar over de dikte en de opbouw
van het aanwezige bodemarchief. Echter kan dit niet met zekerheid gesteld worden, aangezien op
het te onderzoeken terrein nog bebouwing aanwezig is, alsook heeft de aanwezigheid van de serres
uit het verleden in het zuidoostelijke gedeelte van het plangebied een zekere bodemverstoring
achtergelaten. De dikte en de opbouw van het aanwezige bodemarchief kan met zekerheid worden
beschouwd indien hier een landschappelijk bodemonderzoek is uitgevoerd. Onderstaande
informatie biedt echter maar een idee van hoe het aanwezige bodemarchief kan opgesteld zijn. De
opbouw van de bodem van het reeds onderzocht terrein (211492) is een natte, zandige bodem wat
overeen komt met een Zdgb-bodem. Het onderzocht terrein ligt hierbij op dezelfde aardkundige
ligging. De bouwvoor is gemiddeld 30 cm dik. Volgens de bodemkaart zou de bouwvoor tussen 20
en 40 cm dik zijn, wat overigens ongeveer klopt met de bekomen resultaten. De bouwvoor is
doorgaans sterk organisch tot moerig en is sterk humeus. Onder de bouwvoor is een C-horizont
aanwezig. De overgang tussen beide horizonten is vrij scherp (fig. 30). Tijdens de aanleg van de
proefsleuven was het grondwater vrij snel aanwezig.55
Gelet op de landschappelijke ligging, op de flank van een hoger geleken dekzandrug met in de
nabijheid een beekvallei de Mark en een zijrivier van de Mark, is er een hoge verwachting voor
steentijdartefactensites aanwezig. Bodemkundig gezien is er een hoge archeologische verwachting
op het aantreffen van artefactensites uit de steentijd. Doordat mogelijk een goed bewaarde B-horizont
of podzolbodem aanwezig is, is er een hoge kans op het aantreffen van intact bewaarde
artefactenvindplaatsen uit de vroege prehistorie (steentijd).
Binnen de contouren van het plangebied is er één archeologische waarde gekend, namelijk CAImelding 106526. Dit betreft lithisch materiaal (D-vormige microspits) uit het mesolithicum dat is
teruggevonden via veldprospectie in de zuidoostelijke hoek van het plangebied. In de ruime
omgeving van het plangebied zijn verscheidene archeologische en historische locaties gekend. Het
merendeel van deze archeologische locaties hebben betrekking op prospectievondsten. Er komen
zowel prospectievondsten voor uit het paleolithicum, mesolithicum en neolithicum. Deze vondsten zijn
aanwijzingen dat er archeologische sites aanwezig zijn. Doordat de vondsten gevonden zijn aan het
oppervlak, zijn de vondsten opgeploegd van archeologische sites onder de grond. Hierdoor is het
niet mogelijk om uitspraken te doen omtrent de bewaringstoestand en omvang van de aanwezige
archeologische sites. Echter zijn er ook vondsten uit deze perioden teruggevonden via boringen,
55
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mechanische prospecties, controle van werken en opgravingen. Vondsten uit de metaaltijden,
vroege middeleeuwen, volle middeleeuwen, late middeleeuwen en nieuwe tijd zijn teruggevonden
via kaartstudie, metaaldetectie, toevalsvondst, controle van werken en mechanische prospecties.
De archeologische vondsten uit de steentijd zijn zowel teruggevonden op lager en hoger gelegen
delen. Vondsten uit de recentere perioden, namelijk het de metaaltijden, vroege middeleeuwen, volle
middeleeuwen, late middeleeuwen en nieuwe tijd, zijn eerder op de hoger gelegen dekzandruggen
te situeren. Echter zijn er ook enkele vondsten en constructies aangetroffen uit de late middeleeuwen,
nieuwe en nieuwste tijd die gelegen zijn in de lager gelegen gebieden. Vondsten uit de Romeinse
periode werden echter niet weergegeven op het CAI. Het ontbreken van onderzochte archeologische
sites uit deze periodes wilt echter niet zeggen dat deze niet aanwezig kunnen zijn.
De opdrachtgever plant op het terrein twee pluimveestallen met bijbehorende infrastructuur (fig. 4).
Voor deze werkzaamheden zal men in twee fasen werken. Vooraleer de geplande werkzaamheden
van start kunnen gaan, zullen de huidige constructies op fig. 3, 4 en 7 worden afgebroken (zie ook
bijlage 1442.04 Merksplas Timmermans Mark bvba AFBRAAK). Verder zal er ook een zone
behouden blijven (oranje zone op fig. 3). Echter zullen hier enkele bomen en groenzone worden
aangeplant (fig. 4). Tot slot zal het gehele terrein niet genivelleerd of opgehoogd worden. Het terrein
zal hierbij vlak blijven.
In eerste instantie wordt enkel een omgevingsvergunning aangevraagd voor de linker stal en
randstructuren (fase één, fig. 4, 7 en 8). De stal zal een oppervlakte van ca. 4642 m² hebben en zal
een funderingsdiepte hebben van minimum 60 cm -mv (vorstrand). De funderingssokkels onder de
dragende spanten zullen een diepte van 100 cm onder het maaiveld bereiken. (Fig. 6) Behorend tot
deze stal zijn vier warmtewisselaars met een oppervlakte van 42 m². Aan weerszijden van de stal
situeren zich telkens twee warmtewisselaars. Deze zullen een diepte hebben van ca. 60 cm -mv (fig.
9 en 10). Ook zullen er vier silo’s worden aangelegd aan de oostelijke kant van de stal tussen de
twee warmtewisselaars. Deze zullen een oppervlakte hebben van ca. 7 m². Daarnaast zullen aan
de achtergevel van de stal een regenwaterput en een kuiswaterput worden aangelegd van ca. 46
m² (75.000 liter). Ze worden ingegraven op een diepte van ca. 280 m -mv. Er zal ook een
ondergrondse riolering worden aangelegd dat zich zal bevinden aan de zij- en achtergevels (fig. 4
en 5). Onbekend is de diepte van de riolering, maar er kan worden aangenomen dat de riolering
zich mogelijk situeert tussen 1 en 2 m -mv. Deze zullen samenkomen in de regenwaterput waaruit
een overloop zal worden aangelegd naar de infiltratievijver die zich ten oosten van de stal bevindt.
De infiltratievijver is ca. 165 m² (50 m lengte) en heeft een diepte van 60 cm -mv (fig. 11). Op het
funderings- en rioleringsplan wordt ook weergegeven dat er een septische put en een IBA-put zal
worden aangelegd (fig. 5). Enkele leidingen vanuit de voorgevel zullen hier worden op aangesloten.
Deze zullen via een overloop naar de gracht lopen. Onbekend is de grootte en de diepte van deze
putten. De stal zal bereikbaar zijn vanuit de Oude Baan. Van hieruit zal er een weg worden
aangelegd in betonverharding (fig. 4 en 12). Deze zal een oppervlakte hebben van ca. 1084 m² (784
m² aan de voorgevel en 300 m² aan de zijgevel). Het hemelwater zal infiltreren in de naastgelegen
onverharde zone. De betonverharding zal ter hoogte van het centrale gedeelte van de zijgevel
overgaan in steenslagverharding (fig. 4 en 13). De totale oppervlakte hiervan zal ca. 536 m²
bedragen. De steenslagverharding zal worden aangelegd tot en met de achtergevel. Beide
verhardingen hebben een diepte van iets meer dan 20 cm -mv (fig. 12 en 13). Ter hoogte van de
inrit zal men ook een weegbrug aanleggen. De weegbrug heeft een oppervlakte van ca. 137 m² (fig.
4). Verder zal men in deze fase ook een electriciteitscabine en een kadaverkoeling worden
aangelegd in het noordwestelijke gedeelte van het plangebied (fig. 4). Beide hebben een oppervlakte
van ca. 5 m². Onbekend is de diepte van deze constructies. Tot slot zal men langs de linkerzij- en
achtergevel een groenzone met aanplanting van eiken bomen en een haag van
streekeigenbeplanting voorzien (fig. 4). Deze zullen geen grootschalige bodemverstoring
teweegbrengen.
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Binnen twee jaar (na de opmaak van een milieueffectenrapport) zal men een tweede, nieuwe
omgevingsvergunning voor de rechter stal en bijbehorende infrastructuur aanvragen (fase twee, fig.
4).56 Volgens het inplantingsplan zal deze gelijkaardig zijn aan de linker stal. Gedetailleerde plannen
van de rechter stal zijn nog niet voorhanden.
Er kan worden geconcludeerd dat de gehele zone, buiten de te behouden zone (oranje zone op fig.
14 en 15), onderhevig zal zijn aan bodemingrepen. In totaal is dit ca. 17330 m² (fig. 14). Voor fase
één komt dit neer op een oppervlakte van ca. 10924 m² (fig. 15). Voor fase twee komt dit mogelijk
neer op een oppervlakte van ca. 6406 m² (fig. 15). Gedetailleerde plannen zijn terug te vinden in de
bijlagen.
Samenvattend kan gesteld worden dat er een hoge archeologische verwachting is op
steentijdartefactensites. Ter hoogte van de huidige en vroegere bebouwing kunnen deze mogelijk
niet meer intact aanwezig zijn. Er is eveneens een zeer hoge archeologische verwachting aanwezig
voor zowel sites uit het neolithicum, de metaaltijden, Romeinse periode, middeleeuwen en nieuwe
tijd. Archeologische resten uit de recentere periodes worden vrij laag ingeschat.

1.5.3 Potentieel op kennisvermeerdering
Op basis van bovenstaande archeologische
kennisvermeerdering geformuleerd worden.

verwachting

kan

een

potentieel

op

In de nabijheid heeft reeds goed onderzocht en grootschalig onderzoek plaatsgevonden in functie
van de ruilverkaveling. Uit dit onderzoek is af te leiden dat er een grote hoeveelheid is aan
steentijdartefactenvindplaatsen. Ook vindplaatsen van de landbouwsamenlevingen zijn sterk
vertegenwoordigd in Merksplas.57 Er wordt verwacht op basis van bovenstaande gegevens dat in het
plangebied een hoog potentieel op kennisvermeerdering aanwezig is. Eventuele archeologische
resten uit de steentijd kunnen door de aanwezige en vroegere bebouwing in het plangebied reeds
verstoord zijn. In de oranje zone op fig. 36 worden geen bodemingrepen uitgevoerd. Enkele bomen
en een groenzone zullen hier worden aangelegd. Echter zullen deze een vrij beperkte omvang en
diepte kennen. De bebouwing en het merendeel van deze zone zal behouden blijven.

1.5.4 Afweging noodzaak verder vooronderzoek
Na een uitgebreide bureaustudie waarbinnen historische, cartografische, geologische, geografische
en bodemkundige bronnen werden onderzocht en teruggekoppeld aan het hedendaagse
terreingebruik en de bouwplannen van de opdrachtgever, kan geconcludeerd worden dat tot op
heden onvoldoende informatie gegenereerd is om de mogelijke impact van de geplande werken op
een eventueel archeologisch vondsten- en sporenbestand aan te tonen.
Uit bovenstaande onderzoek kan niet met zekerheid gesteld worden dat er een, goed bewaarde,
archeologische site aanwezig is en dat deze archeologische site bedreigt wordt door de geplande
werkzaamheden. Gelet op de gekende gegevens uit de omgeving van het plangebied is de kans
aanwezig dat er een archeologische site uit de steentijd, metaaltijden, Romeinse periode en
middeleeuwen en nieuwe tijd aanwezig is. De aanwezigheid en bewaringstoestand van eventuele
archeologische sites, alsook de potentiele bedreiging, kan enkel bevestigd worden door de
56
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uitvoering van een landschappelijk booronderzoek en eventuele vervolgonderzoeken. Hierbij moeten
volgende vragen beantwoord worden:
Bodem
-

Welke bodemhorizonten worden in de boringen of profielen aangetroffen en wat is de genese
ervan? Welke zijn de bodemprocessen die hiermee geassocieerd worden?

-

Wat is de relatie tussen deze bodemhorizonten en het omliggende landschap?

-

Vertegenwoordigen deze horizonten relevante archeologische niveaus?

-

Indien deze horizonten relevante archeologische niveaus omvatten:
o

Wat is de aard van dit niveau?

o

Heeft dit niveau een duidelijke begrenzing?

o

Kan dit niveau gedateerd worden?

o

Zijn er aanwijzingen dat dit niveau geassocieerd kan worden met een
archeologische site?

o

Wat is de bewaringstoestand van dit niveau?

o

Wat is de impact van de geplande graafwerken op dit niveau?

Sites uit de steentijden en vuursteenconcentraties
-

Zijn er steentijdartefacten aanwezig?

-

Is er een clustering in de steentijdartefacten aan te wijzen?

-

Wat zijn de grenzen van de ruimtelijke spreiding(en) van de steentijdartefacten?

-

Wat is de datering van de artefacten?

Sporenbestand
-

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?

-

Wat is de relatie tussen de bodem, de archeologische sporen en de landschappelijke
context?
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-

Kunnen archeologische vindplaatsen in tijd, ruimte en functie afgebakend worden (incl. de
argumentatie)? Is er een relatie met omliggende vindplaatsen?

-

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

-

Wat is de waarde van elke vastgestelde archeologische vindplaats?

Impact geplande bodemingrepen
-

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)?

Motivatie en bepalingen mogelijk verder archeologisch onderzoek
-

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

Wat is de ruimtelijke afbakening (in drie dimensies) van de zones voor
vervolgonderzoek?

o

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?

-

Wat is de financiële impact van eventueel vervolgonderzoek?

Volgens bovenstaande kan gesteld worden dat er niet voldoende informatie aanwezig is over de
eventuele aan- of afwezigheid van archeologische sites. Er is wel voldoende informatie aanwezig om
te beoordelen dat eventuele archeologische sites voldoende kenniswinst opleveren.
Gelet op de toekomstige bouwwerkzaamheden, is verder archeologisch onderzoek noodzakelijk ter
hoogte van de blauwe zone op fig. 36. De aan te vragen omgevingsvergunning heeft betrekking op
deze zone. Fase twee (groene zone op fig. 36) heeft betrekking op een nieuwe omgevingsaanvraag.
Hiervoor zal een nieuwe archeologienota noodzakelijk zijn. De oranje zone op figuur 36 wordt niet
mee onderzocht. De bebouwing en het bos blijven hier behouden. Hier worden enkel een aantal
bomen en een groenzone aangeplant in noordwestelijke zone. Echter hebben deze een beperkte
omvang en diepte.
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Figuur 36: Plangebied met weergave te behouden zone, fase één en fase twee op orthofoto uit 201758
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1.5.5 Samenvatting
Naar aanleiding van de aanvraag voor een omgevingsvergunning in het kader van de constructie
van twee pluimveestallen met bijbehorende infrastructuur werd een archeologienota opgesteld.59 Op
basis van de gegevens uit het onderzoek kunnen er geen gefundeerde uitspraken worden gedaan
over de aan- of afwezigheid van archeologische sites. Wel is er een archeologische verwachting
voor sites uit de steentijd, metaaltijden, Romeinse periode, middeleeuwen en nieuwe tijd. Om na te
gaan of er effectief goed bewaarde archeologische sites aanwezig zijn, is verder archeologisch
onderzoek noodzakelijk.

De bouw van de pluimveestallen wordt opgesplitst in twee fasen (fig. 4). Deze archeologienota heeft
enkel
betrekking
op
de
linker
pluimveestal
met
bijbehorende
infrastructuur
(omgevingsvergunningsaanvraag fase één). Voor de rechter pluimveestal zal er een nieuwe
omgevingsvergunning worden aangevraagd. Hiervoor dient een nieuwe archeologienota opgesteld
te worden.
59
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Figuur 25
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25/03/2019 (raadpleging)

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Aanmaakdatum
Datum

Figuur 26
Historische kaart
Atlas der Buurtwegen
1:2.500
Analoog
1843-1845
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Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Aanmaakdatum
Datum

Figuren 27 t/m 32
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1:1.000
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25/03/2019 (raadpleging)

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
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Figuur 33
Centraal Archeologische Inventaris en DHM II
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1:10.000
Digitaal
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Figuren 34 en 35
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