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Op 30 en 31 januari 2019 hebben Bouwen en Milieu en VUhbs archeologie een
proefsleuvenonderzoek uitgevoerd aan de Langegrachtstraat te Hoepertingen (Borgloon). Onderhavige
nota doet verslag van dit onderzoek. Het onderzoeksgebied is gelegen in Hoepertingen (gemeente
Borgloon).

Fig. 1.1. Hoepertingen-Langegrachtstraat. Locatie van het onderzoeksgebied. Inzet: locatie van Hoepertingen in België. Schaal
1:25.000. Bron: NGI.
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Tabel 4.1. Hoepertingen-Langegrachtstraat. Administratieve gegevens van het proefsleuvenonderzoek.

Fig. 1.2. Hoepertingen-Langegrachtstraat. Locatie van het plangebied op het Grootschalig ReferentieBestand (GRB). Schaal
1:1.250.
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Ten behoeve van het verkrijgen van de vergunning is voor het plangebied in eerste instantie een
archeologienota opgesteld.1 Omdat de percelen nog niet in eigendom waren is het noodzakelijke
vooronderzoek (proefsleuven) als uitgesteld vooronderzoek in het Programma van Maatregelen
opgenomen.




 

De doel- en vraagstellingen voor het proefsleuvenonderzoek maken deel uit van het Programma van
Maatregelen dat in het kader van het bureauonderzoek/archeologienota is opgesteld. De belangrijkste
doelstelling van het onderzoek is na te gaan of er zich archeologische waarden in het plangebied
bevinden, wat hun aard, datering en conservering is. Tevens is van belang te bepalen wat de impact van
de geplande werkzaamheden is op deze waarden. Het onderzoek dient om uitspraken te kunnen doen
over de aan- of afwezigheid van een archeologische site binnen het onderzoeksgebied en over het
potentieel op kennisvermeerdering.
De vraagstellingen die van toepassing zijn op het proefsleuvenonderzoek zijn:
- Hoe goed zijn de archeologische sporen bewaard?
- Op welke diepte onder het huidige maaiveld worden eventuele sporen aangetroffen en wat is het
gevolg hiervan voor een behoud in situ of niet?
- Van welke aard zijn de sporen?
- Naar welke activiteit of soort site verwijzen de sporen?
- Zijn er sporen uit één of meerdere periodes aanwezig?
- Welke zones komen in aanmerking voor een verder onderzoek?
- Leveren de resultaten van het proefsleuvenonderzoek bijkomende informatie op over de geschiedenis
van de nog aanwezige boerderij?
- Kan een link gemaakt worden met reeds gekende archeologische sites in de omgeving van het
projectgebied?
 

n.v.t.
 

De geplande werken zijn beschreven in het bureauonderzoek.2

1

archeologienota 1406, De Raymaeker 2016.

2

De Raymaeker 2016.
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Het onderzoeksgebied diende, conform het Programma van Maatregelen onderzocht te worden door
middel van parallelle sleuven van 2 m breed met een tussenafstand van 15 m. Hierbij diende uitgegaan
te worden van een dekkingsgraad van 10 % proefsleuven en 2,5 % kijkvensters.
 

Fig. 1.3. Hoepertingen-Langegrachtstraat. Proefsleuvenplan. Schaal 1:1.000.

Onderstaande is overgenomen uit het Programma van Maatregelen.3

3

De Raymaeker 2016.
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De proefsleuven en eventuele kijkvensters worden uitgegraven met een graafmachine met een
tandenloze bak. De proefsleuven worden aangelegd op het archeologische niveau waarop grondsporen
te zien zijn. Bij het leesbaar maken van het te registreren grondvlak dient aandacht te worden besteed
voor de aanwezigheid van lithisch materiaal. Een steentijdsite is gezien de locatie ten noorden van de
duin (en ter hoogte van een locatie waar de duin volledig werd weggegraven) weinig waarschijnlijk,
maar kan immers niet uitgesloten worden. Indien een steentijdsite wordt aangetroffen tijdens het
proefsleuvenonderzoek, worden de artefacten in 3D geregistreerd. Het materiaal wordt tijdens het
veldwerk voorgelegd aan een ervaringsdeskundige lithische artefacten.
 

Het onderzoek is uitgevoerd op 30 en 31 januari 2019 door M. Bink (erkend archeoloog, 30 januari),
M. Schurmans (veldwerkleider/erkend archeoloog 31 januari), A. De Loof (erkend archeoloog), M.
Steenbakker (archeoloog), A. Huijsmans (archeoloog) en V. van den Brink. De sleuven werden
aangelegd door de firma Van Eycken Trans met een kraan van 18 ton op rupsbanden met een gladde
bak van 1.80 m. Het vlak is aangelegd op het archeologisch relevante niveau. Concreet betekende dit
op het niveau van de stratigrafisch hoogst bewaarde natuurlijke bodemlaag. In alle sleuven diende
slechts één vlak aangelegd te worden. Het vlak is waar nodig manueel bijgeschaafd. Van alle sleuven
zijn overzichtsfoto's gemaakt. Verschillende sporen zijn gecoupeerd, getekend en gefotografeerd. De
sleuven en sporen zijn ingemeten met GPS-toestel van het type Sokkia GRX1/U. voor de
metaaldetectie is een Tesoro Lobo Supertraq ingezet. In en sporenlijst zijn de spoorbeschrijvingen
gedocumenteerd. In bijlagen 2 en 3 zijn respectievelijk de sporen- en fotolijst weergegeven. Er zijn
geen externe specialisten ingezet.

Fig. 1.4. Hoepertingen-Langegrachtstraat. Aanleg van het vlak.
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Gedurende het veldwerk bleek dat de percelen 753F en 753H nog omgeven waren door een haag en
dat de inrichting van deze percelen nog deels intact was. Besloten werd om de twee geplande zuidelijke
proefsleuven alleen buiten deze percelen conform PvM aan te leggen en om binnen deze percelen zo
veel mogelijk sleuven te trekken. Uiteindelijk is binnen deze percelen een viertal kortere sleuven
(sleuven 8 tot en met 11, fig. 1.5) geworden.
Aan de hand van de resultaten van de initiële proefsleuven zijn nog vier kijkvensters en een dwarssleuf
aangelegd. De kijkvensters zijn uitbreidingen van de proefsleuven 1, 3 en 5 en de dwarssleuf (sleuf 12)
Beslaat het door het sleuvenplan niet gedekte oostelijke deel van het terrein.
De proefsleuven en kijkvensters hebben samen een oppervlakte van 1.147 m2 (tabel 1.1). Dit geeft een
dekkingsgraad van ca. 13,6 % van het totale plangebied.

Tabel 1.1. Hoepertingen-Langegrachtstraat. Overzicht van de aangelegde proefsleuven (incl. kijkvensters).
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Fig. 1.5. Hoepertingen-Langegrachtstraat. Overzicht van de aangelegde proefsleuven en de locaties van de onderzochte coupes
en profielen. Schaal 1:1.250.
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Het assessment van de sporen is uitgevoerd op basis van de digitale plannen, coupetekeningen,
profielkolommen, foto’s en spoorbeschrijvingen. Vondsten zijn gedetermineerd.






Fig. 2.1 Hoepertingen-Langegrachtstraat. Allesporenkaart. Schaal 1:800.
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Tijdens het veldwerk bleek dat ter plaatse een hoogteverschil aanwezig was. Dit hoogteverschil hangt
sterk samen met de overgang van het onbebouwde oostelijke naar het (voorheen) bebouwde westelijke
deel van het terrein. Ook in de proefsleuven was dat duidelijk te zien omdat er zowel een
niveauverschil in het vlak aanwezig is als een sterke toename van het aantal verstoringen.
In totaal zijn tijdens het proefsleuvenonderzoek 59 spoornummers uitgedeeld (fig. 2.1). Hiervan zijn 14
sporen antropogeen en (mogelijk) ouder dan circa 100 jaar. In tabel 2.1 is het aantal per spoordefinitie
weergegeven. In onderstaande paragrafen zullen de sporen per spoordefinitie beschreven worden, met
uitzondering van de natuurlijke lagen die in het landschappelijke verhaal behandeld worden. De
aangetroffen sporen zijn deels goed geconserveerd.

Tabel. 2.1. Hoepertingen-Langegrachtstraat. Sporen: aantal per spoordefinitie (bijlage 2).

Kuilen
De aangetroffen kuilen concentreren zich in het oostelijke deel van de sleuven 1, 3 en 5, hoewel ook in
het westelijke deel van sleuven 5 en 6 enkele kuilen zijn aangetroffen. De kuilen hebben geen
vondstmateriaal opgeleverd. Kuilen 2.002 en 3.002 en zijn gecoupeerd (fig. 2.2). Deze kuilen hadden
een diepte van respectievelijk 36 en 80 cm.

Fig. 2.2. Hoepertingen-Langegrachtstraat. Links: coupes over de kuilen 2.002 en 3.002. Schaal 1:40; rechts foto van de coupe
over kuil 2.002.

Paalkuil
Slechts één spoor is als paalkuil geïnterpreteerd, spoor 5.004.
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Greppels
Verspreid over het onderzoeksgebied is een drietal (restanten van) greppels aangetroffen. Geen van de
greppels was zo diep dat deze over de breedte van de sleuf te volgen was. De greppels lopen ook
nergens van een sleuf naar een volgende door. De datering van de greppels lijkt vrij jong te zijn.
Vermoedelijk dateren ze in de Nieuwe of Nieuwste tijd.

Funderingssleuf
De aangetroffen funderingssleuf is een restant van het onlangs gesloopte gebouw waaroverheen sleuven
1 en 2 zijn aangelegd.

Puinlaag
De puinlaag is aangetroffen in het profiel van sleuf 2 ter hoogte van het onlangs gesloopte gebouw.


 
Het onderzoeksgebied valt uiteen in drie delen. Het noordoostelijke deel, dat deel uitmaakt van perceel
731L is relatief onverstoord en bevat enkele sporen (kuilen) van onbekende ouderdom. Het
zuidoostelijke deel (percelen 735 F en H) is eveneens onverstoord, maar hier zijn geen sporen
aangetroffen. Het westelijke deel (percelen 753E en 754G) is sterk verstoord door de sloop van de tot
voor kort hier aanwezige gebouwen.
Tijdens het onderzoek zijn 14 relevante antropogene sporen opgetekend. Deze concentreren zich
met name op het noordoostelijke deel van het terrein. Het betreft voornamelijk kuilen, die echter geen
daterend vondstmateriaal hebben opgeleverd. Bij uitbreidingen zijn ook geen aanvullende sporen of
aanwijzingen voor gebouwen aangetroffen.


 


Om een goed beeld te kregen van de fysiek-landschappelijke ligging en de bodemkundige opbouw van
het onderzoeksgebied, zal in dit hoofdstuk eerst een overzicht gegeven worden van de reeds bekende
aardkundige informatie, inclusief de gegevens uit het voorgaande onderzoek, alvorens de resultaten van
het huidige onderzoek worden gepresenteerd en geplaatst in de bestaande context.

2.4.2 ACHTERGROND

Het onderzoeksgebied is gelegen in Droog Haspengouw op de noordhelling boven het dal van de
Golmeerzouwbeek. Volgens de Quartairgeologische kaart is het gebied op ca. 200 m van de grens van
het dal gelegen, in een gebied met profieltype 2.
Profieltype 2 houdt in dat de Kwartaire afzettingen in de ondergrond geheel bestaan uit leem van
eolische oorsprong, afgezet tijdens de koude en droge fasen van de laatste ijstijd, het Weichseliaan
(116.000-11.700 jaar geleden). Het leempakket aan het oppervlak wordt Brabantleem genoemd. Het
heeft een ontkalkte top en wordt kalkrijk naar onder toe. Dieper in het leempakket komt een fijne
afwisseling voor van zand en leem, wat wordt benoemd als Haspengouwleem. Beide afzettingen
worden gerekend tot de Formatie van Gembloux.4

4

Goosens 1995, 22; Gullentops et al. 2001, 161-162.
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Op de bodemkaart (fig. 2.3) is het onderzoeksgebied deels niet gekarteerd vanwege de ligging in de
bebouwde kom van Hoepertingen, De rest van het onderzoeksgebied is gelegen in een zone met nietgleyige gronden op leem zonder profielontwikkeling (code Abp).5 Deze bodems laten zich ook
extrapoleren naar het niet-gekarteerde deel van het gebied.

Fig. 2.3. Hoepertingen-Langegrachtstraat. Uitsnede van de bodemkaart Vlaanderen. Bron: dov.vlaanderen.be. Schaal 1:5.000.

2.1.3 RESULTATEN

5

Van Ranst/Sys 2000.
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De bodemopbouw in het onderzoeksgebied is tijdens het proefsleuvenonderzoek bestudeerd aan de
hand van profielkolommen verspreid over de werkputten. Het westelijk deel van het terrein was
zodanig verstoord dat hier alleen in sleuf 2 een profielkolom opgenomen is. In totaal zijn 12
profielkolommen beschreven.
In het noordoostelijke deel van het onderzoeksgebied is de bodemopbouw redelijk bewaard. Profiel
1.1 (fig. 2.4) is hiervoor een typerend profiel. De bovenste laag bestaat uit een ca. 30 cm dikke
bouwvoor. Hieronder is een even dikke laag gelegen die relatief humeus is. Deze laag is ook sterk
gebioturbeerd door mollen. Vermoedelijk is deze laag als oude akkerlaag te interpreteren. Deze laag
gaat weer vrij geleidelijk over in de C-horizont.

Fig. 2.4. Hoepertingen-Langegrachtstraat. Foto en tekening van profiel WP1P1 (linksboven), WP2P1 (Linksonder),
WP10P1 (rechts).

Het westelijke deel van het terrein is sterk verstoord door de sloop van de hier aanwezige bebouwing.
Profiel 2.1 (fig.2.4) is op een relatief intacte locatie opgenomen. De bodemopbouw bestaat hier uit een
ca. 25 cm dikke laag slooppuin. Onder deze laag is een laag van 30 cm dikte bestaande uit verstoorde
grond aanwezig. Deze grond ligt direct op de C-horizont.
In het zuidoosten is de bodemopbouw variabel. Hier zijn in het recente verleden delen opgehoogd met
grond die uit een hier gelegen vijver en gebouwtje afkomstig is. Hierdoor is het profiel (10.1; fig.2.4)
dieper, waarbij de bouwvoor/opgehoogde laag een dikte van maximaal 65 cm bereikt. Hieronder is
nog een tweetal akkerlagen van 15 en 10 cm dikte aanwezig, waarmee het totale pakket recente
akkerlagen 90 cm dik is. Hieronder is nog een oudere akkerlaag aanwezig, vergelijkbaar met de
akkerlaag in profiel 1.1. Daaronder is nog een restant Bt-horizont van 15 cm dikte aanwezig.




Tijdens het onderzoek zijn 7 vondstnummers uitgedeeld met in totaal 8 vondsten. In tabel 2.2 is de
determinatie van de vondsten weergegeven.
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Aardewerk
De zes aangetroffen scherven aardewerk zijn te verdelen in vier scherven aardewerk uit de Nieuwe Tijd
en twee scherven die ouder zijn. Opvallend is dat handgevormd aardewerk, dat indien de aangetroffen
kuilen in de IJzertijd zouden dateren toch zeker aanwezig zou moeten zijn, geheel ontbreekt. Als de
scherven (mogelijk) Romeins aardewerk tot een nederzetting uit de Romeinse tijd zouden behoren
dan zou ook zeker meer dan de nu aangetroffen twee scherven zijn gevonden. Dit maakt het
waarschijnlijk dat de aangetroffen kuilen na de Romeinse tijd dateren.

Bouwkeramiek
In spoor 3.003 is een fragment verbrande leem aangetroffen.

Tabel 2.2. Hoepertingen-Langegrachtstraat. Vondsten.

Metaal
Bij de aanleg van proefsleuf 4 is met de metaaldetector een loden kogel gevonden. Dergelijke kogels
worden als musketkogel beschreven, hoewel de kleinere kogels (zoals het aangetroffen exemplaar) niet
in een musket, maar eerder in een pistolet zijn gebruikt.

Natuursteen en vuursteen
Tijdens het onderzoek zijn 5 fragmenten natuursteen en twee fragmenten vuursteen aangetroffen. De
vijf fragmenten natuursteen zijn natuurlijke brokken die uit spoor 3.003 afkomstig zijn. Ook één van
de fragmenten vuursteen is een natuurlijke brok.
Het laatste fragment is een vrij onbehouwen afslag met nog een restant cortex aan de buitenzijde.
Het uiteinde lijkt schuin geretoucheerd, maar het is niet duidelijk of dit bewuste retouche is of dat het
negatieven van eerdere afbouw van de vuursteenkern betreft. Als werkelijk sprake is van retouche dan
is het voorwerk een (zeer grof afgewerkte) schrabber.
Vuurstenen werktuigen worden in de Bronstijd, maar ook in de IJzertijd nog wel gebruikt. Voor
dergelijke werktuigen geldt vaak dat ze ad-hoc vervaardigd worden en dat geen sprake meer is van
nette afwerking. Ervan uitgaande dat het aangetroffen vuursteen werkelijk een artefact is dan kan deze
goed in de Brons- of IJzertijd dateren.




Niet van toepassing
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Niet van toepassing





 

Het onderzoeksgebied is gelegen op de noordhelling boven het dal van de Golmeerzouwbeek.

 

Op grond van de bodemkaart is het plangebied deels gelegen in overbouwd (code OB) gebied en
deels in een zone met niet-gleyige gronden op leem zonder profielontwikkeling (code Abp). Deze
bodems laten zich ook extrapoleren naar het niet-gekarteerde deel van het gebied.
Uit de profielopnamen blijkt dat de bodem in drie zones op te delen valt. In het noordoosten is de
bodem relatief intact. Hier is sprake van de gekarteerde niet-gleyige gronden zonder
profielontwikkeling. In het westelijke deel is verstoord door de sloop van de hier tot voor kort
aanwezige bebouwing. In het zuidoosten is sprake van enige ophoging. In de profielen lijkt bovendien
sprake te zijn van een (restant) Bt-horizont.
 

Het onderzoeksgebied bevindt zich in de bebouwde kern van Hoepertingen. Binnen het plangebied
bevindt zich een oude hoeve die reeds op de kaart van Ferraris (1771-1778) aanwezig is. In deze
periode is sprake van een boerderij die bestaat uit één volume. In de loop van de tijd groeit deze
boerderij uit tot een u-vormige hoeve (Atlas der Buurtwegen, 1841) en uiteindelijk tot een
vierkantshoeve (topografische kaart 1934). In de loop van de twintigste eeuw wordt de boerderij verder
uitgebreid met de bijgebouwen die onlangs gesloopt zijn. Het oostelijke deel van het plangebied blijft
steeds onbebouwd.
 

Ten tijde van de opmaak van de archeologienota waren de meeste CAI-locaties op vrij grote afstand
van het onderzoeksgebied gelegen. Sindsdien is een aantal nieuwe (metaaldetectie)meldingen
toegevoegd. Twee hiervan zijn langs de Truierweg gelegen. CAI-locatie 219975 betreft een sestertius,
vermoedelijk van Faustina (138-141) en een 15e eeuwse loden penning. Locatie 220000 betreft een
denarius van Domitianus.
Ook bij de overige vondstmeldingen uit de omgeving ligt de nadruk op de Romeinse tijd, hoewel
ook de jongere perioden vertegenwoordigd zijn.
 

Binnen het onderzoeksgebied is een vindplaats aangetroffen. De vindplaats bestaat uit kuilen die vooral
in het noordoostelijke, weinig verstoorde deel van het gebied zijn aangetroffen. Deze kuilen zijn niet
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dateerbaar op basis van vondstmateriaal kuil 2.002 zou op grond van de vulling en vorm nog als silo
(IJzertijd) kunnen worden geïnterpreteerd maar kuil 1.002 zal eerder in de Nieuwe Tijd dateren.
 

n.v.t.
 

Binnen het onderzoeksgebied heeft nog geen eerder archeologisch onderzoek plaatsgevonden.


 

Het onderzoeksgebied valt wat betreft bodem en bewaring van sporen uiteen in drie delen. In het
westelijke deel hebben tot voor kort gebouwen gestaan. Door de sloop van deze gebouwen is de
ondergrond verstoord geraakt. Hier zijn dan ook nauwelijks archeologische sporen aangetroffen. In het
zuidoosten is de bodem wel goed bewaard ondanks ophogingen. Hier zijn echter geen sporen
aangetroffen. Alleen in het noordwesten is de bodem redelijk intact en zijn ook sporen aangetroffen.
De aard en datering van deze sporen is echter vrij divers en daarnaast zijn geen vondsten uit de sporen
afkomstig. Bij het maken van kijkvensters zijn geen bijkomende sporen aangetroffen.

Fig. 2.5. Hoepertingen-Langegrachtraat. Proefsleuf 1. In het veld is de steilrand zichtbaar die is ontstaan door de sloop van de
gebouwen.
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- Hoe goed zijn de archeologische sporen bewaard?
Met betrekking tot conservering van de sporen zijn drie zones aan te wijzen. Het noordoostelijke deel
van het terrein is relatief goed bewaard. In het zuidoosten is het terrein deels opgehoogd, maar is de
bodem ook goed bewaard en in het westen is het terrein door de sloop van de bebouwing verstoord
(fig. 2.5).

- Op welke diepte onder het huidige maaiveld worden eventuele sporen aangetroffen en wat is het
gevolg hiervan voor een behoud in situ of niet?
De sporen bevinden zich op ca. 60 cm onder het maaiveld. Bij uitvoering van de bouwplannen zullen
de sporen derhalve aangetast worden.

- Van welke aard zijn de sporen?
De sporen bestaan voornamelijk uit kuilen, naast een enkele paalkuil en een drietal ondiepe greppels.
Een eenduidige datering va de kuilen is niet te geven, mede bij gebrek aan vondstmateriaal. Spoor
3.002 zou in de IJzertijd kunnen dateren, maar spoor 1.002 is duidelijk jonger (Nieuwe of Nieuwste
Tijd).

- Naar welke activiteit of soort site verwijzen de sporen?
Omdat bij de sporen geen vondsten en geen paalkuilen zijn aangetroffen lijken de sporen eerder te
wijzen op off-site gebruik. Indien S3.002 uit de IJzertijd dateert kan het een tussen de akkers gelegen
silo voor opslag van zaaigoed zijn geweest. Voor de jongere kuilen is een interpretatie lastiger te geven.

- Zijn er sporen uit één of meerdere periodes aanwezig?
Bij gebrek aan vondstmateriaal zijn de sporen lastig te dateren. Op grond van de vulling en kleur van de
sporen dateren ze in ieder geval uit de Nieuwe of Nieuwste Tijd en mogelijk deels ook uit de IJzertijd.

- Welke zones komen in aanmerking voor een verder onderzoek?
De aangetroffen sporen komen niet in aanmerking voor verder onderzoek.

- Leveren de resultaten van het proefsleuvenonderzoek bijkomende informatie op over de geschiedenis
van de nog aanwezige boerderij?
De bodem was in de omgeving van de boerderij verstoord door de sloop van de gebouwen. Deze
gebouwen dateren van na 1935 en hebben geen archeologische waarde.

- Kan een link gemaakt worden met reeds gekende archeologische sites in de omgeving van het
projectgebied?
n.v.t.
 
Omwille van de afwezigheid van bewoningssporen die aan de aangetroffen kuilen kunnen worden
gekoppeld is het potentieel op kennisvermeerdering van de aangetroffen kuilen gering te noemen.
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Op 30 en 31 januari 2019 hebben Bouwen en Milieu en VUhbs archeologie een
proefsleuvenonderzoek uitgevoerd aan de Langegrachtstraat te Hoepertingen (Borgloon). Daarbij bleek
dat het westelijke deel van het onderzoeksgebied door de sloop van de gebouwen hier verstoord was.
Van het oostelijke deel zijn alleen in het noordoosten sporen aangetroffen. Deze sporen zijn
vermoedelijk te duiden als off-site kuilen. Eén kuil dateert mogelijk in de IJzertijd en is dan als silo te
zien. In dat geval zal de silo tussen akkers hebben gelegen en zijn gebruikt voor de opslag van zaaigoed.
De overige kuilen dateren deels in de Nieuwe of Nieuwste Tijd.
Bij gebrek aan bewoningssporen en aan vondstmateriaal is de mogelijkheid tot
kennisvermeerdering klein te noemen. Een vervolgonderzoek wordt dan ook niet geadviseerd.

Fig 2.6. Hoepertingen-Langegrachtstraat. Enkele foto’s. Boven v.l.n.r. vlakfoto’s van proefsleuf 1 (spoor 1.002), en proefsleuf 7
(verstoringen in het westelijke uiteinde). Onder v.l.n.r. vlakfoto uitbreiding proefsleuf 1 en detail van de verstoringen in het
westelijke deel van proefsleuf 2.
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begin



einde

periode

1789 na Chr. - heden
1500 na Chr. - 1789 na Chr.

Nieuwste Tijd
Nieuwe Tijd

1200 na Chr. - 1500 na Chr.
900 na Chr. - 1200 na Chr.
430/450 na Chr. - 900 na Chr.

Late Middeleeuwen
Volle Middeleeuwen
Vroege Middeleeuwen

275 na Chr. - 430/450 na Chr.
69 na Chr. - 275 na Chr.
57 voor Chr. - 69 na Chr.

laat-Romeinse tijd
midden-Romeinse tijd
vroeg-Romeinse tijd

250 voor Chr. -57 voor Chr.
475/450 voor Chr. -250 voor Chr.
800 voor Chr. -475/450 voor Chr.

Late IJzertijd
Midden IJzertijd
Vroege IJzertijd

1050 voor Chr.-800 voor Chr.
1800/1750 voor Chr.-1050 voor Chr.
2000/2100 voor Chr.-1800/1750 voor Chr.

Late Bronstijd
Midden Bronstijd
Vroege Bronstijd

5300 voor Chr. -2000 voor Chr.

Neolithicum

9500 voor Chr. -5300 voor Chr.

Mesolithicum

tot 9500 voor Chr.

Paleolithicum
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PROJECTCODE

BL-HLS-19

2019A134

DAGRAPPORT
dag/datum:
weer:
aanwezig:
rapporteur:
kraan:

woensdag 30 januari 2019
ca. 0 graden, lichte sneeuw
Martijn Bink (MBi), Anne de Loof (AdL), Michael Steenbakker (MS), Valentijn van den
Brink
Martijn Bink
Van Eijken Trans

aanvang:
einde:

12.30
16.30

Algemeen:
Na afronden van de sleuven in Broekom werd gestart in Hoepertingen.
Het terrein blijkt op grond van bewaring in twee delen uiteen te vallen. Het westelijk deel stonden nog
gebouwen, gebouwd tussen 1934 en 1957, die onlangs zijn gesloopt. Na de sloop bleef een duidelijke steilrand
over, ten westen waarvan de bodem grotendeels verstoord is. Het oostelijke deel is wel intact. De sleuven
worden van noord naar zuid aangelegd en genummerd.
WP1
Deze sleuf bevat in het oosten enkele kuilen. Het westelijke deel bevat een rest van de fundering van het
gesloopte gebouw, waarna het geheel verstoord is.
WP2
Sleuf 2 ligt geheel in het onverstooorde deel. Er is slechts een enkele spoor gevonden.
WP3
Sleuf 3 ligt in het westelijke deel in het verlengde van sleuf 2. Alleen het uiterste westen in een klein deel niet
verstoord.
WP4
Het onverstoorde deel van de sleuf bevat geen sporen. De rest van de sleuf is zwaar verstoord. In de sleuf een
stuk wegdek, een betonnen ringfundering en mogelijk funderingen van een gesloopt gebouw.
WP5
Deze sleuf is deels aangelegd. In het onverstoorde deel een viertal sporen.
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PROJECTCODE

BL-HLS-18

REG.NR. 2019A234

DAGRAPPORT
dag/datum:
weer:
aanwezig:
rapporteur:
vrijwilliger:

donderdag 31 januari 2019
’s ochtends koud (ca. -5 graden), ’s middags ca. 1 graden. Bewolkt met zonnige periodes na de
middag
Miel Schurmans (MS), Valentijn van den Brink, Michael Steenbakker, Anne De Loof
MS
-

aanvang:
einde:

08.00
14.30

kraan/machinist:
Yannick (Van Eyken)

Bezoek: omwonenden
Algemeen:
In eerste instantie was er geen toestemming om te graven in de tuin. Uiteindelijk is deze toestemming er toch
gekomen. Om de geplande sleuven aan te leggen diende verschillende artificiële heuvels verwijderd te worden,
samen met worteldoek en beplanting. Er is echter voor gekozen om tussen de heuvels vier kortere sleuven te
graven.
Beschrijving werkzaamheden
WP1
Aanleg uitbreidingen centraal in de sleuf en in het oostelijke deel. De paalkuil in het centrale deel bleek recent te
zijn. In de uitbreiding is nog een paalkuil gevonden. Vermoedelijk gaat het om hekwerk.
WP2
Uitbreiding in het oostelijke deel rond kuil S2.2. Het bleek te gaan om een silo. Vondsten zijn niet aanwezig.
WP5-12
Aanleg en documentatie. In de sleuven waren enkel recente sporen aanwezig.
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