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DEEL 1 VERSLAG VAN RESULTATEN
1 INLEIDING
1.1 THESAURUS
Bureauonderzoek, Kasterlee, Turnhoutsebaan, Kattenberg, Markt, Pastorijstraat, Geelsebaan,
Binnenpad, Retiesebaan, Mgr. Miertsstraat, Sint-Willibrorduskerk, middeleeuwen, nieuwe tijd,
proefputten, proefsleuven op sites met complexe verticale stratigrafie, landschappelijke boringen,
steentijdpotenieel, gedeeltelijke vrijgave

1.2 ADMINISTRATIEVE GEGEVENS
Projectcode: 24973

Onroerend Erfgoed: 2019B113

ISSN-nummer

2406-3940

Erkend Archeoloog

ABO nv

Erkenningsnummer

OE/ERK/Archeoloog/2017/00167

Naam + adres projectgebied

Riolerings- en wegeniswerken “De Met” Kasterlee

-

Straat + nr.:

Turnhoutsebaan, Kattenberg, Markt, Pastoriijstraat, Geelsebaan,
Binnenpad, Retiesebaan en Mgr. Miertsstraat

-

Postcode:

2460

-

Fusiegemeente:

Kasterlee

-

Land:

België

Lambertcoördinaten
(1972; EPSG:31370)

Tracé en terrein voor grondverbetering (bounding box)
xMin, yMin: 191579,9487580332206562 – 213252,1131690632610116
xMax, yMax: 192300,1040061808016617 – 214862,8049712900246959

Kadaster
-

Gemeente:

Kasterlee

-

Afdeling:

1

-

Sectie:

F: westkant Turnhoutsebaan, Pastorijstraat, westkant Markt,
noordwestkant Mgr. Heylenstraat
G: oostkant Turnhoutsebaan, zuidoostkant Markt, oostkant Mgr.
Heylenstraat, Binnenpad, Retiesebaan, Geelsebaan, Mgr. Miertsstraat
D: terrein voor grondverbetering

-

Percelen:

Openbaar domein, werken op percelen (zie Figuur 4, Figuur 5, Figuur 6):
F348c (rondom kerk)
G456n (partim), G456l, G459n (partim)
D24e2 (terrein voor grondverbetering)

2019B113 (AOE) | 24973.R.01 (intern) | KAS3016 (extern) |Archeologienota

9

Oppervlakten

Projectgebied: 28.178,28m²
-

Onderzoekstermijn

Zone tracé centrum Kasterlee: 25.339,6m²
Terrein voor grondverbetering: 2.838,68m²

November 2018 – mei 2019

1.3 AFBAKENING PROJECTGEBIED
Het projectgebied bevindt zich in het centrum van Kasterlee (prov. Antwerpen) ter hoogte van de
Turnhoutsebaan, Kattenberg, Markt, Pastorijstraat, Geelsebaan, Binnenpad, Retiesebaan en Mgr.
Miertsstraat. De projectzone omvat de volledige Markt en hierop aansluitende delen van de andere
vermelde wegen die deel uitmaken van het project KAS3016 voor de aanleg van een gescheiden
rioleringsstelsel (zie Figuur 2, Figuur 4, Figuur 5) en de heraanleg van de wegenis en groene zones
rondom de kerk en markt. De totale lengte van het tracé bedraagt zo ca. 1.655 m en over een totale
oppervlakte van ca. 28.178,28m² zullen bodemingrepen plaatsvinden. De werken zullen voornamelijk
plaatsvinden op openbaar domein maar plaatselijk zal voor de wegenis- en omgevingsaanleg een
bodemingreep op privatieve percelen noodzakelijk zijn (zie 1.2). Ook het terrein voor grondverbetering
bevindt zich op privédomein, namelijk perceel D24e2, en heeft een oppervlakte van ca. 2.847 m².

Figuur 1: Meest recente luchtfoto met aanduiding van het projectgebied (Geopunt / ABO nv 2019)
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Figuur 2: GRB basiskaart met aanduiding van het projectgebied (Geopunt / ABO nv 2019)

Figuur 3: Gewestplan met aanduiding van het projectgebied (Geopunt / ABO nv 2019)
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Figuur 4: Kadasterplan met aanduiding van het projectgebied t.h.v. de Turnhoutsebaan, Kattenberg, Pastorijstraat,
Markt, Binnenpad, Geelsebaan, Retiesebaan en Mgr. Miertsstraat (CadGIS 2019)
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Figuur 5: Kadasterplan met aanduiding van het projectgebied t.h.v. de Markt, Binnenpad, Pastorijstraat, Retiesebaan en
Geelsebaan (CadGIS 2019)
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Figuur 6: Kadasterplan met aanduiding van het projectgebied t.h.v. het terrein voor grondverbetering (CadGIS 2019)
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1.4 AANLEIDING VAN HET ONDERZOEK EN WETTELIJK KADER
Deze archeologienota kwam tot stand in opdracht van de initiatiefnemer van de aanvraag van een
omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen. De geplande werkzaamheden aan de
Turnhoutsebaan, Kattenberg, Markt, Pastorijstraat, Geelsebaan, Binnenpad, Retiesebaan en Mgr.
Miertsstraat te Kasterlee (prov. Antwerpen) houden de aanleg in van een gescheiden rioleringsstelsel
met aanverwante infrastructuurwerken en de heraanleg van het projectgebied exclusief het terrein
voor grondverbetering. De geplande werken worden beschouwd als een ingreep in de bodem.
Het projectgebied bevindt zich buiten een definitief of tijdelijk beschermde archeologische site en
buiten een geïnventariseerde archeologische zone. Verder valt het projectgebied eveneens buiten een
zone waar geen archeologie te verwachten valt. De geplande werken hebben betrekking op een zone
gelegen in woongebied. Doordat de oppervlakte van de percelen waarop deze werken van toepassing
zijn de 3.000m² overschrijdt, de lijninfrastructuur langer is dan 1.000 m en de geplande werken meer
dan 1.000 m² buiten het gabarit zullen inhouden, moet er in het kader van het Onroerend
Erfgoeddecreet, voorafgaand aan een omgevingsvergunning, een archeologienota worden opgemaakt
om het archeologisch potentieel te evalueren (art. 5.4.1. Onroerend Erfgoeddecreet). Het
bureauonderzoek moet uitwijzen of een onderzoek met ingreep in de bodem mogelijk en wenselijk is
voor het projectgebied.

1.5 DOEL VAN HET ONDERZOEK EN ONDERZOEKSSTRATEGIE
Deze archeologienota heeft als doel na te gaan welke archeologische resten er te verwachten zijn ter
hoogte van het projectgebied en in welke mate deze bedreigd worden door de nakende ingreep in de
bodem. Het onderzoek in deze archeologienota heeft drie objectieven:
1. Er wordt een inschatting gemaakt van het archeologisch potentieel van het projectgebied;
2. Er wordt voor deze resten nagegaan welke bewaring te verwachten is en in welke mate ze
bedreigd worden door de geplande bodemingrepen;
3. Er wordt nagegaan wat het potentieel tot kennisvermeerdering is.
De gegevens waarop het onderzoek gebaseerd is, worden gehaald uit de door de initiatiefnemer
aangeleverde plannen in combinatie met bestaande en ontsloten landschappelijke, bouwkundige en
archeologische inventarissen en kaarten. Het is steeds de bedoeling om het archeologisch
verwachtingsprofiel te confronteren met de aard van de geplande werken om zo de impact ervan op
het bodemarchief te bepalen.
De volgende stappen worden ondernomen om een archeologisch verwachtingsprofiel op te stellen:
1. Een studie van de bestaande en ontsloten landschappelijke gegevens plaatst het projectgebied
in een breder landschappelijk kader (hfst. 3). Hiertoe worden zowel kaartmateriaal als literaire
bronnen geconsulteerd.
2. Een studie van de bestaande en ontsloten historische en archeologische gegevens geeft inzicht
in het archeologisch potentieel van het projectgebied (hfst. 4). Hierbij worden voornamelijk
inventarissen onroerend erfgoed en historische kaarten geraadpleegd.
Op basis van de resultaten van dit onderzoek wordt een advies geformuleerd omtrent een eventueel
archeologisch vervolgonderzoek, een in situ bewaring of een vrijgave.
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2 AARD VAN DE BEDREIGING
2.1 HUIDIGE SITUATIE
Het projectgebied omvat (delen van) acht straten rondom de Sint-Willibrorduskerk in het centrum van
Kasterlee. Al deze wegen zijn momenteel verhard en voorzien van riolering en nutsleidingen. De
nutsleidingen bevinden zich onder de voetpaden of langs de randen van de weg en de aanleg hiervan
heeft reeds voor een verstoring heeft gezorgd van een zone van zo’n 1 m breed en diep. Op een afstand
van 1.100m van het centrum van Kasterlee neemt de initiatiefnemer een terrein in beslag voor
grondverbetering.

Figuur 7: Meest recente luchtfoto met aanduiding van het projectgebied (Geopunt / ABO nv 2019)

2.1.1

TRACÉ CENTRUM KASTERLEE
De Turnhoutsebaan is een weg voor tweerichtingsverkeer die langs beide kanten geflankeerd wordt
door een parkeerstrook in kasseien en een fiets- en/of voetpad in betonstraatstenen. Vanaf de kruising
met de Kattenberg is er in zuidelijke richting een geschilderde middenberm aanwezig. De verharding
van de weg bestaat uit asfalt met een dikte van 20cm op een fundering van 40cm. De riolering bevindt
zich onder de westelijke parkeerstrook op een diepte van gemiddeld 4m-mv.
De Kattenberg is eveneens een geasfalteerde weg voor tweerichtingsverkeer. Langs de weg komen
plaatselijk een voetpad in betonstraatstenen, een onverharde berm, grindverharding of
parkeerplaatsen in betonstraatstenen voor. Parkeervakken zijn plaatselijk op de weg geschilderd. De
bestaande gemengde rioleringsleiding bevindt zich onder de westelijke berm op een diepte van
gemiddeld 3,5 m-mv.
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De Markt rondom de kerk is aangelegd in betonstraatstenen met aangrenzende voetpaden, eveneens
in betonstraatstenen. De aanleg van deze verharding heeft, inclusief fundering, voor een verstoring
gezorgd van 30 à 50 cm. De bestaande riolering bevindt zich langs de rand van de weg op een diepte
van gemiddeld 4,5 m-mv ten noorden van de kerk, gemiddeld 5,5 m-mv ten westen van de kerk en
gemiddeld 5 m-mv ten zuiden van de kerk. Dezelfde kenmerken qua verharding en riolering gelden voor
Binnenpad en de Pastorijstraat. In de Pastorijstraat bevindt de bestaande riolering zich op een diepte
van gemiddeld 4 m-mv centraal onder de rijweg.
De Geelsebaan bestaat uit een asfaltverharding van 20cm dik op een fundering van 40cm. Aan beide
kanten van de weg zijn fiets- en/of voetpad in betonstraatstenen aanwezig. De huidige riolering bevindt
zich centraal onder de rijweg op een diepte van gemiddeld 2 m-mv.
De Retiesebaan bestaat tussen de Markt en de kruising met de Mgr. Miertstraat uit een
betonstraatstenen verharding. Vanaf de Mgr. Miertstraat in oostelijke richting is de weg verhard met
asfalt. Aan beide kanten van de weg is een voetpad in betonstraatstenen aanwezig. Het fietspad is op
de weg geschilderd. De huidige riolering bevindt zich centraal onder de rijweg op een diepte van
gemiddeld 3 m-mv.
De Mgr. Miertsstraat bestaat uit een asfaltverharding van 20cm op een fundering van 40cm. Langs beide
kanten van de weg komt een voetpad in betonstraatstenen voor. De huidige riolering bevindt zich
centraal onder de rijweg op een diepte van gemiddeld 3 m-mv.
De aanleg van de wegen, riolering en nutsleidingen heeft reeds een impact gehad op het oorspronkelijke
bodemarchief, mogelijks met een verstoring van de bovenste archeologische lagen als gevolg. De
bestaande verstoring ter hoogte van het tracé bereikt over de volledige breedte van de weg een diepte
van minimaal 60 cm daar waar asfalt is gebruikt en 30 à 50 cm ter hoogte van de betonstraatstenen.
Waar reeds riolering aanwezig is, gaat de verstoring echter dieper en bedraagt ze tussen ca. 2 en 5,5 m
voor de uitgraving van de sleuf met een breedte van ca. 2 m. (conservatieve schatting gebaseerd op de
afmetingen van de aanlegsleuf van een buis met gelijkaardige diameter volgens standaardbestek 250
versie 3.1, december 2016).
Vermoedelijk bevindt er zich een ondergrondse mazouttank ter hoogte van het plein tussen Binnenpad
en de Markt. De exacte locatie en omvang van de verstoring hiervan zijn echter niet gekend.

2.1.2

TERREIN VOOR GRONDVERBETERING
Het voorziene terrein voor grondverbetering situeert zich aan de Geelsebaan 123 en is momenteel
onbebouwd. Vanaf 1960 tot 2008 was het perceel en het aanpalende zuidelijke perceel in gebruik als
autogarage. Bij de stopzetting van de zaak werd een bodemonderzoek met sanering uitgevoerd tussen
2009 en 2011. Een gedeelte van het terrein werd tot 3,5m-mv afgegraven (312,32m² of 11%).
Bijkomend is reeds 979,17m² oftewel 34.49% van het terrein tot 30cm verstoord door de uitname van
de funderingsplaat van de voormalige garageplaats (zie hfdst. 3.2.2).

2.2 TOEKOMSTIGE SITUATIE
De ontwerpplannen die zijn aangeleverd door de initiatiefnemer zijn als bijlagen toegevoegd om de
leesbaarheid te garanderen. De dieptes van de rioleringen die op deze plannen zijn weergegeven zijn
exclusief de fundering. Om de uit te graven diepte te bepalen dient hier ca. 50 cm bijgeteld te worden.
De dieptes van de rioleringen die op de plannen, in de tekst, tabellen en figuren hieronder worden
aangegeven staan voor de BOK (binnenkant van de onderkant van de buis), tenzij anders vermeld.
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In het centrum van Kasterlee zal de bestaande gemengde riolering in de Turnhoutsebaan, Kattenberg,
Markt, Pastorijstraat, Geelsebaan, Binnenpad, Retiesebaan en Mgr. Miertsstraat vervangen worden
door een gescheiden systeem voor de afvoer van vuilwater (DWA) en hemelwater (RWA). De bestaande
gemengde leiding wordt behouden, gerenoveerd en hergebruikt als DWA-afvoer. Het hemelwater zal
via nieuw aan te leggen RWA-leidingen, infiltratiebuizen en bufferkokers opgevangen worden.
Bij aanvang van de werken zal het wegdek over de volledige breedte van de straat worden opgebroken
en verwijderd. Vervolgens wordt de bestaande riolering gerenoveerd en wordt de nieuwe riolering
ernaast aangelegd onder rijweg. De nieuwe buizen zullen zich minder diep bevinden dan de reeds
aanwezige riolering. De leidingen openbaar nut blijven ongewijzigd. Na de werken wordt de wegenis
heraangelegd en rondom de kerk worden er bomen aangeplant. De ondergrondse mazouttank dient,
indien aanwezig, verwijderd te worden.
Het terrein voor grondverbetering kent een andere procedure dan het projectgebied in Kasterlee
centrum.

Figuur 8: Overzicht van de geplande rioleringswerken t.h.v. het tracé (initiatiefnemer / ABO nv 2019)

2.2.1 TRACÉ CENTRUM KASTERLEE
2.2.1.1

DWA
De bestaande gemengde riolering wordt behouden en mits renovatie hergebruikt als DWA-afvoer.
Slechts plaatselijk zullen enkele nieuwe buizen worden aangelegd als verbinding tussen bestaande
delen.
Een eerste DWA-leiding (diameter 400mm) wordt dwars onder de Turnhoutsebaan aangelegd t.h.v. nr.
19. Hiervoor wordt de bestaande leiding dus plaatselijk opgebroken en dieper weer aangelegd op een
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diepte van 3,2 à 3,29 m-mv. Net ten noorden van de kerk wordt ook een nieuwe DWA-leiding (diameter
400 mm) aangelegd op een diepte van ca. 1,03 m-mv. Vervolgens worden er onder Markt en Binnenpad
drie nieuwe DWA-leidingen aangelegd. De meest noordelijke leiding (diameter 400 mm) vertrekt op
1,76 m-mv en de tweede leiding (diameter 800 mm) komt uit het zuidoosten waar ze vertrekt op een
diepte van 4,26 m-mv. Ze sluiten op elkaar aan op een diepte van 4,42 m-mv van waaruit ze via de derde
buis (diameter 800 mm) afwateren in zuidwestelijke richting naar de reeds aanwezige leiding.
Een laatste nieuwe DWA-buis wordt aangelegd t.h.v. de kruising van de Retiesebaan met de Melkstraat
op een diepte van 3,07 m-mv (Retiesebaan) en 2,87 m-mv (Melkstraat). Er wordt eveneens een nieuwe
inspectieput geplaatst waar deze buis aansluit op de bestaande leiding in de Melkstraat.
De breedte van de aanlegsleuf van de buizen varieert afhankelijk van de buisdiameter1 en bedraagt ca.
1,4 à 1,8m.

2.2.1.2

RWA
De Rullenloop, de bestaande gracht tussen de Turnhoutsebaan en Kattenberg, wordt geherprofileerd
waardoor de nieuwe bodemingreep zeer beperkt is. De bodembreedte zal 50 cm bedragen. Via een
sifon wordt de gracht verbonden met de nieuwe RWA-buis (diameter 500 mm) in Binnenpad. Deze
leiding bevindt zich ter hoogte van de aansluiting op het bestaande stelsel op een diepte van 2,25 mmv. Vervolgens wordt het hemelwater via een nieuw aan te leggen RWA-infiltratieleiding in de
Kattenberg verder afgevoerd. Deze nieuwe buizen hebben een diameter van 500mm en vertrekken op
een diepte van 1,12 m-mv om t.h.v. de kruising met de Turnhoutsebaan aan te sluiten op het overstort
(OV2) op een diepte van 2,05 m-mv.
Het hemelwater van de Retiesebaan en Mgr. Miertsstraat wordt in westelijke richting afgevoerd tot aan
het overstort (OV4) van waaruit het water verder in noordelijke richting langs Binnenpad wordt
afgevoerd. De buizen zullen zich op een diepte tussen 1,85 m-mv (K241) en 2,67 m-mv (OV4) bevinden
in de Retiesebaan en Mgr. Miertsstraat. In Binnenpad sluiten de buizen op een diepte van 2,56 m-mv
aan op het bestaande stelsel. Vanuit dit overstort (OV4) wordt het hemelwater verder afgevoerd in
westelijke richting via een nieuwe RWA-infiltratieleiding (diameter 800 mm) die langs de zuidelijke kant
van Markt/Binnenpad wordt aangelegd. Deze watert verder af in (noord)westelijke richting. Hierop
sluiten de zes zones met bufferkokers (2500 x 1000 mm) aan die onder de Markt/Binnenpad worden
aangelegd. Voor de aansluitingen worden RWA-infiltratieleidingen met een diameter van 800 mm
gebruikt.
Het hemelwater komende van de Geelsebaan wordt in noordelijke richting afgevoerd via een RWAinfiltratieleiding (diameter 1000 mm) waar het aansluit op de nieuw aan te leggen leidingen en
bufferkokers onder Markt en Binnenpad.
Langs de noordelijke kant van Binnenpad wordt het hemelwater afgevoerd via een RWA-leiding
(diameter 400 mm). Deze vertrekt in het oosten op 2,52 m-mv en watert in westelijke richting af. Ter
hoogte van de kerk vergroot de buisdiameter naar 800 mm. Deze sluit vervolgens aan op het overstort
(OV3) waar ook de RWA-leiding komende van de Markt en oostelijke deel van de Pastorijstraat toekomt.
Vanaf de kruising van de Turnhoutsebaan en Markt (OV3) wordt het regenwater verder afgevoerd in
noordelijke richting langs de RWA-infiltratieleidingen (diameter 800 mm) die worden aangelegd onder
de Turnhoutsebaan. Ter hoogte van het overstort bevinden de buizen zich op een diepte van 2,46 m-

1

Sleufafmetingen zijn steeds volgens Standaardbestek 250 versie 3.1 2016.
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mv en waar ze in het noorden aansluiten op het bestaande stelsel bevinden de buizen zich op een diepte
van 1,61 m-mv (OV1).
Enkel de RWA-afvoer in het westelijke uiteinde van de Pastorijstraat sluit niet aan op de nieuw aan te
leggen leidingen, maar watert af in westelijke richting via het reeds bestaande stelsel. De leidingen
zullen er aangelegd worden tussen 1,78 en 2,52 m-mv. De breedte van de aanlegsleuf van de buizen
varieert afhankelijk van de buisdiameter2 en bedraagt ca. 1,4 à 2,0m. Voor de aanleg van de bufferkokers
is een grotere uitgraving vereist. Wanneer het gaat om één bufferkoker dient de breedte van de sleuf
minimaal 3m te bedragen en waar twee bufferkokers naast elkaar worden aangelegd, is een
sleufbreedte van minimaal 6m vereist.

2.2.1.3

WEGENIS
De rijweg zal hoofdzakelijk worden aangelegd in uitgewassen beton van 20 cm dik op een tussenlaag
van 5 cm bovenop een steenslagfundering van 25 cm met een onderfundering van 20cm. De totale dikte
van het wegdek bedraagt dan ook 70 cm.
De voet- en fietspaden, en plaatselijk ook de rijweg, worden aangelegd in betonstraatstenen van
20x10x12 cm in een legbed van zandcement van 5 cm dik bovenop een steenslagfundering van 25 cm
met onderfundering van 20 cm. De totale dikte bedraagt hier dan ook 62 cm.
Tussen de Markt en Binnenpad worden enerzijds zones in halfverharding en anderzijds zones met gras
of lage beplanting voorzien. De bodemingreep is hier zeer ondiep en overstijgt de diepte van de huidige
verstoring niet. Wat de verharding in uitgewassen beton en betonstraatstenen betreft, is er wel een
beperkte nieuwe bodemingreep. Deze is echter zeer beperkt en biedt nauwelijks ruimtelijk inzicht
aangezien het slechts een beperkte uitbreiding betreft van het huidige gabarit.

2.2.1.4

OMGEVINGSAANLEG / AANPLANTEN BOMEN
Bij de heraanleg van de omgeving na de rioleringswerken zullen bomen worden aangeplant. Langsheen
de Pastorijstraat, Turnhoutsebaan, Retiesebaan en Geelsebaan wordt smalbladige es voorzien en
rondom de kerk, evenals tussen Markt en Binnenpad zullen naaldbomen aangeplant worden. Voor het
planten van elk van deze bomen is een uitgraving vereist van ca. 1m lang, breed en diep.

2.2.2

TERREIN VOOR GRONDVERBETERING
Tijdens de werken zal er langs de Geelsebaan een terrein voor grondverbetering worden ingericht op
perceel 24e2. Op dit terrein is enkel het mengen, stabiliseren, zeven en tijdelijk opslaan van gronden
toegestaan. De bodemingrepen houden in dat de teelaarde (minimaal 30 cm) wordt afgegraven en
rondom het terrein wordt gelegd als buffer. Vervolgens wordt een laag zuiver zand voorzien, afgedekt
met geotextiel en steenslagfundering zodat alles na de werken in één geheel kan worden weggenomen
tot op origineel niveau. Na afloop van de werken worden de bovenlaag en het geotextiel dus verwijderd.
Vervolgens wordt het terrein diepgeploegd tot 50 cm waarna de teelaarde wordt teruggestort. Het
terrein dient zaai klaar te worden opgeleverd.

2

ibid.
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Figuur 9: Overzicht van de geplande heraanleg t.h.v. het tracé (initiatiefnemer / ABO nv 2019)
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Figuur 10: Ontwerpplan van de riolering in de Turnhoutsebaan, Kattenberg, Markt en Binnenpad (Initiatiefnemer 2018)
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Figuur 11: Ontwerpplan van de riolering in Martk, Binnenpad en de Geelsebaan (Initiatiefnemer 2018)
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Figuur 12: Ontwerpplan van de riolering in de Pastorijstraat, Markt, Binnenpad en Retiesebaan (Initiatiefnemer 2018)
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Figuur 13: Ontwerpplan van de riolering in Markt, Binnenpad, Retiesebaan en Mgr. Miertsstraat (Initiatiefnemer 2018)
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Figuur 14: Liggingsplan van het terrein voor grondverbetering (Initiatiefnemer 2018)
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Figuur 15: Ontwerpplan van de wegenis en omgevingsaanleg in de Turnhoutsebaan, Markt, Binnenpad en Geelsebaan (Initiatiefnemer 2018)
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Figuur 16: Ontwerpplan van de wegenis en omgevingsaanleg in de Pastorijstraat, Markt, Binnenpad, Retiesebaan en Mrg. Miertsstraat (Initiatiefnemer 2018)
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Figuur 17: Typedwarsprofiel van de verhardingen (Initiatiefnemer 2018)
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3 ASSESSMENTRAPPORT: LANDSCHAPPELIJKE ANALYSE
3.1 TOPOGRAFISCHE SITUERING
3.1.1

TOPOGRAFIE
Het projectgebied bevindt zich in de Centrale Kempen. Het tracé is gelegen in het centrum van
Kasterlee, een gemeente net ten noordwesten van de Kleine Nete (Figuur 18). De omgeving van het
projectgebied heeft een verstedelijkt karakter door de concentratie van bebouwing in de kern van de
gemeente. Buiten het centrum heeft de omgeving een landelijk karakter door de aanwezigheid van
bossen en landbouwgronden. De regio is toeristisch bekend door bijvoorbeeld de nabijheid van het
pretpark Bobbejaanland en het internationaal jeugdcentrum De Hoge Rielen.

Figuur 18: Topografische kaart met aanduiding van het projectgebied

Geomorfologisch gezien bevindt het projectgebied zich in de depressie van de Schijns-Nete. Direct ten
zuiden van het projectgebied doorsnijdt een smalle, zuidwest-noordoost georiënteerde rug deze vlakte:
de rug van Lichtaart-Kasterlee. Deze is voor een groot deel opgebouwd uit Pliocene sedimenten. De
regio tussen de Kleine Nete en de vallei van de Aa-Grote Kaliebeek wordt gekenmerkt door de
aanwezigheid van duinen. Deze stuifzandduinen ontstonden in de laatste ijstijd door het verwaaien van
de droogvallende dekzandgebieden en de fossiele alluviale vlaktes. Het landschap in de omgeving, zoals
bijvoorbeeld De Hoge Rielen ten westen van het projectgebied, betreft een aaneengesloten geheel van
stuifzandduinen. Dit landschap tussen Herentals en Lichtaart heeft een belangrijke geologische waarde
als schakel in de duinenketen Nijlen-Kasterlee, met een duidelijke steilrand naar de vallei van de Kleine
Nete. De afwisseling van depressies en zandruggen resulteert in een gradiënt van droog naar nat
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(Agentschap Onroerend Erfgoed, 2018). Wat hydrografie betreft, is het projectgebied gelegen tussen
de Rullenloop in het noorden en de Houtemseloop en Kleine Nete in het zuiden.

3.1.2

HOOGTEVERLOOP
Het digitaal hoogtemodel (Figuur 19, Figuur 20) en de hillshade die ervan afgeleid is (Figuur 21) geven
het reliëf in de omgeving van het projectgebied weer. De rug van Lichtaart-Kasterlee is duidelijk te
onderscheiden tussen het tracé en het terrein voor grondverbetering. Ten zuidoosten van het terrein
voor grondverbetering tekent de vallei van de Kleine Nete zich duidelijk af in het landschap.
De landschappelijke ligging van het projectgebied lijkt niet onmiddellijk een grotere archeologische
verwachting met betrekking tot de steentijden met zich mee te brengen. Hoewel het terrein wel gelegen
is in de nabijheid van water en op de overgang van een hoger gelegen, droge rug naar een vallei, zouden
eventuele prehistorische sites wellicht hoger op de helling verwacht kunnen worden. Het is echter ook
mogelijk dat dergelijke steentijdartefactensites zich, al dan niet in secundaire context, in lager gelegen
(overgangs)zones bevinden. De aanwezigheid van archeologische resten uit latere perioden kan ook niet
uitgesloten worden.

Figuur 19: Uittreksel van het Digitaal Hoogtemodel (1m) met waterlopen en aanduiding van het projectgebied
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Figuur 20: Detail van het uittreksel van het Digitaal Hoogtemodel (1m) met waterlopen en aanduiding van het
projectgebied: bovenaan het tracé en onderaan het terrein voor grondverbetering
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Figuur 21: Hillshade (afgeleid van Figuur 19) met aanduiding van het projectgebied.

3.1.2.1

TRACÉ CENTRUM KASTERLEE
Het tracé in het centrum van Kasterlee bevindt zich in een gradiëntzone ten noorden van de rug van
Lichtaart-Kasterlee in een relatief vlak gebied. Door deze ligging heeft het projectgebied een algemeen
zacht afhellend karakter in noordelijke richting. Ten zuiden van deze rug, ter hoogte van de vallei van
de Kleine Nete, heeft het landschap een vlak karakter. Het is hier dat het terrein voor grondverbetering
zich situeert.
Twee hoogteprofielen geven een beeld van het algemene hoogteverloop voor het tracé (Figuur 22). Het
noordwest-zuidoost profiel toont een algemene stijging in zuidoostelijke richting naar de rug van
Kasterlee toe. Het laagste punt bevindt zich in het noorden op 20,2 mTAW en het hoogste punt is in het
zuidoosten van de Geelsebaan gelegen op een hoogte van 22,88 mTAW. Het maximale hoogteverschil
bedraagt dan ook ca. 2,7 m over een afstand van ca. 524 m.
Van west naar oost kent het tracé een relatief licht variabel verloop tussen ca. 21 mTAW in het westen
en 20,4 mTAW in het oosten. Vanaf Pastorijstraat 13 stijgt het niveau zacht tot aan de kruising van
Binnenpad en de Retiesebaan waar zicht het hoogste punt bevindt bevindt op zo’n 21,5 mTAW. Van
hieruit helt het terrein opnieuw licht af in oostelijke richting tot aan Retiesebaan 30. Het maximale
hoogteverschil is dan ook beperkt tot 1,10 m over een afstand van zo’n 450 m.
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Figuur 22: Ortholuchtfoto uit 2018 met aanduiding van de hoogteprofielen voor het tracé
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3.1.2.2

TERREIN VOOR GRONDVERBETERING
Het terrein voor grondverbetering kent een relatief vlak hoogteverloop (Figuur 23). Van noordwest naar
zuidoost stijgt het terrein licht tussen 18,17 en 18,32 mTAW met lokale hoogteverschillen tussenin. Net
ten zuiden van de zuidoostelijke perceelsgrens daalt het niveau tot 17,33 à 17,22 mTAW, mogelijks door
de aanwezigheid van een afwateringsgracht. Van ongeveer west naar oost in het hoogteverschil beperkt
tot zo’n 30 cm over een afstand van ca. 60 m aangezien het terrein licht stijgt van 18,04 naar 18,32
mTAW. De direct ten oosten ervan gelegen weg bevindt zich lager op zo’n 18,2 mTAW.
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Figuur 23: Ortholuchtfoto uit 2018 met aanduiding van de hoogteprofielen voor het terrein voor grondverbetering

3.2 BODEMKUNDIGE SITUERING
3.2.1
3.2.1.1

BODEMKAART
TRACÉ CENTRUM KASTERLEE
Ter hoogte van het tracé werd voornamelijk een OB-bodem of bebouwde zone gekarteerd (Figuur 24).
Dit zijn gronden waarvan het originele bodembestand niet gekend is of sterk beïnvloed is door
antropogene activiteiten in de vorm van bebouwing. De gekarteerde natuurlijke gronden in de
omgeving van het projectgebied zijn kenmerkend voor de Kempen. Aan het noordelijke uiteinde van het
tracé in Kattenberg werd een Sdm(b)-bodem gekarteerd en in het noorden van Binnenpad gaat het om
een Sbm-bodem. Een Sdm(b)-bodem is een matig natte, lemig zandbodem met dikke antropogene
humus A-horizont. De plaggengronden worden in natte perioden ontwaterd via greppels. De Sbmbodem heeft eveneens een dikke antropogene humus A-horizont maar is een droge lemig zandbodem.
Archeologische onderzoeken aan twee sites langsheen de noordelijke aftakking van het Binnenpad
tussen 2012 en 2017 toonden de aanwezigheid van een plaggenbodem aan tussen 50 en 100cm onder
het maaiveld. De terreinen hadden geen B-sequentie meer. Het archeologisch niveau werd vastgelegd
op 1,3m-mv (Delaruelle en Van Doninck, 2015 en Van der Veken B. & Y. Raczynski-Henk, 2017).

3.2.1.2

TERREIN VOOR GRONDVERBETERING
Wat het terrein voor grondverbetering betreft, werd een OB-bodem gekarteerd in de noordwestelijke
hoek. De rest van het perceel wordt voornamelijk gekenmerkt door een Zdm-bodem. Dit zijn matig natte
zandgronden met een dikke antropogene humus A-horizont. Deze plaggenbodems hebben een
homogeen humeuze bruinachtig of grijsachtige bovengrond van minstens 60 cm dik. De onderkant van
het plaggendek is dikwijls zwartachtig en zeer humusrijk en het betreft de bouwlaag van een begraven
profiel in het plaggendek verwerkt. Indien het begraven profiel een verbrokkelde textuur B is of een
gesoliflueerde afzetting komen duidelijke roestverschijnselen voor. Is de ondergrond gevormd door een
hydromorfe Podzol dan worden roestverschijnselen moeilijk te herkennen. In het plaggendek vindt men
roestverschijnselen tussen 40 en 60 cm. Langs de noordoostelijke rand van het terrein voor
grondverbetering gaat het om een Zcm-bodem of matig droge zandbodem met dikke antropogene
humus A-horizont waaronder men vaak overblijfselen van een podzol B- of verbrokkelde textuur Bhorizont vindt. Roestverschijnselen komen voor tussen 60 en 90 cm. Deze plaggenbodems komen
veelvuldig voor nabij oude woonkernen of hoeven.
De mogelijke aanwezigheid van een plaggendek ter hoogte van het projectgebied kan wijzen op een
goede bewaring van het (archeologische) bodemarchief. Het aanbrengen van plaggen kan immers voor
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een afdekking ervan hebben gezorgd wat zou betekenen dat het bewaard kan zijn onder de
antropogene la(a)g(en).

Figuur 24: Gedigitaliseerde bodemkaart met aanduiding van het projectgebied.

3.2.2

UITGEVOERDE BODEMKUNDIGE ONDERZOEKEN
Er werden tot nu toe verschillende bodemonderzoeken uitgevoerd op percelen langsheen dit gedeelte
van het projectgebied maar niet er op (Figuur 25).
Op het terrein voor grondverbetering werden in 2007, 2009 en 2011 bodemonderzoeken uitgevoerd
naar aanleiding van het stopzetting van de bestaande garage. Vanaf 1960 was betrokken perceel en
twee aansluitende zuidelijke percelen in gebruik als autogarage en tankstation. Hierdoor waren er bij
de ontmanteling 4 ondergrondse tanks, 3 smeerputten en een ondergronds pompeiland aanwezig. Het
oriënterend bodemonderzoek uit 2007 toonde via analyses uit een 11-tal boringen het volgende aan:
-

Het terrein werd niet opgehoogd in het verleden;
Er is over het gehele terrein een veenlaag aanwezig vanaf tussen 2,5 en 3,5m-mv;
Het gebouw van de garagewerkplaats veroorzaakte een verstoring van 0,5m-mv
(funderingsplaat uit beton);
Rondom het pompeiland en de ondergrondse tanks is een niet-historische verontreiniging met
benzeen, ethylbenzeen, totueen, xylenen en MTBE aangetroffen.3

Een lokale sanering van de bedrijfsterreinen drongen zich op. De resultaten van de boringen worden in
bijlage mee geleverd.

3

Smet Jet NV 2007
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Figuur 25: Uitgevoerde bodemonderzoeken en saneringen met aanduiding van het projectgebied. (OVAM / ABO nv
2019)

Figuur 26: Stedenbouwkundige toestand van het terrein tijdens het OBO (OVAM / ABO nv 2019).
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Naar aanleiding van het OBO uit 2007, werd tussen oktober 2009 en april 2011 een lokale sanering op
twee locaties op het terrein uitgevoerd waarvan één op het terrein voor grondverbetering. Rondom de
voormalige locatie van het pompeiland werden uit voorzorg drie kernen tot 3,5m-mv afgegraven. Voor
de sanering van het grondwater werd een bemaling rondom de kernen geplaatst op een diepte van
3,5m-mv. De voormalige garagewerkplaats was gestoeld op een betonnen funderingsplaat van 0,5mmv. Ter hoogte van de afgegraven kernen werd op 3,5m-mv een waterdichte HDPE folie aangebracht.
Hierna werd de put aangevuld met ‘schone depotzand of aanvulzand’
Het overgebleven terrein was beklinkerd en volgens de boringen uit 2007 verstoord tot 0,3m-mv (Figuur
27). Na de sanering werd het terrein opnieuw geëgaliseerd met aangevoerde grond.4

Figuur 27: Gedigitaliseerde data van de bodemsanering en bodemingrepen (OVAM / ABO nv, 2011)

3.2.3

QUARTAIRGEOLOGISCHE KAART
De Quartairgeologische sequentie ter hoogte van het projectgebied bestaat uit eolisch zand (ELPw) en
leem uit het Weichseliaan en/of hellingsafzettingen uit het Quartair (HQ) (type 1). Bovenop deze
Pleistocene sequentie bevinden zich geen Holocene en/of Tardiglaciale afzettingen. Een dergelijke
sequentie heeft een relatief klein archeologisch potentieel. De zandige opduikingen nabij waterlopen,
gevormd door deze Elpw-afzettingen, waren vanaf de steentijd aantrekkingspolen voor bewoning. De
sporen die deze jager-verzamelaars achterlieten bestaan voornamelijk bestaan uit verspreide vondsten
op het toenmalig loopvlak. Als deze loopvlakken kort na gebruik niet worden afgedekt, zoals het geval
met type 1, dan is de kans op bewaring van paleolithicum- en mesolithicumsites zeer klein.

4

Rombouts 2009
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Uit geotechnisch onderzoek is gebleken dat de Quartaire afzettingen zo’n 2 tot 4 m dik zijn t.h.v. het
projectgebied. Ze zijn samengesteld uit zeer fijn tot fijn zand (Group Van Vooren 2017).

Figuur 28: Gedigitaliseerde quartairgeologische kaart (1:50.000) met aanduiding van het projectgebied. (Geopunt
2019)

Figuur 29: Toelichting van de gekarteerde Quartaire profieltypes ter hoogte van het projectgebied (Geopunt 2019)

3.2.4

TERTIAIRGEOLOGISCHE KAART
Het tracé ligt op de Tertiaire afzettingen van de Formatie van Poederlee (Pd; Laat-Plioceen). Het gaat
om bleekgrijs en goed gesorteerd fijn zand dat kleihoudend en weinig glauconiethoudend is. Verder
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komen ijzerzandsteenbaken en regelmatig schelpenhorizonten voor. Aan de basis komt het Hukkelberg
Grind voor.5
Het terrein voor grondverbetering bevindt zich daarentegen op de afzettingen van de Formatie van
Kasterlee. Het gaat om bleekgroen tot bruin fijn zand met paarse kleihorizonten. De afzettingen zijn licht
glauconiethoudend, micahoudend en onderaan komen kleine zwarte silexkeitjes voor.
De Tertiaire afzettingen bevinden zich ruwweg tussen ca. 18 en 22 mTAW ter hoogte van het tracé. Dit
wordt bevestigd door de reeds uitgevoerde boringen in het kader van grondtechnisch onderzoek (zie
3.2.2). Ter hoogte van het terrein voor grondverbetering bevinden de Tertiaire afzettingen zich op ca.
15 mTAW. Rekening houdend met het hoogteverloop van de omgeving (zie 3.1.2) betekent dit dat de
lagen plaatselijk kunnen worden aangesneden tijdens de geplande werken t.h.v. het tracé.

Figuur 30: Gedigitaliseerde Tertiairgeologische kaart met aanduiding van het projectgebied. (Geopunt 2019)

3.2.5

BODEMEROSIEKAART
Ter hoogte van het projectgebied is er ter hoogte van het centrum van Kasterlee geen informatie
beschikbaar over de potentiële bodemerosie daar waar bijvoorbeeld gebouwen of verharding aanwezig
zijn. Het terrein voor grondverbetering wordt echter gekenmerkt als verwaarloosbare erosie. Algemeen
kan gesteld worden dat een lage erosiegevoeligheid een grotere kans geeft op een goede bewaring van
het eventueel aanwezige archeologische bodemarchief (Figuur 31).
Deze kaart houdt echter geen rekening met het historisch erosiepotentieel van de omgeving. Ze geeft
enkel de huidige verwachte situatie weer.

5

Laga, Louwye & Geets 2001: 145; Schiltz e.a. 1993: 15
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Figuur 31: Potentiële bodemerosie per perceel (2018) (weergegeven op GRB) met aanduiding van het projectgebied.

3.2.6

BODEMBEDEKKINGSKAART
Het projectgebied bevindt zich in het verstedelijkte centrum van Kasterlee. Rondom de gemeente
komen vooral bossen en landbouwgronden voor. Het tracé zelf wordt ingenomen door een autoweg
met daarlangs bebouwing, gras en struiken. De mazouttank zou zich onder een gebouw bevinden en de
geplande bufferkokers tussen de Markt en Binnenpad bevinden zich ter hoogte van gras of struiken en
bomen (Figuur 32).
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Figuur 32: Bodembedekkingskaart (1m, 2012) met aanduiding van het projectgebied.
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4 ASSESSMENTRAPPORT: ARCHEOLOGISCHE VOORKENNIS
Geraadpleegde bronnen hoofdstuk 4 met betrekking tot
archeologische voorkennis

Toelichting

Inventarissen
Inventaris archeologische zone

Buiten archeologische zone

Gebieden waar geen archeologie te verwachten valt (GGA)

Niet van toepassing

Landschapsatlas

Niet van toepassing

Bouwkundig erfgoed

Relevant, cf. 4.2.1

Beschermde stads- en dorpsgezichten

Niet van toepassing

Centraal Archeologische Inventaris

Relevant, cf. 4.2.2

Inventaris historische stadskern

Niet van toepassing

Wereldoorlog relicten

Relevant, cf. 4.2.1 en 4.2.2

Cartografische bronnen
Fricxkaart (1712)

Niet relevant, maar wel vermeld cf. 4.3.1

Ferrariskaart (ca. 1771-1778)

Relevant, cf. 4.3.2

Atlas der Buurtwegen (1841)

Relevant, cf. 4.3.3

Vandermaelen kaarten (ca. 1846-1854)

Relevant, cf. 4.3.4

Popp kaarten (ca. 1842-1879)

Niet beschikbaar voor het projectgebied

Topografische kaarten van België (1873, 1904, 1939)

Relevant, cf. 4.3.6

Ortholuchtfoto’s
Kleinschalige zomeropnamen, panchromatisch, 1971

Relevant, cf. 4.4

Kleinschalige zomeropnamen, kleur, 1979-1990

Relevant, cf. 4.4

Middenschalige winteropnamen, kleur, 2018

Relevant, cf. 4.4

Projectspecifieke bronnen
Delcampe.net (oude postkaarten)

Relevant, cf. 4.4

Tabel 1: Overzicht van de geraadpleegde bronnen
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4.1 HISTORISCHE ACHTERGROND
De oudste gekende vermelding van Kasterlee als Castelra dateert uit 1135. In 1244 is er sprake van
Castrele. De naam verwijst naar cast/ gaast/ ge(e)st, een zandige heuvel en el-re wat reeksaanduidend
is.6 Het centrum van de gemeente is gelegen aan de kruising van de oude verbindingswegen van
Turnhout naar Geel/Diest en van Antwerpen/Herentals richting Limburg en Luik. Kasterlee groeide uit
verschillende gehuchten die afhankelijk waren van verschillende lenen. Het leen behoorde in 1180 tot
het kapittel van Kamerijk en in de 13de eeuw kwam het door een hertogelijke schenking in het bezit van
Willem, voogd van Mol, waarna het een allodiaal bezit werd van de abdij van Tongerlo. De gehuchten
waren rond een Frankische driehoek opgebouwd en hadden elk hun eigen aart of gemeenschapsgrond.
In het zuiden van de gemeente bevond zich het Gestelsbos, een jachtwarande van de hertogen van
Brabant (Vandeputte 2008: 183). Menselijke aanwezigheid in de omgeving gaat echter verder terug in
de tijd zoals werd aangetoond door vondsten uit de brons- en ijzertijd aan de Duivelskuil (urnenveld) en
de Partisaensberg.
Het landschap bestaat buiten de bebouwde kernen vooral uit bossen, landduinen en heide. In de 19 de
eeuw vond er een beplanting plaats van de zanderige landduinen met dennen.
Sinds 1977 bestaat de gemeente uit Kasterlee, Tielen en Lichtaart. Vandaag is het een
woonforensengemeente die een trekpleister is voor toeristen door bijvoorbeeld het pretpark
Bobbejaanland. Verder bevindt er zich op een voormalig Brits legerdomein het internationaal
jeugdcentrum De Hoge Rielen en zijn er zones voor natuurrecreatie en een natuurreservaat.7

4.2 INVENTARISSEN ONROEREND ERFGOED
4.2.1

BESCHERMDE EN VASTGESTELDE ERFGOEDWAARDEN, WETENSCHAPPELIJKE
INVENTARISSEN

4.2.1.1

TRACÉ CENTRUM KASTERLEE
Volgens de Inventaris Onroerend Erfgoed bevinden er zich twee erfgoedwaarden op het projectgebied
met name de Sint-Willibrorduskerk met directe omgeving (ID 108231) en het huidige gemeentehuis (ID
108226) (Figuur 33). Het centrum van Kasterlee is niet archeologisch beschermd, maar omvat wel
diverse beschermde en vastgestelde gebouwen rondom en tussenin de straten die heraangelegd zullen
worden naar aanleiding van de geplande rioleringswerken. Het gaat vooral om vastgesteld bouwkundig
erfgoed waarvan er ook één beschermd is als monument. Een overzicht is gegeven in Tabel 2.
De Sint-Willibrorduskerk werd oorspronkelijk in Kempense baksteen gebouwd in de 16de eeuw. Na de
brand van 1735 bleef echter enkel het onderste deel van de laatgotische toren gespaard. De kerk werd
vervolgens tussen 1848 en 1851 heropgebouwd, vernieuwd en vergroot in neogotische stijl. In de loop
van de 19de eeuw werden nog verschillende herstellingswerken uitgevoerd. Rondom de kerk was tot de
helft van de 20ste eeuw een kerkhof aanwezig. De voormalige onderwijzerswoning die in 1874 werd
omgebouwd tot gemeentehuis en onderwijzerswoning overlapt gedeeltelijk met het projectgebied (ID
108226).

6
7

Gysseling 1960, p. 555
Agentschap Onroerend Erfgoed z.d.
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Direct ten zuidoosten van de kerk bevindt zicht “Hoekhuis In de Valk Afspanning”, een voormalige
herberg waarvan reeds sprake zou zijn geweest in 1778, met daarlangs een dorpswoning die teruggaat
op een midden-19de-eeuws volume.

Figuur 33: Overzicht van de erfgoedwaarden uit de Inventaris Onroerend Erfgoed in de omgeving van het
projectgebied (CAI/ABO nv, 2019)

Ten noordoosten van de Markt bevindt zich het Herenhuis Huis Dierckx met bijhorende
bedrijfsgebouwen uit de eerste helft van de 19de eeuw. Daarnaast bevinden zich de brouwerswoning in
cottagestijl uit het begin van de 20ste eeuw en aan de zuidzijde van de Markt bevinden zich verder nog
een dorpswoning, het hoekhuis Café De Leeuw uit de tweede helft van de 19de eeuw en twee
gelijkaardige 19de-eeuwse dorpswoningen. Verder naar het zuiden, langs de Geelsebaan bevindt zich
nog een burgerhuis in Art Deco-getinte stijl. Aan het westelijke uiteinde van het projectgebied in de
Pastorijstraat bevindt zich de voormalige Pastorie van de Sint-Willibrordusparochie die nu ingericht is
als bibliotheek en ontmoetingscentrum. Het gebouw werd opgericht tussen 1738 en 1744 en is nu
beschermd als monument. Daartegenover bevindt zich een burgerhuis.
Ten zuid(west)en van het projectgebied bevinden zich drie landschapsatlasrelicten: de heuvelrug tussen
Lichtaart en Kasterlee (ID 135053); historische wegtracés: Lijkweg, Kerkweg, karrensporen (ID 300873);
paraboolduinen met eikenhakhout en konijnenwarande in het stuifzandcomplex op de heuvelrug tussen
Lichtaart en Kasterlee (ID 300880).

4.2.1.2

TERREIN VOOR GRONDVERBETERING
Rondom het terrein voor grondverbetering bevinden zich ten noord- en zuidoosten drie bouwkundig
vastgesteld relicten met name Watermolen van Houtem, Afspanning In Den Kleynen Doorenboom en
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de Kapel Onze-Lieve-Vrouw van Smarten. De watermolen van Houtem werd reeds in de 13de eeuw
vermeld, in eigendom van de abdij van Tongerlo.8
Verder zijn er in de ruimere omgeving nog andere erfgoedwaarden aanwezig maar omdat de
onmiddellijke relevatie ervan voor het huidige onderzoek afneemt wanneer de afstand ervan tot het
plangebied toeneemt, wordt hier niet verder op ingegaan aangezien ze noch binnen de grenzen van het
plangebied vallen noch er direct aan grenzen.
ID

Locatie

Naam

Inventaris

Tracé centrum Kasterlee
108243

Pastorijstraat 8 (Kasterlee)

Pastorie SintWillibrordusparochie

Vastgesteld bouwkundig
erfgoed

5018

Pastorijstraat 8 (Kasterlee)

Pastorie SintWillibrordusparochie

Beschermd monument

108237

Mgr. Heylenstraat zonder
nummer (Kasterlee)

Sint-Jozefkapel

Vastgesteld bouwkundig
erfgoed

108233

Markt 40 (Kasterlee)

Burgerhuis in cottagestijl

Vastgesteld bouwkundig
erfgoed

108232

Markt 39 (Kasterlee)

Herenhuis Huis Dierckx

Vastgesteld bouwkundig
erfgoed

108241

Pastorijstraat 13 (Kasterlee)

Burgerhuis gedateerd 1928

Vastgesteld bouwkundig
erfgoed

108235

Mgr. Cardijnstraat 34
(Kasterlee)

Dorpswoning Den Bonten
Hannen

Vastgesteld bouwkundig
erfgoed

108234

Markt 6, Markt 7 (Kasterlee)

Twee dorpswoningen

Vastgesteld bouwkundig
erfgoed

108231

Markt 28 (Kasterlee)

Parochiekerk Sint-Willibrordus

Vastgesteld bouwkundig
erfgoed

108230

Markt 19 (Kasterlee)

Hoekhuis In de Valk Afspanning

Vastgesteld bouwkundig
erfgoed

108229

Markt 18 (Kasterlee)

Dorpswoning

Vastgesteld bouwkundig
erfgoed

108228

Markt 14 (Kasterlee)

Café De Leeuw

Vastgesteld bouwkundig
erfgoed

108227

Markt 13 (Kasterlee)

Dorpswoning

Vastgesteld bouwkundig
erfgoed

108226

Markt 1 (Kasterlee)

Gemeentehuis van Kasterlee
en onderwijzerswoning

Vastgesteld bouwkundig
erfgoed

108236

Mgr. Heylenstraat 24
(Kasterlee)

Gemeentelijke lagere school

Vastgesteld bouwkundig
erfgoed

108177

Geelsebaan 7 (Kasterlee)

Burgerhuis

Vastgesteld bouwkundig
erfgoed

Watermolen van Houtem

Vastgesteld bouwkundig
erfgoed

Terrein voor grondverbetering
108190

8

Houtum 61, Houtum 63
(Kasterlee)

Agentschap Onroerend Erfgoed 2019
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108191

Houtum 90 (Kasterlee)

Afspanning In Den Kleynen
Doorenboom

Vastgesteld bouwkundig
erfgoed

108268

Weverstraat zonder nummer
(Kasterlee)

Kapel Onze-Lieve-Vrouw van
Smarten

Vastgesteld bouwkundig
erfgoed

Tabel 2: Overzicht van erfgoedwaarden (Inventaris Onroerend Erfgoed 2019)

4.2.2

ARCHEOLOGISCHE ONDERZOEKEN EN BRONNEN
In de directe omgeving van het projectgebied toont de Centrale Archeologische Inventaris verschillende
archeologische sporen en/of vondsten die een licht kunnen werpen op menselijke occupatie in het
verleden. Het gaat hier voornamelijk om resten uit de steentijden, metaaltijden, middeleeuwen en
nieuwe tijd. In mindere mate zijn ook losse vondsten uit de Romeinse periode vertegenwoordigd (Figuur
34). Voor een optimale inschatting worden de meldingen uit de CAI van het tracé in centrum Kasterlee
en het terrein voor grondverbetering apart besproken. Surplus worden ook de zones met ‘gebieden
waar geen archeologie te verwachten valt,’ de gebeurtenissen (archeologische ingrepen voor 2016) en
de reeds uitgevoerde archeologienota’s, nota’s en eindverslagen geanalyseerd.

Figuur 34: GRB-basiskaart met aanduiding van de CAI-locaties op het gehele projectgebied (CAI / ABO nv 2018)

4.2.2.1

TRACÉ CENTRUM KASTERLEE
Een terrein tussen de Pastorijstraat, Kapelstraat en Kerkenheide werd in 2010 onderzocht d.m.v.
proefsleuven. Het onderzoek leverde slechts enkele sporen op van antropogene aard maar ze konden
door het ontbreken van vondstmateriaal niet toegewezen worden aan een bepaalde periode. Voor het
terrein werd dan ook geen vervolgonderzoek geadviseerd.9 Het terrein werd opgenomen als ‘gebied

9

Bracke 2010.
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waar geen archeologie te verwachten valt’. Direct ten noordwesten van de kerk werd achter de oude
pastorij tijdens de bouw van een nieuwe bibliotheek een vroegmiddeleeuwse boomstamwaterput
aangetroffen wat leidde tot een noodopgraving van deze structuur. Bij de latere heraanleg van de
parking en inrit naast de oude pastorij werden door AdAK paalkuilen en kuilen vastgesteld die bevestigen
dat zich hier een vroegmiddeleeuwse nederzetting bevindt.10

Figuur 35: GRB-basiskaart met aanduiding van de CAI-locaties: detail tracé centrum Kasterlee(CAI / ABO nv 2018)

Aan de noordelijke aftakking van het Binnenpad zijn twee sites opgenomen in zowel de CAI als de
gebeurtenissen én opgenomen als ‘gebieden waar geen archeologie te verwachten valt’. In het verleden
werden ook reeds archeologische onderzoeken met ingreep in de bodem uitgevoerd. Een terrein langs
de Pastorijstraat, gelegen ten westen van het huidige projectgebied, werd in 2013 onderzocht d.m.v.
proefsleuven. Tijdens dit onderzoek kwam in het westen van het terrein een cluster paalkuilen aan het
licht. Het oostelijke gedeelte van het terrein bleek verstoord en leverde geen sporen op. Er werd dan
ook geadviseerd de westelijke zone vlakdekkend op te graven.11 Dit onderzoek werd in 2013 uitgevoerd
door Studiebureau Archeologie bvba. Hierbij werden twee gebouwen, een mogelijk bijgebouw,
palenrijen, twee krenggraven, een (ton)waterput en erfafbakeningen aangetroffen.12
Ten noord(oost)en van het projectgebied werd langs Binnenpad een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd
door AdAK eind 2014 ter hoogte van het huidige ontmoetingscentrum. De aanwezige sporen leidden
tot een volledige opgraving van de bouwput door VEC in 2015. Het onderzoek leverde vooral sporen
van bewoning uit het mesolithicum, de ijzertijd en vroege middeleeuwen op. De resten uit de steentijd
omvatten enkele losse vondsten en een kleine vuursteenconcentratie. In de lager gelegen delen komt

10

Wouters e.a. 1996.
Delaruelle & Van Doninck 2013.
12 Van Liefferinge & Smeets 2014.
11
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een concentratie van paalsporen uit de ijzertijd voor. Het merendeel van de sporen is toe te wijzen aan
een nederzetting uit de vroege middeleeuwen (ca. 600-800), bestaande uit verschillende boerderijen
die elkaar ter plaatse opvolgen. Daarbij horen ook een aantal boomstamwaterputten en kuilen. In 2017
volgde de geïntegreerde opgraving van de parking achter het gemeentehuis ter hoogte van de geplande
bufferbekkens voor hemelwateropvang. Hier werd een vuursteenbewerkingsplaats uit de steentijd en
een vroegmiddeleeuwse brandafvalkuil gevonden.13. Het onderzoek leverde sporen van bewoning uit
het mesolithicum, de ijzertijd, Romeinse tijd en vooral de vroege en volle middeleeuwen op. De
aangetroffen sporen omvatten paalsporen, kuilen, greppels, een crematiegraf en een
vuursteenconcentratie. Het archeologisch niveau werd vastgelegd op 1,3m-MV14 Deze zone is
momenteel gekarteerd als gebied waar geen archeologie meer te verwachten valt. Samengevat kan
gesteld worden dat de cultuurlaag bij de lager gelegen delen vastgesteld werd op 1,3m-MV terwijl
dezelfde cultuurlaag reeds op 50cm-MV werd aangetroffen op de hoger gelegen delen. De ondergrond
bestond uit los duinzand. Bij de sites aan het Binnenpad werden resten uit de steentijd en vroege
middeleeuwse bewoning vastgesteld.
Direct langsheen en op het projectgebied in het centrum van Kasterlee bevinden zich de SintWillibrorduskerk (ID 105586) en middeleeuwse bewoningssporen (ID 211705, 211464). De kerk en
verschillende andere gebouwen zoals de voormalige herberg en pastorij vallen samen met structuren
die zijn opgenomen in de inventaris van het bouwkundig erfgoed. De CAI vermeldt enkel de
aanwezigheid van de kerk op basis van de Inventaris Onroerend Erfgoed. Er zijn geen archeologische
onderzoeken bekend rondom de kerk, op het voormalige kerkhof. De CAI spreekt zich niet uit over de
graad van ruiming rondom de kerk.

4.2.2.2

TERREIN VOOR GRONDVERBETERING
Het terrein voor grondverbetering bevindt zich in de alluviale vlakte van de Kleine Nete. Binnen een
straal van 1.000m rondom het terrein toont de CAI meldingen uit de steentijd, metaaltijden,
middeleeuwen, nieuwe tijd en nieuwste tijd (Figuur 36). De uit de middeleeuwen daterende
watermolen van Houtum (ID 102725) bevindt zich ten westen van het terrein, op ongeveer 400m. Op
een afstand van ca. 1.000m ten noordwesten van het terrein toont de CAI een cluster van meldingen
uit de steentijd en metaaltijden, volledig in de vallei van de Kleine Nete. De locaties omvatten vooral
lithisch materiaal en uit het mesolithicum en neolithicum (zie Tabel 3).

13
14

Delaruelle & Van Doninck 2015.
Van der Veken & Raczynski-Henk 2017.
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Figuur 36: GRB-basiskaart met aanduiding van de CAI-locaties: detail terrein voor grondverbetering(CAI / ABO nv
2018)

Ten oosten van het terrein is het huidige tracé van de Kempische Noord-Zuidverbinding aangeduid als
‘gebeurtenis’ naar aanleiding van archeologisch onderzoek in 2011. Er werden postmiddeleeuwse
sporen en een loopgraaf uit de Tweede Wereldoorlog aangetroffen. De bevindingen werden in de CAI
opgenomen onder ID 210533.
ID

Locatie

Tracé centrum Kasterlee
211705 Turnhoutsebaan

105586

Sint-Willibrorduskerk

102785

In de Valk Afspanning

105585

Pastorij

101894

Pastorijstraat 10

211464

Binnenpad

Omschrijving

Datering

Middeleeuwse bewoningssporen (paalsporen en
kuilen); waterputten en muurresten uit de nieuwe
tijd
De Sint-Willibrorduskerk dateert uit de 16de eeuw.
Enkel het onderste deel van de kerk is een
overblijfsel van het gebouw uit 1531. De rest werd
door brand vernield in 1735 en heropgebouwd.
“In de Valk Afspanning”: alleenstaande hoeve uit
de 18de eeuw, gemeentehuis tot in de 19de eeuw
Pastorij uit de 17de eeuw, heropgebouwd tussen
1738 en 1744 na de brand van 1735
Boomstamwaterput uit 660-781, gelegen achter
de pastorij
Bewoningssporen (mogelijk gebouwplattegrond)
en twee mogelijke tonwaterputten uit de
middeleeuwen. Verder nog een wand- of
standgreppel met rechte hoek daterend uit de
vroege middeleeuwen of mogelijks ijzertijd

middeleeuwen,
nieuwe tijd
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ID

Locatie

Omschrijving

Datering

163171

Melkstraat

steentijd, ijzertijd,
middeleeuwen

216129

Melkstraat 24

Paalspoor en keramiek uit de ijzertijd en losse
vondsten van een middeleeuwse kogelpot en
lithisch materiaal (vuursteenknol, vermoedelijk
neolitisch Rijckholtvuursteen).
Losse vondst van glas

steentijden,
metaaltijden

Romeinse tijd

Terrein voor grondverbetering
101904

Bosakker 1

102783

Den Eyck

Vermoedelijk prehistorische begraving op de
Bosakker (metaaltijden) en losse vondst lithisch
materiaal.
Den Eyck: alleenstaande hoeve, balkinscriptie

102725

Watermolen van Houtem

Watermolen van Houtem of Molen van Brustele

middeleeuwen

100798

Hinnekensbergen

steentijden

100321

WN 48

Hinnekensbergen: vondstenconcentratie van
lithisch materiaal (mesolithicum en neolithicum)
losse vondst lithisch materiaal

210533

Kempense Noord-Zuid
verbinding: noordelijke
oever Kleine Nete tot
Zaardenstraat
Pastorijstraat I

Wegenis: postmiddeleeuwse sporen, loopgraaf
uit Tweede Wereldoorlog, kuilen en een greppel
uit de nieuwe tijd

nieuwe tijd,
nieuwste tijd

Bewoningssporen uit de middeleeuwen:
hoofdgebouw, spieker, kuilen, greppel als
erfafbakening en mogelijke waterput. Verder
nog middeleeuwse karrensporen en een
zandwinningskuil uit de 18de eeuw.

middeleeuwen,
nieuwe tijd

metaaltijden,
Romeinse tijd,
middeleeuwen

163653

nieuwe tijd

steentijden

Rondom het gehele projectgebied
151452

Sparrenlaan

102724

Molen van Kasterlee

101354

Rulheide 3

Greppel voor grondstofwinning met
aardewerkfragmenten; losse vondsten
aardewerk uit de ijzertijd, Romeinse periode en
middeleeuwen.
Windmolen geïdentificeerd o.b.v. cartografie
(Ferrariskaart terminus ante quem).
grafheuvel

101356

Rulheide 5

grafheuvel

metaaltijden

101355

Rulheide 4

grafheuvel

metaaltijden

101351

grafheuvel met bijzetting?

metaaltijden

101352

Partisaensberg –
Rulheide
Rulheide 1

urnengraf, mogelijk heuvel

metaaltijden

101353

Rulheide 2

urnengraf, mogelijk heuvel

metaaltijden

100682

Kluis 4

celtic fields (interpretatie betwijfelbaar)

metaaltijden

100634

Witte velden

celtic fields (interpretatie betwijfelbaar)

metaaltijden

100319

WN46

steentijden,
metaaltijden

100318

WN42 (leempoelen)

100320

WN47

losse vondst lithisch materiaal in
Wommersomkwartsiet (steentijd) en losse
vondst van aardewerkscherf (ijzertijd of mogelijk
Romeins)
losse vondst lithisch materiaal en twee grachten
(landbouw?) met onbepaalde datering
losse vondsten lithisch materiaal (afslagen en
klingfragment)
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ID

Locatie

Omschrijving

Datering

101903

Koningsbos-DuivelskuilsHoge Mouw

metaaltijden

101906

Lichtaardsebaan I

102722

Oostmolen of Beermolen

102723

Hof ter Loo

vermoedelijk prehistorische begraving met
onbekende/onbepaalde bewaring, gebaseerd op
gevonden scherven van urnen
Urnen gevonden bij aanleg van Steenweg naar
Lichtaart
houten windmolen (t.a.q. 1771), in 1873 in steen
herbouwd
Site met walgracht

103625

Bosch Hoeve (Boshoven,
Ka 1)

onbepaald

103742

Goor 1 (Ka 4)

Bosch Hoeve: urnen en verbrande
beenderresten van onbepaalde datering, losse
vondst lithisch materiaal en bronzen bijltje
Urnen

106319

Kasterlee Kleine Nete

steentijden

209163

Duivelskuil 2

Vondstenconcentratie lithisch materiaal,
hoofdzakelijk uit het mesolithicum maar ook met
stukken uit paleo- en neolithicum
vondstenconcentratie handgevormde scherven
en fragmenten natuursteen

metaaltijden
nieuwe tijd
middeleeuwen

metaaltijden

metaaltijden

Tabel 3: Overzicht van de CAI-locaties in de omgeving (Centrale Archeologische Inventaris 2018).

Voor enkele terreinen in de ruime omgeving van het projectgebied werden reeds archeologienota’s
opgemaakt om het archeologisch potentieel te evalueren en een afweging te maken van de eventuele
noodzaak van vervolgonderzoek (Figuur 33). Langs de Desselsebaan (ID 3799, Annika Devroe) werd voor
een terrein, ondanks een archeologisch potentieel voor voornamelijk de perioden na de 18de eeuw, geen
verder onderzoek aangeraden omwille van de beperkte verstoring van de werken.
Een reeks percelen langs de Baron Van der Grachtlaan werd onderzocht d.m.v. landschappelijke
boringen (ID 2475, All Archeo). Op basis van de resultaten werden er verder archeologisch
booronderzoek en proefsleuven geadviseerd omwille van het archeologisch potentieel voor de
steentijden, metaaltijden, Romeinse tijd en middeleeuwen.
Ten westen van het projectgebied werden enkele zones bestudeerd in het jeugdcentrum De Hoge
Rielen. Ondanks het archeologische potentieel van de omgeving werd het projectgebied vrijgegeven
omwille van de beperkte en verspreide aard van de bodemingrepen gecombineerd met een kostenbasten afweging.15

4.2.2.3

CONCLUSIE
Verder tonen verschillende losse vondsten en enkele vondstenconcentraties van lithisch materiaal in de
directe omgeving van het terrein voor grondverbetering menselijke aanwezigheid aan in de steentijden.
Vooral het mesolithicum is vertegenwoordigd in de vondsten hoewel ook een enkel paleolithisch en een
enkele neolithische vondst wijzen op een langere periode van activiteit. De resten uit de steentijden
bevinden zich vooral in de vallei van de Kleine Nete. De regio lijkt dus doorlopend menselijke
aanwezigheid te hebben gekend vanaf de steentijden tot nu.
Op basis van deze informatie lijkt de kans het grootst om in het centrum van Kasterlee resten en/of
sporen van menselijke aanwezigheid uit de steentijden, middeleeuwen en nieuwe tijd aan te treffen.
Omwille van de aanwezigheid van de kerk met het voormalige kerkhof worden mogelijk menselijke
resten verwacht. Het kan immers niet aangetoond worden dat het kerkhof volledig werd geruimd in het
15

Dirix 2018.
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verleden. Verder kan het ook niet uitgesloten worden dat er zich mogelijks ook resten uit andere
archeologische perioden bevinden ter hoogte van het tracé. In deze situatie moet wel ook rekening
gehouden worden met de kans op bewaring van archeologische resten en de mogelijke kenniswinst bij
eventueel verder onderzoek.

4.3 CARTOGRAFISCHE BRONNEN
4.3.1

FRICXKAART OF KAART VAN DE NEDERLANDEN (CA. 1712-1744)
Het projectgebied ligt op een niet-gekarteerd gebied ten noordoosten van Kasterlee (of Kasterle) (Figuur
37). In realiteit bevindt het zich echter in deze dorpskern, ter hoogte van de kerk. Deze verschuiving
resulteert uit de moeilijkheidsgraad die gepaard gaat met het georefereren van historische kaarten aan
de huidige referentiesystemen. Door de algemene aard van deze kaart heeft ze slechts weinig
wetenschappelijke meerwaarde.

Figuur 37: Fricx-kaart met aanduiding van het projectgebied. De gele pijl geeft indicatief de eigenlijke ligging ervan
weer. (Geopunt 2019)

4.3.2

FERRARISKAART OF KABINETSKAART DER OOSTENRIJKSE NEDERLANDEN EN HET
PRINSBISDOM LUIK (CA. 1771- 1778)
De Ferrariskaart toont het projectgebied in het centrum van Casterlé. Er kan echter een kleine
verschuiving opgemerkt worden tussen de eigenlijke ligging van het projectgebied en de
gegeorefereerde situatie. Het huidige wegennet kan desondanks wel herkend worden op de kaart en
het tracé overlapt dus grotendeels met toenmalige wegen die geflankeerd zijn door bebouwing. Verder
is de kerk duidelijk herkenbaar op de kaart, maar kleiner van omvang dan de huidige kerk. Rondom het
gebouw is een kerkhof aangeduid, wat dus binnen de grenen van het huidige projectgebied aanwezig
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kan zijn. Binnen de zone die vandaag gelegen is tussen Markt en Binnenpad bevonden zich enkele
bomen rondom een vermoedelijke waterpartij. Buiten het dorp wordt het landschap gekenmerkt door
akkers en velden die van elkaar gescheiden zijn door hagen enerzijds en heide anderzijds.
Het terrein voor grondverbetering is op een akker gelegen maar van de huidige Geelsebaan lijkt nog
geen sprake te zijn. Direct ten oosten van het projectgebied (tussen de Retiesebaan en Mgr.
Miertsstraat) bevonden zich een molen (Moulin de Casterlé) en een staande wip voor het boogschieten.

Figuur 38: Ferrariskaart met aanduiding van het projectgebied. (Geopunt 2019)

4.3.3

ATLAS DER BUURTWEGEN (1841)
De Atlas der Buurtwegen geeft een duidelijk zicht op het stratenpatroon en de perceelsindeling ter
hoogte van het projectgebied (Figuur 39). De wegen van het tracé gaan dus terug op oudere
voorgangers. Enkel de huidige Turnhoutsebaan is breder dan de historische variant waardoor het
projectgebied hier overlapt met enkele huizen. Aan de westelijke zijde van de markt was een gebouw
aanwezig dat nu een gedeelte is van het Binnenpad.
De Geelsebaan, waarlangs het terrein voor grondverbetering gelegen is, is nu wel zichtbaar. Langsheen
de straten komt bebouwing voor maar die is niet sterk toegenomen in vergelijking met de oudere
Ferrariskaart. Het terrein voor grondverbetering wordt onbebouwd en verdeeld over een viertal
percelen weergegeven.
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Figuur 39: Atlas der Buurtwegen met aanduiding van het projectgebied. (Geopunt 2019)

4.3.4

VANDERMAELENKAART OF CARTES TOPOGRAPHIQUES DE LA BELGIQUE (CA. 1846-1854)
De Vandermaelenkaart vult aan waar de Atlas der Buurtwegen tekort schiet (Figuur 40). Het
wegennetwerk komt overeen met de toestand op de oudere cartografische bron maar bijkomend
schept de Vandermaelenkaart meer inzicht in het grondgebruik van de percelen. De omgeving van het
projectgebied heeft een zeer landelijk karakter en bebouwing is geconcentreerd in het centrum van
Casterlé, langsheen de wegen. In het oosten wordt een leerlooierij of Tannerie weergegeven en rondom
de kerk is een kerkhof aangeduid. Het gebouw op de westzijde van de markt is nog steeds aanwezig.
Het terrein voor grondverbetering is nog steeds onbebouwd en niet specifiek gekarteerd.
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Figuur 40: Vandermaelen-kaart met aanduiding van het projectgebied. (Geopunt 2019)

4.3.5

ANDERE KAARTEN (19DE – 20STE EEUW)
De Poppkaart is niet beschikbaar voor het projectgebied. Andere topografische kaarten van België geven
een evoluerend beeld weer voor het tracé in het centrum van Kasterlee (Figuur 41, Figuur 42 en Figuur
43). Het stratenpatroon blijft nagenoeg ongewijzigd en de bebouwing neemt gestaag toe. De eerder
vermelde gebouw op de westzijde van de markt is nog aanwezig op de topografische kaarten van 1873
en 1904 maar is verdwenen op de kaart van 1939. Het gebouw moet dus gesloopt zijn geweest tussen
1904 en 1939. Het is onduidelijk of het verdwijnen van het gebouw gerelateerd is aan oorlogsschade
(WOI).
Het kerkhof rondom de Sint-Willibrorduskerk wordt op de kaarten uit 1873 en 1904 nog weergegeven
rond de kerk maar dit is niet langer het geval volgens de kaart uit 1939. Mogelijks werd het kerkhof
geruimd (zie verder). Het is dan ook niet met zekerheid geweten of dit gebeurd is en in welke mate dit
dan het geval zou zijn geweest. Daarom moet er rekening gehouden worden met de kans dat er
menselijke resten kunnen worden aangetroffen tijdens de werken.
Het terrein voor grondverbetering bevindt zich nog steeds op akkers en velden maar de topografische
kaart uit 1873 toont een klein gebouw direct langs de weg. Dit is ook op de kaarten uit 1904 en 1939
zichtbaar (Figuur 44, Figuur 45 en Figuur 46).
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Figuur 41: Topografische kaart van België uit 1873 met aanduiding van het tracé. (Cartesius 1873)

Figuur 42: Topografische kaart van België uit 1904 met aanduiding van het tracé. (Cartesius 1904)
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Figuur 43: Topografische kaart van België uit 1939 met aanduiding van het tracé. (Cartesius 1939)

Figuur 44: Topografische kaart van België uit 1873 met aanduiding van het terrein voor grondverbetering. (Cartesius
1873)
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Figuur 45: Topografische kaart van België uit 1904 met aanduiding van het terrein voor grondverbetering. (Cartesius
1904)

Figuur 46: Topografische kaart van België uit 1939 met aanduiding van het terrein voor grondverbetering. (Cartesius
1939)
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4.4 RECENTE LANDSCHAPSVERANDERINGEN
Het wegennet is nagenoeg ongewijzigd gebleven gedurende de 20ste eeuw. Er is wel een duidelijke
toename van de bebouwing op te merken in het centrum van Kasterlee. Dit ging ook gepaard met een
modernisering van de omgeving, bijvoorbeeld door de aanleg van riolering en nutsleidingen.
Oude postkaarten geven een beeld van de kerk met omliggende terreinen. Hoewel een exacte datering
van de prenten ontbreekt, kan de datum van afstempeling een indicatie van de ouderdom geven. Tussen
een postkaart uit vermoedelijk het begin van de 20ste eeuw en een kaart die werd afgestempeld in 1963
is een verschil op te merken. De oudere postkaart toont nog een muur rondom de kerk en waarschijnlijk
het kerkhof (Figuur 47). Op de recentere postkaart is deze muur verdwenen en zijn ook geen indicaties
meer zichtbaar van het voormalige kerkhof (Figuur 48). De omgeving werd verhard, vermoedelijk met
kasseien. Volgens getuigenissen van leden van de Heemkundige Kring van Kasterlee, werden er nog
begrafenissen uitgevoerd in 1953. Een jaar later, in 1954, werd het nieuwe kerkhof in gebruik genomen
en werden de recentere graven rondom de kerk overgebracht. Begin jaren 1960 echter zijn er
getuigenissen dat bij werken rond de kerk botmateriaal werd aangetroffen. Of er tijdens deze werken
of erna alle graven en botfragmenten verwijderd zijn van de site is niet geheel duidelijk.16

Figuur 47: Postkaart uit het begin van de 20ste eeuw (?) met zich op de kerk en de omringende muur (Bron:
https://www.delcampe.net/nl/verzamelingen/postkaarten/belgie/kasterlee/kasterlee-kerk-504716900.html)

16

Herman Van Gorp, “Begraafplaats Kasterlee”, 25 april 2019.
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Figuur 48: Postkaart afgestempeld in 1963 met zich op de kerk van Kasterlee (Bron:
https://www.delcampe.be/nl/verzamelingen/postkaarten/belgie/kasterlee/kasterlee-kerk-393339732.html)

Buiten de woonkern blijft het algemene landelijke karakter van de omgeving bewaard doorheen de 20ste
en 21ste eeuw (Figuur 49, Figuur 50, Figuur 51, Figuur 52).
Voor het terrein voor grondverbetering is echter een duidelijke evolutie op te merken. De luchtfoto uit
1971 lijkt nog steeds een klein gebouw weer te geven direct langs de straatkant. Dit heeft tegen 1989
echter plaats moeten maken voor een volledig verhard terrein waarop zich eveneens een gebouw
bevindt, de eerder vermelde autogarage met tankstation (zie 3.2.2). De gebouwen werden gesloopt in
2008-2009 waardoor ze verwijderd zijn op de luchtfoto uit 2010 en enkel een braakliggende zone te
zien is. Wel is nog werfverkeer in verband met de bodemsanering zichtbaar. Het terrein kent enkele
hoogteverschillen op de luchtfoto van 2012. De luchtfoto van 2013 toont echter opnieuw een
genivelleerd terrein weer.
Direct ten zuiden van het terrein voor grondverbetering is een nieuwe loods in aanbouw (huidige Lidl
supermarkt). Door de eerdere bouw- en afbraakwerken op het terrein voor grondverbetering is er een
verstoring van de oorspronkelijke bodemopbouw lokaal tussen 0,3m en 3,5m-mv (zie 3.2.2). De
boringen die uitgevoerd werden in functie van het bodemsaneringsproject tonen onder de verstoring
van de funderingsplaat van de garage en de klinkers een intacte bodemopbouw met een veenachtige
laag tussen 2,5m en 3,5-mv. 17

17

Smet Jet NV 2007; Rombouts 2009
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Figuur 49: Orthofotomozaïek uit 1971 met aanduiding van het projectgebied. (Geopunt 2019)

Figuur 50: Orthofotomozaïek uit 1989 met aanduiding van het projectgebied. (Geopunt 2019)
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Figuur 51: Orthofotomozaïek uit 2010 met aanduiding van het projectgebied. (Geopunt 2019)

Figuur 52: Orthofotomozaïek uit 2012 met aanduiding van het projectgebied. (Geopunt 2019)
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5 BESLUIT
Deze archeologienota werd opgemaakt door ABO nv naar aanleiding van de aanleg van een gescheiden
rioleringsstelsel en de heraaleg ter hoogte van de Turnhoutsebaan, Kattenberg, Pastorijstraat, Markt,
Binnenpad, Geelsebaan, Retiesebaan, Mgr. Miertsstraat en een apart terrein voor grondverbetering
(Geelsebaan 123) te Kasterlee. Het doel van dit onderzoek is drieledig;
1. Ten eerste wordt op basis van de beschikbare informatie nagegaan of er archeologische resten
te verwachten zijn op het terrein;
2. Ten tweede wordt nagegaan hoe goed deze archeologische resten bewaard zijn en in hoeverre
ze bedreigd zijn door de geplande bouwwerken;
3. Ten derde wordt nagegaan wat het potentieel tot kennisvermeerdering is.

5.1 TRACÉ CENTRUM KASTERLEE
Het antwoord op deze onderzoeksvragen luidt als volgt:
1. Landschappelijk gezien kan er voor het projectgebied een onderscheid gemaakt worden voor
het tracé enerzijds en het terrein voor grondverbetering anderzijds. Op geomorfologisch vlak
bevindt het projectgebied zich in de depressie van de Schijns-Nete. Het tracé bevindt zich in de
overgangszone tussen de rug van Lichtaart-Kasterlee in het zuiden en de vallei van de
Rullenloop in het noorden. Deze zuidwest-noordoost georiënteerde rug is voor een groot deel
opgebouwd uit Pliocene sedimenten. Voor de omgeving van het projectgebied in het centrum
van Kasterlee zijn er echter vooral locaties gekend met sporen van bewoning uit de
middeleeuwen en nieuwe tijd. Direct langs het tracé werden in het verleden immers reeds
verschillende (paal)kuilen, waterputten en andere resten gevonden uit deze perioden. In
mindere mate zijn ook vondsten uit de Romeinse periode aangetroffen en ten westen van het
projectgebied duidt een concentratie van grafheuvels op menselijke aanwezigheid tijdens de
metaaltijden. Voor het tracé moet zeker rekening gehouden worden met de kans dat er
menselijke resten kunnen worden aangetroffen tijdens de werken. In het verleden bevond er
zich immers een kerkhof direct rond de kerk. Dit werd vermoedelijk geruimd bij heraanleg van
de zone rondom de kerk maar hiervoor zijn geen bronnen gevonden die dit bevestigen. Het is
dan ook niet met zekerheid geweten of dit gebeurd is en in welke mate dit dan het geval zou
zijn geweest. Het kan echter niet uitgesloten worden dat er zich ook ter hoogte van het tracé
steentijdresten bevinden aangezien tijdens veldwerk op een terrein langs Binnenpad bij
archeologisch onderzoek een concentratie lithische artefacten werd aangetroffen.
Op basis van deze informatie bestaat de kans om resten en/of sporen van menselijke
aanwezigheid uit zeer uiteenlopende perioden aan te treffen ter hoogte van centrum van
Kasterlee. Voor het tracé is de verwachting het grootst om resten en/of sporen uit de steentijd,
middeleeuwen en nieuwe tijd aan te treffen aangezien het zich bevindt in de oude
bewoningskern van Kasterlee. Hier moet echter rekening gehouden worden met het feit dat de
wegen minstens teruggaan op 18de-eeuwse voorlopers en dat dus eventueel aanwezige
archeologische resten, indien (nog) aanwezig, hier dan ook verwacht worden van oudere
oorsprong te zijn. Op basis van het bureauonderzoek kan echter geen hogere verwachting
worden ingeschat met betrekking tot een specifieke periode.
2. Cartografische bronnen tussen 1712 en 2018 toonden aan dat de straten van het projectgebied
reeds gedurende een drietal eeuwen in gebruik zijn als wegen binnen de bewoningskern van
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Kasterlee. In de loop der tijd heeft er een uitbreiding van de bewoning plaatsgevonden
langsheen de wegen van het projectgebied en in de omgeving waardoor het tracé vandaag een
zone met een concentratie aan voornamelijk moderne bewoning doorsnijdt. Deze ontwikkeling
ging gepaard met bodemverstorende ingrepen voor de aanleg van wegverhardingen,
nutsleidingen en een gemengd rioleringsstelsel. De bodem is ter hoogte van het tracé dan ook
geroerd tot op een diepte van minimaal 60 cm waar asfaltverharding werd aangelegd en ca. 30
à 50 cm waar betonstraatstenen werden gebruikt. Daar waar nutsleidingen aanwezig zijn, is er
sprake van een verstoring van 1 m breed en diep. Ter hoogte van de bestaande riolering is de
oorspronkelijke bodemopbouw verstoord tot op een diepte van zo’n 2 m tot maximaal 5,5 m.
Door eerdere bodemingrepen met een dergelijke diepte kan het worden aangenomen dat
mogelijks archeologisch interessante lagen reeds verstoord of aangetast zijn. Bijkomend dient
rekening gehouden te worden met de impact van de geplande werken op het bodemarchief.
Hoewel er een uitbreiding van het oorspronkelijke gabarit in de breedte en in de diepte zal
plaatsvinden, zal bij de aanleg van de nieuwe leidingen slechts een beperkte zone bijkomend
verstoord worden. Dit geldt voor de delen van de Pastorijstraat, Turnhoutsebaan, Kattenberg,
Geelsebaan, Retiesebaan en Mgr. Miertsstraat waar enkel een smalle sleuf zal gegraven worden
voor de aanleg van een nieuwe RWA-afvoer en waar voor de rest enkel heraanleg van de
wegenis zal gebeuren waarvoor de diepte van de geplande werken deze van de bestaande
verstoring amper zal overstijgen. Bovendien zouden sporen en/of resten ruimtelijke context
missen door het smalle kijkvenster waarover ze worden aangesneden, indien ze toch zouden
worden aangetroffen. Ook wordt er geen verregaande impact verwacht bij het herprofileren
van de Rullenloop tussen Kattenberg en Binnenpad. De situatie is echter anders voor de delen
van het tracé waar momenteel slechts beperkte bodemingrepen hebben plaatsgevonden
(tussen Markt en Binnenpad) en/of waar sprake kan zijn van bewaring van menselijke resten
(rondom de kerk). In deze zones wordt de impact van de geplande verstoring op het
bodemarchief hoog ingeschat aangezien de archeologische verwachting voor deze delen van
het projectgebied hoger is.
3. De eerdere verstoringen door aanleg van wegenis, nuts- en rioleringsleidingen ter hoogte van
het tracé en de eerdere bouw- en afbraakwerken op het terrein voor grondverbetering hebben
echter een nefaste invloed gehad op de bewaring van het bodemarchief en zorgen ervoor dat
de kans op het aantreffen van archeologische resten beïnvloed wordt. Ter hoogte van de delen
van het tracé waar enkel een smalle sleuf gegraven wordt voor de aanleg van een nieuwe RWAafvoer en waar verder enkel heraanleg van de wegenis zal plaatsvinden in de Pastorijstraat,
Turnhoutsebaan, Kattenberg, Geelsebaan, Retiesebaan en Mgr. Miertsstraat zit het
archeologische potentieel in het aantreffen van dieper liggende archeologische
erfgoedwaarden uit de verwachte perioden die nog bewaard zijn gebleven onder de bestaande
verstoringen. Het is echter de vraag in welke mate sporen, vondsten, structuren en
stratigrafieën bewaard zijn gebleven onder de huidige verhardingen. Bovendien moet rekening
gehouden worden met de beperkte omvang van de werksleuf (ca. 1,4 m à 2m) en moet de
afweging gemaakt worden in welke mate een dergelijk klein kijkvenster kan bijdragen tot
kennisvermeerdering, rekening gehouden met een verstoorde bovengrond en zeer beperkt
ruimtelijk inzicht indien toch resten en/of sporen zouden worden aangetroffen. Ondanks de
reële archeologische verwachting voor de omgeving, wordt de potentiële kenniswinst door
deze factoren zeer laag ingeschat. De wetenschappelijke meerwaarde voor deze delen van het
projectgebied is dan ook nagenoeg onbestaande. Hetzelfde geldt voor de te herprofileren
Rullenloop.

2018H40 (AOE) | 25105.R.01 (intern) | 21006V (extern) | Archeologienota

66

Enkel ter hoogte van de zone rondom de kerk en het plein tussen Markt en Binnenpad geldt
een verhoogde archeologische verwachting en wordt de impact van de geplande werken hoog
ingeschat. De kans op archeologische kennisvermeerdering is hier hoog door de verwachte
aanwezigheid van het voormalige kerkhof rondom de kerk en de vermoedelijk beperkte diepte
van de bestaande verstoring t.h.v. het plein tussen Markt en Binnenpad. Verder onderzoek kan
hier kennis opleveren over het voormalige kerkhof van Kasterlee en de voormalige bewoners
van de gemeente. Tussen Markt en Binnenpad kunnen mogelijks oudere resten van menselijke
aanwezigheid worden aangetroffen naar analogie met reeds gekende archeologische
erfgoedwaarden in de omgeving.

5.2 TERREIN VOOR GRONDVERBETERING
Het antwoord op deze onderzoeksvragen luidt als volgt:
1. Landschappelijk gezien kan er voor het projectgebied een onderscheid gemaakt worden voor
het tracé enerzijds en het terrein voor grondverbetering anderzijds. Het terrein voor
grondverbetering daarentegen bevindt zich lager gelegen in de vallei van de Kleine Nete. De
regio tussen de Kleine Nete en de vallei van de Aa-Grote Kaliebeek wordt gekenmerkt door de
aanwezigheid van duinen. Deze stuifzandduinen ontstonden in de laatste ijstijd door het
verwaaien van de droogvallende dekzandgebieden en de fossiele alluviale vlaktes. Het
landschap in de omgeving, zoals bijvoorbeeld De Hoge Rielen ten westen van het projectgebied,
betreft een aaneengesloten geheel van stuifzandduinen. Dit landschap tussen Herentals en
Lichtaart heeft een belangrijke geologische waarde als schakel in de duinenketen NijlenKasterlee, met een duidelijke steilrand naar de vallei van de Kleine Nete. De afwisseling van
depressies en zandruggen resulteert in een gradiënt van droog naar nat (Agentschap Onroerend
Erfgoed 2018). De landschappelijke ligging van het terrein voor grondverbetering kan dan ook
een grotere archeologische verwachting met betrekking tot de steentijden met zich mee te
brengen. Verder werden tot heden nog meldingen gedaan van vondsten uit de middeleeuwen
tot de nieuwste tijd.
Op basis van deze informatie bestaat de kans om resten en/of sporen van menselijke
aanwezigheid uit zeer uiteenlopende perioden aan te treffen ter hoogte van het terrein voor
grondverbetering. Wat het terrein voor grondverbetering betreft, kunnen sporen en/of resten
vanaf de steentijden verwacht worden. Op basis van het bureauonderzoek kan echter geen
hogere verwachting worden ingeschat met betrekking tot een specifieke periode.
2. De gemeente is gelegen in een omgeving met een agrarisch/landelijk karakter. Het terrein voor
grondverbetering bleef tot in de 20ste eeuw in gebruik als landbouwgrond. Het bleef echter niet
altijd onbebouwd. De topografische kaart uit 1873 toont voor het eerst een gebouw aan de
westelijke rand van het terrein. Dit blijft tot minstens 1971 aanwezig op het terrein. De luchtfoto
uit 1989 toont echter dat dit gebouw heeft plaatsgemaakt voor een volledig verhard terrein
met een groter gebouw. Deze structuren werden op hun beurt in 2007-2009 weer afgebroken
en verwijderd. Na de sloop van de autogarage werd het terrein gedeeltelijk afgegraeven tot
3,5m-mv in verband met de bodemsanering. Het terrein werd na de uitname van de
funderingen, de verharding en de uitgevoerde bodemsanering opnieuw genivelleerd en
aangevuld met externe grond. Momenteel is het terrein voor grondverbetering opnieuw
onbebouwd. Als een gevolg van de eerdere bouw- en afbraakwerken kan er echter een
verstoring verwacht worden van de oorspronkelijke bodemopbouw. Door de eerdere bouw- en
afbraakwerken op het terrein voor grondverbetering is er een verstoring van de oorspronkelijke
bodemopbouw lokaal tussen 0,3m en 3,5m-mv (zie 3.2.2). De boringen die uitgevoerd werden
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in functie van het bodemsaneringsproject tonen onder de verstoring van de funderingsplaat
van de garage en de klinkers een intacte bodemopbouw met een veenachtige laag tussen 2,5m
en 3,5-mv. 18
3. De eerdere verstoringen door aanleg van wegenis, nuts- en rioleringsleidingen ter hoogte van
het tracé en de eerdere bouw- en afbraakwerken op het terrein voor grondverbetering hebben
echter een nefaste invloed gehad op de bewaring van het bodemarchief en zorgen ervoor dat
de kans op het aantreffen van archeologische resten beïnvloed wordt. Een westelijk gedeelte
van het terrein werd tussen oktober 2009 en november 2011 gesaneerd tot een diepte van
3,5m-mv. Deze strook van het terrein wordt uitgesloten voor verder archeologisch
bodemonderzoek. De potentiële kenniswinst en archeologisch potentieel is zo goed als nihil
(vrijgave). Het oostelijk gedeelte van het terrein is verstoord geweest door de aanleg van
klinkers (-0,3-mv) en het garagegebouw (vloerplaat tot 0,5m-mv) maar de uitgevoerde
bodemprofielen van 2007 en 2009 tonen wel degelijk een onverstoorde bodemopbouw aan.
Bovendien mag er een veenlaag verwacht worden tussen 2,5m en 3,5m-mv. Het archeologisch
potentieel is nog steeds hoog voor het terrein gezien het hogere steentijdpotentieel.

5.3 CONCLUSIE
Uit 1, 2 en 3 kan geconcludeerd worden dat de omgeving van het projectgebied in zowel het centrum
van Kasterlee als het terrein voor grondverbetering een archeologisch potentieel heeft. De algemene
verwachting om archeologische resten en/of sporen uit zeer uiteenlopende perioden aan te treffen is
hoog maar er moet rekening gehouden worden met de eerdere bodemingrepen ter hoogte van het
projectgebied. Daarom dient er op basis van de resultaten van deze bureaustudie voor het advies een
onderscheid gemaakt te worden tussen het tracé enerzijds en het terrein voor grondverbetering
anderzijds. Het tracé dient verder nog onderverdeeld te worden in reeds verstoorde delen en zones
waar het bodemarchief mogelijk wel bewaard is gebleven (Figuur 53).
Voor de delen van het tracé in het centrum van Kasterlee waar enkel nieuwe leidingen zullen worden
aangelegd is de verwachting om archeologische resten aan te treffen laag gezien de verstoring door
eerdere aanleg van wegenis en/of riolering. Mochten toch sporen en/of resten worden aangetroffen
dan zouden ze ruimtelijke context missen door het smalle kijkvenster waarover ze worden
aangesneden. Door dit gebrekkig potentieel tot kennisvermeerdering wegen de kosten van verder
onderzoek niet op tegen de baten. Voor de delen van de Pastorijstraat, Turnhoutsebaan, Kattenberg,
Geelsebaan, Retiesebaan en Mgr. Miertsstraat waar enkel riolerings- en wegeniswerken zullen
plaatsvinden, wordt bijgevolg geen verder onderzoek geadviseerd.
Hoewel de geplande werken rondom de kerk en tussen de Markt en Binnenpad eveneens enkel
riolerings- en wegeniswerken inhouden, geldt hier een verhoogde archeologische verwachting en wordt
de impact van de werken groot ingeschat. Het kan immers niet worden uitgesloten dat er zich rondom
de kerk nog stoffelijke menselijke resten bevinden aangezien er zich het voormalige kerkhof van
Kasterlee bevond. Ter hoogte van de Markt en Binnenpad wordt de huidige verstoring ondiep ingeschat
en zullen de geplande werken een diepgaande impact hebben door de aanleg van zes bufferkokers. Om
de archeologische waarde van deze zones te evalueren, wordt dan ook vervolgonderzoek geadviseerd.
Omdat het bureauonderzoek niet toelaat een inschatting te maken van de mate van bewaring van het
(archeologische) bodemarchief op het terrein voor grondverbetering wordt hier voor een gedeelte

18

Smet Jet NV 2007; Rombouts 2009
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vervolgonderzoek geadviseerd. Aangezien het gedeelte van het terrein dat reeds gesaneerd is en dus
afgegraven is tot 3,5m-mv wordt bijgevolg geen verder onderzoek geadviseerd.
De te volgen methodes en strategieën worden uitgewerkt in het Programma van Maatregelen van deze
archeologienota. Onderstaande figuur geeft een visueel overzicht van de delen van het projectgebied
waarbij wel of geen vervolgonderzoek geadviseerd wordt.

Figuur 53: Overzicht van de adviezen voor het projectgebied: vrijgave (blauw) en vervolgonderzoek (geel) (Geopunt /
ABO nv 2019)
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