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Hoofdstuk 1

Bureauonderzoek

1.1 Beschrijvend gedeelte
1.1.1 Administratieve gegevens
Projectcode:

201F89

Aanleiding:

De archeologienota met beperkte samenstelling (nota light) werd opgemaakt
voor de herprofilering via ophoging van een terrein dat buiten de vastgestelde
archeologische zones ligt en met een perceeloppervlakte van ongeveer 17.828
m2 en een vergunningsoppervlakte van ongeveer 9964 m2. Daarmee valt de
stedenbouwkundige vergunningsaanvraag binnen de aanvragen waarbij de
totale oppervlakte van de kadastrale percelen waarop de vergunning
betrekking heeft 3.000 m2 of meer bedraagt en waarbij de percelen volledig
buiten de archeologische zones, opgenomen in de vastgestelde inventaris van
archeologische zones, liggen.

Vigerende wetgeving: Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en het Onroerenderfgoedbesluit
van 16 mei 2014. De nota werd opgesteld overeenkomstig de Code van Goede
Praktijk, aangepast op 1 januari 2017.
Actoren:

Studiebureau Archeologie bvba, OE/ERK/Archeoloog/2015/00002
Wouter Yperman, OE/ERK/Archeoloog/2015/00056

Locatie:

Gemeente Zoutleeuw, Retsbaan (fig. 1.1 en 1.2)
Bounding box: punt 1: x= 202580, y= 171182
punt 2: x= 202745, y= 171479
Gemeente Zoutleeuw, Afdeling: 1, Sectie: D, Percelen: 75D & 81G (fig. 1.3).

Periode uitvoering:

12 juni 2018

Relevante termen:

Bureauonderzoek, buitengebied, ophoging

Verstoorde zones:

Geen.
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Fig. 1.1: Uittreksel van de topografische kaart met situering van het projectgebied2.

Fig. 1.2: Situering van het projectgebied binnen de verschillende Vlaamse archeoregio’s3.

2
3

Onderliggende kaartlaag: © Geopunt (AGIV).
Kaart op basis van https://onderzoeksbalans.onroerenderfgoed.be/onderzoeksbalans/archeologie
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Fig. 1.3: Uittreksel van het kadasterplan met situering van het projectgebied4.
1.1.2 Onderzoeksopdracht
Het archeologisch bureauonderzoek beoogt om op basis van bestaande bronnen informatie te
verzamelen over de aan- of afwezigheid van een archeologische site op een terrein, de karakteristieken
en de bewaringstoestand ervan, de relatie met het landschap, de waarde ervan en hoe ermee moet
omgegaan worden in het kader van bodemingrepen.
De Code Goede Praktijk biedt de mogelijkheid om een nota met beperkte samenstelling (nota light) in
te dienen indien de confrontatie tussen de toekomstige werken en één doorslaggevend aspect uit de
beschrijving van de landschappelijke ligging van het onderzochte gebied, de historische beschrijving,
of de bespreking van het onderzochte gebied in zijn archeologische kader aantoont dat:
1° met aantoonbare zekerheid geen archeologisch erfgoed aanwezig is op het onderzochte terrein, of;
2° de toekomstige werken met aantoonbare zekerheid geen verstoring zullen veroorzaken aan het
eventueel aanwezige archeologische erfgoed, of;
3° verder onderzoek van het terrein in het kader van de toekomstige werken met aantoonbare
zekerheid niet zou leiden tot nuttige kenniswinst;
en er dus geen verdere maatregelen nodig zijn, dan mag de rapportering over het bureauonderzoek
van het terrein beperkt blijven5.

4
5

Onderliggende kaartlaag: © Geopunt (AGIV).
Code Goede Praktijk 12.5.3.3

11

Archeologienota: Het bureauonderzoek aan

Fig. 1.4: Ontwerpplan van de geplande werken6.
6

©Mues Bvba, originele in bijlage.
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Fig. 1.5: Terreinsnedes van de geplande werken7.
7

©Mues Bvba, originele in bijlage.
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Beschrijving geplande werken:
Op basis van informatie van de initiatiefnemer bestaan de geplande werken uit het ophogen en
herprofilering van de bestaande paardenweide met 9.609,29m3 grond. De bestaande teelaarde zal ter
plekke blijven liggen8, en na het ophogen van het terrein zal er opnieuw gras ingezaaid worden om ten
slotte opnieuw als paardenweide te gebruiken. Er worden geen constructies, zoals stallen, gepland
aangezien deze reeds op het terrein aanwezig zijn ten zuiden van het vergunningsgebied (fig. 1.4 - fig.
1.6). De werken worden uitgevoerd in een deel van het projectgebied. Enkel dit deel van het
projectgebied met een oppervlakte van 9.964 m2, het vergunningsgebied, maakt deel uit van deze
archeologienota.

Fig. 1.6: Inplanting van de werken in het projectgebied9.
Doorslaggevend aspect:
Het doorslaggevende aspect dat in aanmerking komt om deze nota met beperkte samenstelling te
verantwoorden is dat de werken met aantoonbare zekerheid geen verstoring zullen veroorzaken aan
het eventueel aanwezige archeologische erfgoed aangezien de bestaande teelaarde niet zal worden
afgegraven en omdat de herprofilering van het terrein enkel zal gebeuren binnen de aangevoerde
grond. Verder worden er geen constructies gepland en blijft men binnen de bestaande omheining
zodat er geen ingrepen in de bodem zullen plaatsvinden. Deze aspecten zijn enkel van toepassing op
het vergunningsgebied en niet het volledige projectgebied.

8
9

Na telefonisch overleg afgesproken en bevestigd via email op 6 juni 2019
Onderliggende kaartlaag: © Geopunt (AGIV), © Mues Bvba, originele in bijlage.
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1.1.3 Werkwijze
Voor het bureauonderzoek in het kader van een nota met beperkte samenstelling waarbij de geplande
werken met aantoonbare zekerheid geen verstoring zullen veroorzaken aan het eventueel aanwezige
archeologische erfgoed, werden de reeds uitgevoerde archeologisch onderzoeken en de
bodemopbouw ruimtelijk en inhoudelijk geconfronteerd met de aanwezige infrastructuur en de
geplande werken.
1.2 Assessmentrapport
1.2.1 Bodemopbouw
Het projectgebied is gelegen aan de rand van de alluviale vlakte van de Kleine Gete en de bodemkaart
toont voor het vergunningsgebied verschillende bodems (fig. 1.7):
- wLdc: Matig natte zandleembodem met sterk gevlekte, verbrokkelde textuur B horizont en
klei-zand op geringe diepte (ondieper dan 75 cm).
- wPcc: Matig droge licht zandleembodem met sterk gevlekte, verbrokkelde textuur B horizont
en klei-zand op geringe diepte (ondieper dan 75 cm).
- Ldp: Matig natte zandleembodem zonder profiel.
- Afp: Zeer natte leembodem zonder profiel.

Fig. 1.7: Bodemkaart met aanduiding van het projectgebied10.

10

Onderliggende kaartlaag: © Geopunt (AGIV).
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Nagenoeg het volledige vergunningsgebied is te situeren op de rand van de alluviale vlakte van de
Kleine Gete en betreft een matig droge/natte (lichte) zandleembodem met sterk gevlekte,
verbrokkelde textuur B horizont en klei-zand op geringe diepte (ondieper dan 75 cm) (fig. 1.7/w..c). Dit
zijn bodems waarbij er een kleiaanrijkingshorizont (textuur B horizont) aanwezig onder de teelaarde.
Dit komt ook overeen met het archeologisch vlak. De klei-zand op geringe diepte (ondieper dan 75 cm)
verwijst naar de aanwezigheid van ondiep gelegen tertiair substraat van hoofdzakelijk de formatie van
Tienen die bestaat uit zwartbruine lignietrijke klei en witgrijsbruin zand met bleke mergel en onderaan
soms grove zand- en grindlagen. In het uiterste zuiden is het vergunningsgebied aangesneden door de
alluviale vlakte van de Kleine Gete waarbij erosie en afzetting van alluvium een natte bodem zonder
profielontwikkeling vormt (fig. 1.7/..p).
De bodems met een textuur B horizont zijn geschikt om archeologische sporen te bevatten. De ligging
op een helling, is minder interessant en vergroot de kans op erosie. De alluviale vlakte is interessant
vanwege de nabijheid van water, maar vorm een minder stabiele bodem en kan potentieel
overstromen zodat de kans op een aanwezigheid van archeologische sites hier minder is voor
bewoning, maar hoger voor activiteiten gelinkt aan het water.
1.2.2 Archeologische voorkennis
Het projectgebied situeert zich ten noorden van enkele archeologisch gekende locaties die terug te
vinden zijn op de CAI (Centrale Archeologische Inventaris) (fig. 1.8). Ten zuidwesten van het
projectgebied situeren zich twee locaties waarbij door middel van kaartstudies schansen uit de nieuwe
tijd werden geïdentificeerd. Het betreft de veldschans van Helen-bos (fig. 1.8/151171) en de
Schelvelsteen-Schans (fig. 1.8/361). Ten zuidoosten van het projectgebied situeert zich de opgraving
van de Castelbergh-motte. Hierbij werden sporen en vondsten aangetroffen uit de steentijd,
metaaltijden, Romeinse periode en de middeleeuwen (fig. 1.8/3175).
Vlak langs het projectgebied, in het noordwesten is er een zone aangegeven waar geen archeologie
meer te verwachten is (fig. 1.8/bk/dhm2). Dit omwille van de aanduiding op de bodemkaart als groeve
(fig. 1.7/OE) waarbij het hoogstwaarschijnlijk gaat om klei uit de textuur B horizont. Op basis van het
digitaal hoogtemodel (DHM) heeft men deze zone ook opgemerkt.
Historische kaarten tonen aan dat het vergunningsgebied minstens sinds de 18de eeuw
landbouwgebied is geweest. De kaart van Ferraris uit 1777 (fig. 1.9) toont een akkerlandschap. De 19de
eeuwse kaart van Vandermaelen (fig. 1.10) toont een natte weide, wat overeenkomt met de huidige
situatie. De Retsbaan in het noorden is er altijd al geweest, de weg ten westen van het projectgebied
is in de loop van de 20ste echter verdwenen met de komst van de Budingenweg. De bewoning ten
zuiden van het projectgebied is tevens min of meer constant gebleven.
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Fig. 1.8: Uittreksel uit de CAI met situering van het projectgebied11.

Fig. 1.9: Uittreksel uit de kaart van Ferraris (1777) met situering van het projectgebied12.
11
12

Onderliggende kaartlaag: © Geopunt (AGIV).
Onderliggende kaartlaag: © Geopunt (AGIV).
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Fig. 1.10: Uittreksel uit de kaart van Vandermaelen (1846-1854) met situering van het
projectgebied13.
1.2.3 Bestaande infrastructuur
De bestaande infrastructuur bestaat binnen het vergunningsgebied uit een weide. Ten zuiden, maar
binnen het projectgebied, is een paardenpiste aanwezig met enkele gebouwen. (fig. 1.11).

13

Onderliggende kaartlaag: © Geopunt (AGIV).
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Fig. 1.11: Luchtfoto uit 2019 met aanduiding van het projectgebied14.
1.2.4 Confrontatie met de geplande werken
De geplande werken bestaan uit het ophogen en herprofilering van de bestaande paardenweide met
9.609,29m3 grond. De bestaande teelaarde zal ter plekke blijven liggen15, en na het ophogen van het
terrein zal er opnieuw gras ingezaaid worden om ten slotte opnieuw als paardenweide te gebruiken.
Er worden geen constructies, zoals stallen, gepland aangezien deze reeds op het terrein aanwezig zijn
ten zuiden van het vergunningsgebied (fig. 1.4 - fig. 1.6).
De aard van de werken, de bestaande toestand, de bodemopbouw en de archeologische voorkennis
maakt dat een archeologisch onderzoek niet te verantwoorden is aangezien de teelaarde niet zal
worden afgegraven en dus als buffer kan dienen bij het ophogen van het terrein.
1.3 Samenvatting
Voor de ophoging en herprofilering van een paardenweide dient er een inschatting gemaakt te worden
van het archeologisch potentieel.
Doordat de werken niet van die aard zijn dat ze een ingreep in de bodem vormen, en dus een
bedreiging vormen voor het eventueel aanwezige archeologische erfgoed, is verder archeologisch
onderzoek niet te verantwoorden.
14
15

Onderliggende kaartlaag: © Geopunt (AGIV).
Na telefonisch overleg afgesproken en bevestigd via email op 6 juni 2019
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Bijlage
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Rapport
volumeberekening
Samenvatting
Veld
Eenheid
CRS
Grens
DTM1
DTM2
Z Range DTM1
Z Range DTM2
Aantal dwarsprofielen
Afstand
Geëxtrapoleerd
Uitgraving
Ophoging
Grondverzet

Waarde
m
Lokaal
Zonder grens
BT
OT
[27.770,37.447]
[28.400,37.359]
7500
0.025
Nee
0.000
9955.754
-9955.754

