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Periode

Tijd in jaren

Nieuwste tijd:
Nieuwe tijd:
Middeleeuwen:
Late Middeleeuwen
Volle Middeleeuwen
Vroege Middeleeuwen C / Karolingische periode
Vroege Middeleeuwen B / Merovingische periode
Vroege Middeleeuwen A / Frankische periode
Romeinse tijd:
IJzertijd:
Late IJzertijd
Midden-IJzertijd
Vroege IJzertijd
Bronstijd:
Neolithicum (Jonge Steentijd):
Finaal-Neolithicum
Laat-Neolithicum
Midden-Neolithicum
Vroeg-Neolithicum
Mesolithicum (Midden-Steentijd):
Paleolithicum (Oude Steentijd):

19e E - heden
16e E - 18e E na Chr.
5e E - 15e E na Chr.
13e E - 15e E na Chr.
10e E - 12e E na Chr.
8e E - 9e E na Chr.
6e E - 8e E na Chr.
5e E na Chr.
57 voor Chr. - 402 na Chr.
800 - 57 voor Chr.
250 - 57 voor Chr.
475/450 - 250 voor Chr.
800 - 475/450 voor Chr.
2100/2000 - 800 voor Chr.
5300 - 2000 voor Chr.
3000 - 2000 voor Chr.
3500 - 3000 voor Chr.
4500 - 3500 voor Chr.
5300 - 4800 voor Chr.

Bron: Onderzoeksbalans Vlaanderen

Tabel 1.
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Overzicht van de verschillende (pre)historische perioden.

ca. 9500 - 4000 voor Chr.
tot 10 000 voor Chr.
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1

Generiek

In opdracht heeft Vlaams Erfgoed Centrum in maart 2019 nota opgesteld naar de archeologische waarde
van de locatie Kiezelweg in Mol (afb. 1 en 2). De nota bestaat uit een landschappelijk bodemonderzoek
(prospectie zonder ingreep in de bodem) en verkennend archeologisch booronderzoek en is uitgevoerd naar
aanleiding van de voorgenomen nieuwbouwproject.

Afb. 1.

Locatiekaart van het plangebied.
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Afb. 2. Aanduiding van het uit te voeren archeologisch onderzoek op het plan van de bestaande toestand
op het terrein.
De nota volgt op een reeds bekrachtigde archeologienota, uitgevoerd door het Vlaams Erfgoed Centrum in
1
maart 2018 (ID 7034). De resultaten van het onderzoek en de te nemen maatregelen worden uitvoerig
beschreven in hoofdstuk 1.1.2.
1.1

Administratieve gegevens

eerder uitgevoerd onderzoek:
huidige onderzoeksfasen:

aanleiding:
locatie:
plaats:
gemeente:
provincie:

1 Van Mierlo & X. Alma 2018.
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bureauonderzoek 2018B174 (ID 7034)
landschappelijk bodemonderzoek (archeologisch
vooronderzoek zonder ingreep in de bodem) en
verkennend
archeologisch
booronderzoek
(archeologisch vooronderzoek met ingreep in de
bodem)
nieuwbouwproject
Kiezelweg
Rauw
Mol
Antwerpen
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kadastrale gegevens:

Gemeente
Mol,
Afdeling
1,
Sectie
G,
Perceelnummers: 1055F23, 1055W34 en 1055X34.
diepte bodemverstoring
4,7 meter
2
oppervlakte plangebied
4.859 m / 0,5 hectare
coördinaten (bounding box; Lambertcoördinaten 208.274 / 212.360
EPSG:31370)
208.321 / 212.407
208.368 / 212.453
projectcode
2019B294 (landschappelijk bodemonderzoek)
2019D211
(verkennend
archeologisch
booronderzoek)
VEC-projectcode:
5010078
5010167
auteurs:
X. Alma (OE/ERK/Archeoloog/2016/00094)
T. Van Mierlo (bureauonderzoek, veldwerkleider)
J. Wijnen (landschappelijk bodemonderzoek, ACTOR)
Y. Raczynski-Henk (landschappelijk bodemonderzoek,
ACTOR)
R. Machiels (vuursteenspecialist)
2
autorisatie:
X. Alma (OE/ERK/Archeoloog/2016/00094)
begindatum onderzoek:
12 maart 2019
einddatum onderzoek:
27 juni 2019
beheer en plaats documentatie:
Vlaams Erfgoed Centrum
Liesdonk 5
2440 Geel
Relevante thesaurustermen:
Finaal-Paleolithicum, Neolithicum, Bronstijd, wegen,
bureauonderzoek.
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/thesaurus
1.2

Archeologische voorkennis en maatregelen

Momenteel is het plangebied gedeeltelijk braakliggend en gedeeltelijk in gebruik als grasland. Het
braakliggende gedeelte is het gevolg van het slopen van de bebouwing en bestrating die sinds de jaren ’60
aanwezig was. De precieze oppervlakte en diepte van deze verstoring is niet gekend. De verstoring beperkt
zich voornamelijk tot het noordelijke gedeelte van het plangebied.
Binnen het plangebied worden drie appartementscomplexen en ondergrondse parking gerealiseerd. De drie
appartementscomplexen hebben een oppervlakte van 1.440 m². De ondergrondse parking heeft een
oppervlakte van 1.406 m². Het grootste gedeelte van de appartementscomplexen is gelegen op de
ondergrondse parking. Een oppervlakte van circa 533 m² zal enkel een fundering bevatten en geen kelder.
De funderingen zullen 60 centimeter breed zijn en aangelegd worden over een lengte van 146 meter. De
ondergrondse parking zal een verstoring van 360 centimeter veroorzaken en de funderingen een verstoring
van 1,08 meter diepte. Eveneens zullen er vijf liften (in totaal 20 m²) geplaatst worden die plaatselijk een
diepere verstoring namelijk 4, 7 meter zullen veroorzaken.
Verder zullen er eveneens rioleringen en putten gerealiseerd worden. De riolering zal aangesloten worden
aan de Kiezelweg en zal op een diepte van 1,08 meter onder maaiveld gelegen zijn. Er zullen ook putten
aangelegd worden die een totale oppervlakte van circa 32m² hebben. Zo zullen er twee gerealiseerd
worden. De putten worden verbonden met twee wadi’s die een diepteverstoring van 0,90 meter zullen

2Xander Alma is een werknemer bij ADC ArcheoProjecten BV. ADC ArcheoProjecten voert onderzoek in onderaanneming uit voor het
Vlaams Erfgoed Centrum.
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veroorzaken. Als laatste zullen er eveneens verhardingen geplaatst worden. Deze zullen over een
oppervlakte van 467 m² tot een diepte van 50 centimeter verstoren.

Afb. 3.

Overzicht van de geplande werken met diepteverstoring.

De ondergrond in het plangebied bestaat uit eolische afzettingen. Het is gelegen in de zandstreek. Op basis
van de bodemkaart kan gesteld worden dat de bodem in het plangebied bestaat uit een matig natte
zandbodem met duidelijke textuur B horizont. Op basis van de DTM is te zien dat het plangebied hoog
gelegen is en eerder ver van water, namelijk minimaal 600 meter verwijderd van het dichtstbijzijnde, niet
antropogene gevormde bron van water. De meeste bronnen van water in de omgeving zijn antropogeen
de
gevormd in de 19 eeuw zoals het Zilverstrand of de huidige Kempense Meren. Op grond van de
ontstaansgeschiedenis van dekzand kunnen archeologische resten vanaf het Laat-Paleolithicum voorkomen,
maar de verre afstand tot water zorgt voor een minder gunstige locatie. Op basis van historisch
kaartmateriaal, namelijk de Ferraris kaart, kunnen vennen gezien worden. Eveneens toont de CAI dat de
meeste meldingen van Steentijd in de verre omgeving gelegen zijn. Deze zijn echter dichter bij water
gelegen, op een meer gunstige locatie. Mogelijk is één van de meldingen op een gelijkaardige locatie
gelegen. Dit is echter niet geheel duidelijk. Op deze manier is er door de aanwezigheid van de vennetjes en
de CAI-melding die op een gelijkaardige locatie gelegen is, toch nog een kans op archeologische resten
daterend vanaf het Laat-Paleolithicum.
Zoals hierboven reeds al is aangegeven toont de CAI in de omgeving voornamelijk archeologische resten uit
de Steentijd. In de onmiddellijke omgeving van het plangebied komen geen meldingen voor. De
archeologische meldingen komen voornamelijk voor vanaf 2 kilometer verwijderd vanaf het plangebied, en
deze kunnen gedateerd vanaf het Laat-Paleolithicum tot Neolithicum. De meldingen zijn zowel afkomstig
van veldprospecties als proefopgravingen. De meeste meldingen zijn dichtbij de westelijk gelegen vallei te
situeren en op zich dichtbij water. De meeste meldingen liggen dan ook op een meer gunstigere locatie.
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Eveneens zijn er meldingen die dateren uit de Bronstijd, namelijk de Celtic Fields. De interpretatie van deze
Celtic Fields is onzeker en niet verder onderzocht. Verder is er zeer weinig onderzoek gebeurd in de
omgeving van het plangebied. Dit wilt niet zeggen dat er geen archeologische resten aanwezig kunnen zijn
binnen het plangebied.
Op de historische kaarten kan gesteld worden dat het plangebied onbebouwd is gebleven tot in de jaren
’60-’70. Voor deze periode was het plangebied onbebouwd en voornamelijk in gebruik als heide. Dit is
eveneens te zien op de Vandermaelenkaart (bruyère = br). Vanaf de Atlas der Buurtwegen is eveneens te
zien dat het plangebied aan een weg gelegen is. In de laatste eeuw, 1,5 eeuw is de omgeving van heide
omgevormd tot bos en akkerland.
Op basis van de gegevens kan gesteld worden dat er archeologische resten vanaf het Laat-Paleolithicum tot
aan de Late Middeleeuwen kunnen voorkomen. De kans op archeologische resten daterend uit het LaatPaleolithicum tot Neolithicum hebben een grotere kans om voor te komen omwille van de aanwezigheid
van vennetjes die terug te vinden zijn op de historische kaarten, en de CAI melding die op een gelijkaardige
locatie gelegen is. De archeologische resten daterend vanaf het Neolithicum tot Late Middeleeuwen hebben
eveneens een kans op voorkomen. Dit omwille van dezelfde redenen reeds aangehaald voor de
steentijdsites. Er zijn echter nog geen archeologische resten terug gevonden in de omgeving die een
aanwijzing kunnen geven op de aanwezigheid van archeologische resten daterend vanaf Neolithicum tot de
Late Middeleeuwen.
Archeologische resten daterend vanaf de Late Middeleeuwen hebben eerder weinig kans om voor te
komen. De historische kaarten tonen geen bebouwing in de omgeving van het plangebied. Verder is de
de
gemeente Rauw pas vanaf de 19 eeuw verder ontwikkeld. Om al deze reden is de kans klein op
archeologische resten daterend vanaf de Late Middeleeuwen.
Omwille van de verwachting voor archeologische resten daterend uit de Steentijd en archeologische resten
met een sporenniveau, wordt een landschappelijk bodemonderzoek geadviseerd. Er dient echter wel
rekening gehouden te worden met de huidig verstoorde delen. Het noordelijke gedeelte, waar het
gesloopte huis gestaan heeft (zie § 1.4), zal een grotere verstoring gekend hebben waardoor de
archeologische resten daterend vanaf Laat-Paleolithicum tot Neolithicum een grote kans hebben om
verstoord te zijn.
Omdat de precieze verstoring nog niet bepaald is binnen het plangebied, kan op dit moment nog geen zone
uitgesloten worden. Omwille van deze reden wordt er over het gehele plangebied, waar ingrepen zullen
plaatsvinden, een landschappelijk bodemonderzoek geadviseerd. De geplande werkzaamheden vinden
plaats op de grootste delen van het plangebied. De zones die aangeduid kunnen worden als niet verder
ontwikkeld komen slechts zeer fragmentarisch voor, en hebben desalniettemin een grote kans om verstoord
te worden.
1.3

Huidig gebruik en verstoringen

Momenteel is het plangebied onbebouwd. Het gebouw dat er stond, werd gesloopt. Dit is zichtbaar op de
luchtfoto van 2013-2015. Deze toont namelijk een braakliggend terrein in het noordelijke gedeelte van het
plangebied. Verder is het plangebied in gebruik in grasland. Enkel in het westen zijn bomen te situeren.
Het plangebied is omgeven door alleenstaande huizen die gelegen zijn aan de Kiezelweg. Ten zuiden van het
plangebied is de Beek te Rauw te situeren.
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Afb. 4.

Het plangebied op de luchtfoto van 2013-2015.

In het onderzoeksgebied zijn de volgende verstoorde zones vastgesteld op basis van luchtfoto’s en
topografische kaarten:
Binnen het plangebied stond een alleenstaand gebouw. De oppervlakte en diepteverstoring van dit gebouw
is niet geheel vastgesteld. Mogelijk heeft dit gebouw de bodem tot 1,0 meter verstoord. Op basis van het
kaartmateriaal kan gesteld worden dat dit gebouw zeker een oppervlakte van 370 m² had. Een eventuele
kelder is niet gekend. Eveneens waren er bijgebouwen. Ook van deze bijgebouwen is de oppervlakte als
diepteverstoring niet gekend. De bijgebouwen hadden een grootte van circa 40 m². Ook was een weg naar
het zuiden van het plangebied aanwezig. Van zowel de bijgebouwen als de weg is geen specifieke verstoring
geweten. Mogelijk zal de maximale verstoring 50 centimeter geweest zijn. Als laatste lag er rondom het
gebouw bestrating. Deze zal eveneens een maximale verstoring van 50 centimeter gehad hebben. Op basis
van kaartmateriaal kan deze bestrating (inclusief de weg naar het zuiden) gezien worden over een
oppervlakte van circa 750 m².
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Afb. 5.
1.4

Locatiekaart van het plangebied met locaties van de vermoedelijk verstoorde zones.
Beschrijving van de geplande werken

Binnen het plangebied wordt een nieuwbouw met verschillende appartementcomplexen gebouwd. Naast
de appartementscomplexen wordt het gehele plangebied nog voorzien met verhardingen en twee wadi’s.
1. Appartementscomplexen
Er zullen drie blokken geplaatst worden (blok A, B en C). Blok A heeft een oppervlakte van circa 260 m², blok
B heeft een oppervlakte van circa 615 m² en blok C heeft een oppervlakte van circa 565 m². In totaal zullen
er 31 appartementen gerealiseerd worden. Blok A zal uit vijf appartementen bestaan die gemiddeld een
grootte van 100 m² bevatten. Blok B zal uit 13 appartementen bestaan die een grootte van variërend van 71
tot 105 m² bevatten en blok C zal uit 13 appartementen bestaan die een grootte variërend van 74 tot 12
3m² bevatten. Ieder appartement zal eveneens voorzien worden van een terras. De terrassen variëren van
7m² tot 23m². Elke verdieping zal eveneens een gemeenschappelijke ruimte bevatten. Deze ruimte heeft
een variërende grootte van 16m² tot 49m². De gemeenschappelijke ruimtes bevatten de lift en trappenhal.
Onder een deel van de bouwblokken komt een parkeerkelder te liggen. De overige zones die niet
inbegrepen zijn bij de ondergrondse parking zullen enkel funderingen hebben. Deze fundering zal 60
centimeter breed zijn en een diepteverstoring van 1,08 meter veroorzaken. In totaal hebben de funderingen
een oppervlakte van 87,60 m².
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Afb. 6.

Overzicht van de geplande werkzaamheden.

Afb. 7.

Doorsnede terrein 1

Afb. 8.

Doorsnede terrein 2
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2. Ondergrondse parking
De ondergrondse parking heeft een oppervlakte van 1604 m². De parkeerkelder komt hoofdzakelijk tussen
de drie appartementsblokken te liggen en heeft bij elk appartementsblok een overlap (afb. 6). De
parkeerkelder zal tot een diepte van 3,60
3,6 meter uitgegraven worden. De ondergrondse parking zal 41
parkeerplaatsen, drie fietsenstallingen en 30 bergingen bevatten. Eveneens zijn er vijf gemeenschappelijke
ruimtes waar de lift en trappenhal terug te vinden is. De gemeenschappelijke ruimtes hebben hier ook een
variërende grootte van 20 tot 24 m². De ondergrondse parking zal bereikbaar zijn vanaf blok B.
De lift zal een diepte van 4,70
4,7 meter verstoren. De liften zullen elk een oppervlakte van 4 m² bevatten. Er
zullen vijf liften geplaatst worden verdeeld over de drie complexen.

Afb. 9.

Detailplan van de ondergrondse parking.

3. Riolering, putten en wadi’s
De nutsleidingen zullen verbonden worden met de noordelijk gelegen Kiezelweg. De nutsleidingen zullen
aangelegd worden in een sleuf met breedte van 80 centimeter.. De nutsleidingen zijn zowel ten noorden als
ten zuiden van blok A en blok B gelegen. In totaal zal er een oppervlakte van circa 120 m² uitgegraven
worden.
Er zullen eveneens twee hemelwaterputten gerealiseerd
gerealiseerd worden. Deze zullen gelegen zijn ten zuiden van
blok A en B. Deze putten zullen verbonden worden met de twee wadi’s die gelegen zijn zowel in het uiterste
oosten als het uiterste westen van het plangebied. Deze hemelwaterputten zullen in totaal een oppervlakte
o
van circa 32 m² verstoren tot een diepte van 3 meter.. De twee wadi’s zullen een diepte van 90 centimeter
verstoren over een oppervlakte van circa 78 tot 106 m².
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Afb. 10.

Fundering- en rioleringsplan

4. Verhardingen en bovengrondse aanpassingen
Er zullen, verspreid over het plangebied, verhardingen geplaatst worden op verder onverstoorde plaatsen.
Deze zullen een totale oppervlakte van 467 m² bevatten. Circa 170 m² van deze oppervlakte is gelegen op de
plaats waar de ondergrondse garage zal gelegen zijn. De verharding zal een verstoring van 50 centimeter
verstoren. Binnen deze verharding zal eveneens plaats gemaakt worden voor drie parkeerplaatsen en een
fietsenstalling.
Verder zal voor de nieuwbouwcomplexen het plangebied opgehoogd worden met 5 centimeter en eveneens
geëgaliseerd worden. Verdere egalisatie zal minimaal of niet plaatsvinden.
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Afb. 11.

Overzicht van het groenplan.
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Samenvatting van de geplande werkzaamheden

Afb. 12.

Overzicht van de geplande werken.

bodemingreep
fundering
ondergrondse garage
lift
verharding

oppervlakte
87,6 m²
1604 m²
20 m²
467 m² (170 m² op ondergrondse
garage)
nutsleidingen
Circa 120 m²
hemelwaterput
Circa 32 m²
wadi
Circa 184 m²
Tabel 2. Overzicht van de geplande ingrepen.

diepteverstoring
1,08 m –mv
3,60 m –mv
4,70 m –mv
0,50 m –mv
1,08 m –mv
3 m –mv
0,90 m –mv

De consequentie van de voorgenomen ingrepen kan zijn dat eventuele aanwezige waardevolle
archeologische resten in de ondergrond worden aangetast.
1.5

Juridisch kader

De nota werd vervaardigd naar aanleiding van een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning; de
verplichting tot de opmaak wordt beschreven in Artikel 5.4.1 van het Onroerenderfgoeddecreet:
Artikel 5.4.1. (01/06/2016- 22/02/2017)
Een bekrachtigde archeologienota zoals vermeld in artikel 5.4.8 wordt bij de aanvraag van een
stedenbouwkundige vergunning met ingreep in de bodem toegevoegd in volgende situaties:
1° aanvragen met betrekking tot percelen die gelegen zijn in een voorlopig of definitief beschermde
archeologische site;
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2

2° aanvragen waarbij de totale oppervlakte van de ingreep in de bodem 100 m of meer beslaat en de totale
2
oppervlakte van de kadastrale percelen waarop de vergunning betrekking heeft 300 m of meer bedraagt en
waarbij de betrokken percelen geheel of gedeeltelijk gelegen zijn in archeologische zones, opgenomen in de
vastgestelde inventaris van archeologische zones;
2
3° aanvragen waarbij de totale oppervlakte van de ingreep in de bodem 1000 m of meer beslaat en de
2
totale oppervlakte van de kadastrale percelen waarop de vergunning betrekking heeft 3000 m of meer
bedraagt en waarbij de percelen volledig gelegen zijn buiten archeologische zones, opgenomen in de
vastgestelde inventaris van archeologische zones.
Voor de toepassing van het eerste lid, 2° en 3°, op terreinen zonder kadastraal nummer geldt de totale
oppervlakte van de hele werf van het te vergunnen werk.
De aanvrager van een stedenbouwkundige vergunning wordt van die verplichting vrijgesteld:
1° indien de aanvraag betrekking heeft op een gebied waar geen archeologisch erfgoed te verwachten valt,
zoals vastgesteld door de Vlaamse Regering;
2° indien de aanvraag betrekking heeft op werkzaamheden binnen het gabarit van bestaande
lijninfrastructuur en haar aanhorigheden;
3° indien de aanvrager een natuurlijke persoon of privaatrechtelijke rechtspersoon is, de totale oppervlakte
2
van de ingreep in de bodem minder dan 5000 m beslaat, en de betrokken percelen volledig gelegen zijn
buiten woongebied of recreatiegebied en buiten archeologische zones opgenomen in de vastgestelde
inventaris van archeologische zones en buiten beschermde archeologische sites.
De Vlaamse Regering kan de nadere regels voor deze vrijstellingen bepalen.
Voor de toepassing van het derde lid, 3°, op terreinen zonder kadastraal nummer geldt de totale oppervlakte
van de hele werf van het te vergunnen werk.
De aanvrager van een stedenbouwkundige vergunning met ingreep in de bodem kan een archeologienota
indienen die in het kader van een vorige vergunningsaanvraag is bekrachtigd, als de stedenbouwkundige
vergunning betrekking heeft op hetzelfde perceel of dezelfde percelen en als de ingreep in de bodem van de
te vergunnen werken overeenkomt met de ingreep in de bodem van de werken omschreven in de
bekrachtigde archeologienota.
In het gebied is reeds een archeologienota opgemaakt. Hieruit is gebleken dat binnen het plangebied nog
steeds archeologische resten te verwachten zijn. De nota zal uitgevoerd worden conform het Programma
van Maatregelen uit het reeds uitgevoerd onderzoek.
Het vaststellen van de archeologische waarde van een plangebied dient te gebeuren op grond van de Code
van Goede Praktijk voor de uitvoering van en rapportering over archeologisch vooronderzoek en
archeologische opgravingen en het gebruik van metaaldetector (versie 2.0). Het doel van de Code is om als
een minimale standaard te dienen voor de kwaliteit van archeologisch onderzoek en het gebruik van
3
metaaldetectoren in Vlaanderen.
De eventuele vondsten en bijhorende documentatie die tijdens het archeologisch onderzoek worden
verzameld, zullen voorlopig worden bewaard bij Vlaams Erfgoed Centrum bvba. Na afronding van het totale
onderzoek zullen de vondsten en data worden overgedragen.

3 Agentschap Onroerend Erfgoed, 2019
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2

Landschappelijk bodemonderzoek

2.1

Beschrijvend gedeelte

2.1.1

Doelstelling en vraagstelling

Het landschappelijk bodemonderzoek heeft als doel om door middel van boringen de
ontstaansgeschiedenis, aard, topografie, morfologie en bodemvormende processen van de ondergrond in
het plangebied in kaart te brengen. Aan de hand van de resultaten van het landschappelijk
lands
bodemonderzoek wordt de mate van intactheid van de bodem en de daarmee samenhangende
archeologische potentie van het plangebied bepaald. Ten behoeve van het landschappelijk
bodemonderzoek zijn de volgende onderzoeksvragen geformuleerd:
− Wat is de geo(morfo)logische en bodemkundige opbouw van de ondergrond in het plangebied?
− In hoeverre is deze opbouw nog intact?
− Bevinden zich archeologisch relevante afzettingen in het plangebied?
− Zo ja, op welke diepte ten opzichte van het maaiveld en het TAW?
− Alhoewel
hoewel niet het doel van een verkennend booronderzoek, zijn er desondanks toch archeologische
indicatoren aangetroffen?
Zo ja:
- Op welke diepte ten opzichte van het maaiveld en het TAW zijn deze archeologische indicatoren
aangetroffen?
- Wat is de horizontaall ruimtelijke spreiding van deze archeologische indicatoren?
- Wat is de aard en ouderdom van deze indicatoren?
- In welk opzicht kan op basis van het veldonderzoek de archeologische verwachting worden
bijgesteld?
- In hoeverre worden de (mogelijk aanwezige) archeologische waarden bedreigd door toekomstige
planontwikkeling?
- Is het plangebied voldoende onderzocht en zo nee, welke vorm van nader archeologisch onderzoek
kan worden geadviseerd?

Afb. 13. Bodemopbouw zoals aanwezig bij het landschappelijke booronderzoek.
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2.1.2

Onderzoekstechnieken, methoden en strategieën

Conform de criteria uit het reeds uitgevoerde Programma van Maatregelen, is de volgende
onderzoeksmethode toegepast:
aantal boringen:
boorgrid:
diepte boringen:
boormethode:
bemonstering:

8
in een grid van 30 bij 30 meter
maximaal 2 meter
Edelmanboor met diameter van 7 centimeter
versnijden en/of verbrokkelen

De bodemtextuur en archeologische indicatoren zijn beschreven volgens het FAQ Unesco systeem (A, E, B,
C; met waar nodig onderverdelingen). De X- en Y-coördinaten zijn ingemeten met een RTK-GPS met een
nauwkeurigheid van 1 centimeter (planimetrie in Lambertcoördinaten, EPSG:31370). De Z-coördinaten zijn
tevens tot op 1 centimeter nauwkeurig bepaald, op basis van de Tweede Algemene Waterpassing.
Hoewel een landschappelijk bodemonderzoek niet als primair doel het opsporen van archeologische
vindplaatsen en indicatoren heeft, is tijdens het veldonderzoek gelet op eventuele relevante archeologische
vondsten en voor het onderzoek ter bemonstering relevante bodemlagen.
2.1.3

Randvoorwaarden

Bij het landschappelijk booronderzoek is niet afgeweken van de voorschriften van de Code van Goede
Praktijk. Wel was het vanwege het hoge grondwater op veel plaatsen onmogelijk tot de beoogde boordiepte
van 2 meter te komen.

Afb. 14. Huidige situatie en foto van de verstoring door de vroegere sloop.
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2.2

Assessmentrapport

2.2.1

Actuele situatie

Ten tijde van het veldonderzoek is het plangebied gedeeltelijk braakliggend en gedeeltelijk in gebruik als
grasland. Het braakliggende gedeelte is het gevolg van het slopen van de bebouwing en bestrating. Aan de
straatkant ligt een diep, watervoerend gat, waar een deel van de voormalige bebouwing heeft gelegen (afb.
13). Mogelijk was het pand deels onderkelderd.

Afb. 15. Boring 1.
2.2.2

Onderzoeksterrein

Door de hoge grondwaterstanden kon de diepere ondergrond alleen in boring 1, 6 en 8 worden bereikt,
waarbij in de ondergrond van boring 1 nog wel tekenen van bodemvorming zichtbaar zijn (BC-horizont). In
boring 1 en 8 is respectievelijk geelbruin en geel, fijn zand aanwezig op 90 en 170 centimeter onder
maaiveld, terwijl in boring vanaf 50 centimeter donker bruingrijs, zandig veen aanwezig is. In alle andere
boringen bevindt de maximaal verkende diepte zich in een bodemhorizont bestaande uit donker bruin,
matig humeus, fijn zand. Deze bodemhorizont is in boring 5 vanaf 140 centimeter tot de maximaal verkende
diepte aanwezig, terwijl het bovenste deel van de bodem daar tot 140 centimeter diep uit verstoorde
grondlagen bestaat. De overwegend diep ontwikkelde bodem is een opvallend kenmerk voor deze locatie.

Afb. 16. Boring 5.
2.2.3

Lithologische beschrijving en interpretatie

De bodemopbouw binnen het plangebied bestaat overwegend van bovenaf uit:
donker bruingrijs zwak humeus, fijn zand, met vaak gebleekte korrels in de bovenste 10 à 30 centimeter, dat
is geïnterpreteerd als een A-horizont (bouwvoor). In boring 2 t/m 4 en 7 is tot 30 à 40 centimeter lichtgrijs,
gevlekt, fijn zand aangetroffen met brokken bodemmateriaal. Onder deze verstoorde horizont, of direct
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onder de A-horizont is lichtgrijs, fijn zand of licht bruingrijs, zwak humeus, fijn zand aangetroffen op 10 à 60
centimeter diepte. De lichtgrijze laag en de licht bruingrijze laag zijn respectievelijk geïnterpreteerd als Ehorizont en EB-horizont. In de boringen waar beide horizonten zijn aangetroffen, ligt de E-horizont op de EBhorizont. De EB-horizont in boring 1, 4, 7 en 8, en de E-horizont in boring 2, gaan vanaf 60 à 90 centimeter
diepte over in het donkerbruine, matig humeuze, fijne zand van de Bh-horizont. De Bh-horizont heeft zich
ontwikkeld tot een diepte tussen 90 en meer dan 170 centimeter. In boring 5, waar tot 140 centimeter diep
een verstoorde bodemopbouw is aangetroffen, is vanaf de onderkant hiervan tot de maximaal verkende
diepte een Bh-horizont aangetroffen. In boring 6 is echter een totaal afwijkende bodemopbouw
aangetroffen. Onder een 20 centimeter dikke bouwvoor op een 40 centimeter dikke laag donkerbruin, zwak
humeus, fijn zand is donker bruingrijs, zwak zandig veen aangetroffen tot de maximaal verkende diepte van
115 centimeter.
De boven beschreven horizonten van boring 1 t/m 5, 7 en 8 behoren tot een podzolbodem, waarbij de tot
grote diepte ontwikkelde Bh-horizont karakteristiek is voor een grondwaterpodzolbodem. Deze
grondwaterpodzol heeft zich ontwikkeld in dekzanden van het Lid van Opgrimbie, Formatie van Gent. De
aanwezigheid van een dunne leemlaag onderin de Bh-horizont in boring 8 is indicatief dat het tenminste
voor een deel om dekzandafzettingen gaat uit het Pleniglaciaal. Volgens een oude lithostratigrafische
indeling behoort tenminste een deel van de afzettingen tot het Oud Dekzand.
In boring 6 is veen uit het Holoceen aanwezig, dat kenmerkend is voor natte laagten en beekdalen.

Afb. 17. Boring 6.
2.2.4

Vondsten

In boring 5 is baksteen en puin aanwezig in de verstoorde grondlagen. Dit zijn in potentie archeologische
indicatoren, maar deze dateren vrijwel zeker uit een recentere periode. Boring 5 is namelijk binnen de
voormalige bebouwing gezet. Deze bebouwing zou ergens uit de jaren ’50 van de vorige eeuw dateren.
2.2.5

Stalen

In het kader van dit onderzoek zijn er geen stalen genomen.
2.2.6

Conclusies

De gestelde onderzoeksvragen kunnen op basis van de bereikte resultaten als volgt worden beantwoord:
− Wat is de geo(morfo)logische en bodemkundige opbouw van de ondergrond in het plangebied?
In de ondergrond zijn dekzanden aanwezig en in boring 6 is veen uit Holoceen aangetroffen. In het
dekzand heeft zich een grondwaterpodzolbodem ontwikkeld. Volgens de toelichting van de
bodemkaart hebben deze bodems een gunstige waterhuishouding in de zomer, maar zijn nat in de
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−

−

−

−

−

−

−

winter. De humus blijft in het algemeen achter onder droge omstandigheden. Als humus tot in het
4
grondwater inspoelt, wordt het door het grondwater naar elders getransporteerd. De aangetroffen
Bh-horizont ligt op het tijdstip van de uitvoering van het veldwerk op 15 maart 2019 tenminste
gedeeltelijk onder de grondwaterspiegel. Door de grondwaterfluctuatie bevindt ook de dieper
gelegen Bh-horizont zich gedurende het jaar tenminste gedeeltelijk boven de grondwaterspiegel.
Verder was een gedeelte van het plangebied zo nat dat er veengroei kon optreden gedurende het
Holoceen. Op het historisch kaartmateriaal dat is opgenomen in de archeologienota is vanaf de
Topografische kaart vanaf 1873 zichtbaar dat het terrein aan de rand van een gebied lag met veel
sloten en grachten voor de drainage van het terrein.
In hoeverre is deze opbouw nog intact?
Op een diepe verstoring tot 140 centimeter onder maaiveld in boring 5, en enkele wat ondiepere
verstoringen tot maximaal 30 à 40 centimeter na, is een overwegend intacte bodemopbouw
aanwezig. In boring 1, 2, 4, 7 en 8 is nog een E-horizont en/of een EB-horizont aanwezig op een Bhhorizont, terwijl in boring 3 nog een intacte Bh-horizont aanwezig is. In boring 6 is onder een 20
centimeter dikke bouwvoor op een 40 centimeter dikke laag donkerbruin, zwak humeus, fijn zand,
donker bruingrijs, zwak zandig veen aangetroffen tot de maximaal verkende diepte van 115
centimeter.
Bevinden zich archeologisch relevante afzettingen in het plangebied?
Door de aanwezigheid van matig humeuze, diepe Bh-horizonten zijn eventuele sporen waarschijnlijk
slecht zichtbaar door bodemvorming, terwijl de C-horizont zich diep onder het maaiveld bevindt, dat
op basis van de intactheid van de bodemprofielen nog vanaf de laatste ijstijd vrijwel onveranderd
lijkt. Mogelijk archeologisch relevante afzettingen bevinden zich direct onder de bouwvoor of
ondiep verstoorde lagen.
Zo ja, op welke diepte ten opzichte van het maaiveld en TAW?
In het geval van steentijdvindplaatsen kunnen archeologische indicatoren vanaf het maaiveld
voorkomen, tot in de Bh-horizont. Voor sporenvindplaatsen geldt dat het archeologisch niveau
onder de A-horizont/bouwvoor te verwachten is, vanaf 10 à 20 centimeter diep, zover de
bodemopbouw niet dieper is verstoord of uit opgebrachte grond bestaat.
Alhoewel niet het doel van een verkennend booronderzoek, zijn er desondanks toch archeologische
indicatoren aangetroffen?
Nee, afgezien van baksteen en puin uit een recent verleden in verstoorde bodemlagen in boring 5
zijn er geen archeologische indicatoren aangetroffen.
In welk opzicht kan op basis van het veldonderzoek de archeologische verwachting worden
bijgesteld?
Het plangebied is van oudsher vrij nat, gezien de aanwezigheid van veen en grondwaterpodzolen.
Door de diepe bodemvorming zijn eventuele archeologische sporen waarschijnlijk gemaskeerd. De
huidige grondwaterstanden van een in de huidige tijd goed afgewaterd gebied bevindt zich op 60 à
90 centimeter onder maaiveld. Om die redenen wordt de archeologische verwachting voor
sporenvindplaatsen in dit plangebied eerder laag ingeschat. Met betrekking tot
steentijdvindplaatsen geldt een hogere verwachting: het veen is mogelijk het restant van een ven
dat in de steentijd aantrekkelijk kan zijn geweest voor rondtrekkende jager-verzamelaars.
In hoeverre worden de (mogelijk aanwezige) archeologische waarden bedreigd door toekomstige
planontwikkeling?
Mochten er archeologische resten en/of sporen aanwezig zijn binnen het plangebied, dan worden
deze door de voorziene bodemingrepen ernstig bedreigd.
Is het plangebied voldoende onderzocht en zo nee, welke vorm van nader archeologisch onderzoek
5
kan worden geadviseerd?

4Spijker, J., R.J.N. Comans, J.J. Dijkstra, B.-J. Groenenberg, A.J. Verschoor, 2009: Uitloging van grond Een modelmatige verkenning.
Bilthoven. RIVM Rapport 711701077/2009.
5 Onderzoeksvraag conform Code van Goede Praktijk, Hoofdstuk 5.2
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In wezen is het grootste deel van het plangebied nog niet voldoende onderzocht, omdat niet
onomstotelijk is komen vast te staan dat er geen vindplaatsen aanwezig zijn. De aan- of afwezigheid
van steentijdvindplaatsen dient te worden vastgesteld door middel van een verkennend
archeologisch booronderzoek in de zone rondom boring 1-4 en 6-8. Door de slechte
sporenzichtbaarheid en de oorspronkelijk natte terreinomstandigheden, rijst wel de vraag in
hoeverre vervolgonderzoek naar sporenvindplaatsen (proefsleuvenonderzoek) voor deze locatie
zinvol is en te verantwoorden.
Ter plaatse van de verstoring aan de straatkant worden geen intacte resten meer verwacht. Wij
adviseren om dit gedeelte van het plangebied vrij te stellen van vervolgonderzoek.
2.2.7

Besluit en verwachting

Binnen het plangebied zijn voornamelijk dekzanden aanwezig, waarin zich een grondwaterpodzol in heeft
gevormd. In boring 6 is op 60 centimeter diepte, onder opgebrachte grond veen aangetroffen uit het
Holoceen. Algemeen is er een voornamelijk intacte bodemopbouw aanwezig. Door de diepe vorming van
een Bh-horizont is de zichtbaarheid van eventuele archeologische sporen vrijwel nihil. Voordat het terrein
e
midden- tot laatste kwart van de 19 eeuw werd afgewaterd door een dicht stelsel van drainagesloten, was
het waarschijnlijk te nat om geschikt te zijn als plek voor bewoning, en is de archeologische verwachting
voor sporenvindplaatsen vanaf het Neolithicum laag. Wel is het de vraag of omstandigheden gedurende het
gehele Holoceen en het Pleistoceen zo nat waren. Gedurende het Paleolithicum en het Mesolithicum stond
de grondwaterspiegel lager dan tegenwoordig, en was het gebied droger. De boring met veen kan een
aanwijzing zijn voor de aanwezigheid van een ven, dat juist een aantrekkende werking kan hebben gehad.
Op grond daarvan blijft de archeologische verwachting voor steentijdvindplaatsen gehandhaafd. Wel is het
zo dat deze ter plaatse van de verstoring aan de straatkant waarschijnlijk grotendeels of geheel verstoord
zullen zijn. Ter plaatse van het veen kunnen mogelijk organische resten uit de steentijd aanwezig zijn.
Op grond van het bovenstaande wordt geadviseerd om af te zien van proefsleuvenonderzoek naar
sporenvindplaatsen. Wel is het noodzakelijk om de aan- of afwezigheid van vuursteenvindplaatsen vast te
stellen door middel van een verkennend, archeologisch booronderzoek. Indien een vuursteenvindplaats in
het plangebied aanwezig is, dient bij vervolgonderzoek gedetailleerd aandacht te worden besteed aan het
veen ter plaatse van boring 6.
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3

Verkennend booronderzoek

3.1

Beschrijvend gedeelte

Op 9 en 10 mei 2019 werd door het Vlaams Erfgoed Centrum in opdracht een verkennend archeologisch
booronderzoek uitgevoerd binnen het plangebied. Het veldonderzoek isuitgevoerd door aardkundige R.
6
Paulussen. In totaal zijn 33 handboringen verricht met behulp van een Edelmanboor met een diameter van
12 centimeter. Alle boringen zijn uitgelegd en beschreven waarna de grondmonsters zijn genomen en
getransporteerd naar een zeefinrichting van het VEC/ADC.
3.1.1

Doelstelling en vraagstelling

Het verkennend archeologisch onderzoek heeft als doel om door middel van een steekproefsgewijze
bemonstering van de bodem door middel van grondboringen, de aan- of afwezigheid van archeologische
vindplaatsen in een plangebied vast te stellen. Door de gehanteerde methode (zoals grid, boordiameter,
maaswijdte zeef, waarnemingstechniek) af te stemmen op de prospectiekenmerken van een vindplaats
(zoals geologische context, landschappelijke ligging, afmeting, aan- of afwezigheid van cultuurlagen,
7
vondstspectrum, vondstdichtheid) kan een statistisch betrouwbare prospectiemethode worden bereikt.
Om hierover een uitspraak te kunnen formuleren zijn de volgende onderzoeksvragen opgesteld. Deze
dienen op basis van de resultaten van het veldonderzoek zo goed mogelijk te worden beantwoord:
- Welke zijn de waargenomen horizonten in de bodem? Komt dit overeen met de vaststellingen uit het
landschappelijk booronderzoek?
- Waardoor kan het ontbreken van een horizont verklaard worden?
− Zijn er indicatoren aangetroffen die verband houden met het verwachte type steentijdvindplaatsen?
Zo ja:
− Op welke diepte ten opzichte van het maaiveld en het TAW zijn deze archeologische indicatoren
aangetroffen?
− Wat is de horizontaal ruimtelijke spreiding van deze archeologische indicatoren?
− Wat is de aard en ouderdom van deze indicatoren?
− Alhoewel niet het doel van dit type onderzoek, zijn er bij toeval indicatoren aangetroffen die verband
houden met andere typen vindplaatsen?
Zo ja:
− Op welke diepte ten opzichte van het maaiveld en het TAW zijn deze archeologische indicatoren
aangetroffen?
− Wat is de horizontaal ruimtelijke spreiding van deze archeologische indicatoren?
− Wat is de aard en ouderdom van deze indicatoren?
− In welk opzicht kan op basis van het veldonderzoek de archeologische verwachting worden
bijgesteld?
− In hoeverre worden de (mogelijk aanwezige) archeologische waarden bedreigd door toekomstige
planontwikkeling?
− Is het plangebied voldoende onderzocht en zo nee, welke vorm van nader archeologisch onderzoek
kan worden geadviseerd?

6 R. Paulussen is werkzaam binnen ArcheoPro en voert onderzoek in onderaanneming uit voor het Vlaams Erfgoed Centrum.
7 Tol et al. 2012.
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3.1.2

Uitvoeringsplan

Doel van verkennend archeologisch onderzoek is voornamelijk het opsporen van vuursteenvindplaatsen uit
de steentijd, meer precies vanaf het Paleolithicum tot en met het Mesolithicum / Vroeg-Neolithicum.
Archeologische sporen zijn zeldzaam bij vindplaatsen uit deze perioden. Deze vindplaatsen worden
gekenmerkt door een strooiing van archeologische vondsten, voornamelijk bestaande uit vuurstenen
artefacten en in mindere mate natuursteen, (verbrand) bot en houtskool. Waarnemingen in het veld en
inspectie van de zeefresiduen kan vanzelfsprekend vondstmateriaal uit latere perioden opleveren. Hoewel
deze voor het opsporen van vuursteenvindplaatsen strikt genomen niet relevant zijn, worden zij wel
meegenomen, aangezien zij informatie opleveren over de archeologische verwachting voor latere perioden
(vanaf het Neolithicum). Houtskool is, op zichzelf, een onbetrouwbare archeologische indicator: het kan op
natuurlijke wijze ontstaan, en wordt bovendien makkelijk verplaatst door wind en/of water. In combinatie
met andere indicatoren, zeker als deze een vergelijkbare, ruimtelijke spreiding hebben, kan houtskool
echter wel degelijk een aanwijzing voor een archeologische vindplaats zijn.

Afb. 18. Overzichtsplan van het onderzoeksgebied met alle uitgevoerde boringen en beschreven profielen.
Steentijdvindplaatsen kunnen in afmeting variëren van enkele vierkante meters tot vele tientallen tot
honderden vierkante meters. In het laatste geval is er vaak sprake van een opeenstapeling van meerdere,
kleinere vindplaatsen, een zogenaamd palimpsest.
Op basis van het bureauonderzoek en het landschappelijk bodemonderzoek geldt voor het plangebied een
hoge verwachting op de aanwezigheid van archeologische resten uit het Paleolithicum tot en met het
Neolithicum. Er zijn echter onvoldoende gegevens beschikbaar om een uitspraak over de grootte en
vondstdichtheid van de vindplaats te formuleren. Op grond daarvan wordt voor het onderhavige plangebied
bij het selecteren van de onderzoeksmethode uitgegaan van steentijdvindplaatsen van onbekende
afmeting.
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De Code van Goede Praktijk schrijft voor verkennend onderzoek naar steentijdvindplaatsen een boorgrid
van tenminste 12 x 10 meter voor, waarbij het sediment nat wordt gezeefd over een zeef met een
8
maaswijdte van 2 millimeter. Voor middelgrote tot grote vindplaatsen met een middelhoge tot hoge
9
vondstdichtheid is dit grid voldoende om een statistisch betrouwbare pakkans te garanderen. Voor
steentijdvindplaatsen van geringe afmeting, en met een lage vondstdichtheid is een dichter grid van 6 x 5
10
meter beter geschikt om een statistisch betrouwbare trefkans te garanderen. Vindplaatsen met een zeer
lage vondstdichtheid zijn met behulp van booronderzoek vrijwel niet op te sporen.
11
Voor de opsporingskans is de diameter van de Edelmanboor (10, 12 of 15 centimeter) minder relevant. Op
basis van daarvan, in combinatie met ergonomische afwegingen, is een Edelmanboor met een diameter van
12 centimeter adequaat voor verkennend archeologisch onderzoek.

Afb. 19. Actuele situatie van het plangebied, gezien in oostelijke richting. Links met de struikvegetatie de
rand van het deelgebied waar de bebouwing heeft gestaan; centraal de omliggende
halfverharding. Opnamedatum: 10 mei 2019.
Het opgeboorde materiaal is per archeologisch en/of pedologisch relevante laag verzameld en nat gezeefd
over een zeef met een maaswijdte van 2 millimeter. Deze maaswijdte is geschikt om artefacten tot een
diameter van groter dan 2 millimeter te verzamelen. Op basis van experimenteel onderzoek kan worden
aangenomen dat het grootste deel van een gegeven vuursteenassemblage bestaat uit artefacten kleiner 5
millimeter. In een zeef met een maaswijdte van 2 millimeter wordt circa 60% van de artefacten gevangen, in
ieder geval in termen van grootte. Het resterende deel van de assemblage is kleiner dan 2 millimeter,maar is
12
dusdanig klein dat het onderscheiden van duidelijke, antropogene kenmerken steeds moeilijker wordt. De
droge residuen zijn met het blote oog en/of met een loep geïnspecteerd op de aanwezigheid van
archeologische indicatoren.
Bij het verkennend archeologisch booronderzoek werd geen natuurwetenschappelijk onderzoek en
conservatie toegepast. Daar het verkennend archeologisch booronderzoek adequaat en volledig kon

8 Agentschap Onroerend Erfgoed 2018.
9 Verhagen 2011.
10 Verhagen et al.2011; Noens & Van Baelen 2014.
11 De Clercq et al. 2011.
12 Noens et al. 2013.
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worden uitgevoerd door de veldwerkleider en de materiaaldeskundige, werd geen algemene
wetenschappelijke advisering gevraagd aan personen die buiten het project stonden.
De bodemtextuur en archeologische indicatoren zijn beschreven volgens het FAQ Unesco systeem (A, E, B,
C; met waar nodig onderverdelingen). De X- en Y-coördinaten zijn ingemeten met een RTK-GPS met een
nauwkeurigheid van 1 centimeter (planimetrie in Lambertcoördinaten: EPSG:31370). De Z-coördinaten zijn
tevens tot op 1 centimeter nauwkeurig bepaald, op basis van de Tweede Algemene Waterpassing (TAW).
Voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen volgt, op basis van de resultaten van het vooronderzoek
en bovenstaande parameters de volgende onderzoeksmethode:
vindplaatstype:
verwachte
afmeting:
verwachte
vondstdichtheid:
verwachte
vondstspectrum:
boormethode:
boorgrid:

vuursteenvindplaats, bestaande uit een spreiding van artefacten, daterend uit de
periode Laat-Paleolithicum tot en met Mesolithicum
onbekend
onbekend

voornamelijk vuursteen, mogelijk bewerkt natuursteen, (verbrand) bot en houtskool,
daarnaast jonger materiaal in de vorm van aardewerk, puin, metalen voorwerpen
Edelmanboor met een diameter van 12 centimeter (handmatig)
in raaien met onderlinge boorafstand van 12 meter, de afstand tussen de raaien is 10
meter
aantal boringen: 33
maximale diepte tot 20 centimeter onder het diepste archeologische niveau, met een maximale
boringen:
diepte van 1,2 meter onder maaiveld
bemonstering:
het opgeboorde sediment is, gescheiden per bodemhorizont, verzameld en nat
gezeefd over een zeef met maaswijdte van 2 millimeter; de droge residuen zijn met
het blote oog en/of een loep geïnspecteerd op de aanwezigheid van archeologische
indicatoren
Op basis van de resultaten van het landschappelijk booronderzoek en de veldwaarnemingen tijdens dit
booronderzoek is voor een deel van het plangebied ter plaatse van de voormalige bebouwing aan de
straatzijde en het door de sloop hiervan ontstane kuil geadviseerd om hier geen vervolgonderzoekmeer uit
te voeren. Deze gedeselecteerde zone zonder verkennende boringen is aangeduid op afbeelding 18.

Afb. 20. Foto’s van de profielput met podzolbodem (zeer droge zandgrond met duidelijke humus en/of ijzer
B horizont; bodemtype Zag) onder opgebrachte laag.
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3.2

Assessmentrapport

3.2.1

Actuele situatie

De situatie ter plaatse van het plangebied is niet of nauwelijks gewijzigd ten opzichte van de situatie tijdens
het landschappelijk bodemonderzoek. Het terrein is gedeeltelijk braakliggend en gedeeltelijk in gebruik als
grasland met lage bomen en struiken. Het braakliggende gedeelte is het gevolg van het slopen van de
bebouwing en bestrating. Aan de straatkant ligt als gevolg van de sloop een diepe kuil, waar een deel van de
voormalige (ondergrondse) bebouwing heeft gelegen. Een gedeelte van het onderzoeksterrein rondom de
voormalige bebouwing is halfverhard met grind. Deze zone is op afbeelding 19 herkenbaar aan de geringe
hoeveelheid vegetatie.

Afb. 21. Foto van boring 25 met duidelijk podzolprofiel, uitgelegd van links naar rechts.
3.2.2

Lithologische beschrijving en interpretatie

De boorgegevens met lithologische en bodemkundige beschrijving op basis van onder andere laagdiepte,
laagovergangen, kalkgehalte, organische stofgehalte, lithologie, mediane waarde van de zandfractie worden
gepresenteerd in Bijlage 1. Voorafgaand aan het booronderzoek is een bodemprofiel in een bestaande
gegraven put onderzocht en geregistreerd.
Profielput
In de noordoostelijke hoek van het onderzoekgebied is bij aanvang van het booronderzoek een reeds
gegraven put aangetroffen van circa 2 bij 1 bij 1,5 meter (lengte – breedte - hoogte). Van de smalle
zuidwand van deze put is het bodemprofiel opgeschoond ten behoeve een bodemkundige waarneming en
fotoregistratie (afb. 20).
Het bodemprofiel bestaat hier tussen 0 en circa 50 centimeter beneden het huidige maaiveldniveau uit een
opgebrachte laag bodemmateriaal. Deze bovenste bodemlaag bestaat uit matig fijn zand, heeft een
lichtgrijze basiskleur, met witte en donkergrijze vlekken. De consistentie (samendrukbaarheid) is laag. Aan
de basis overheerst de witte kleur. Het sterk gevlekte, heterogene voorkomen in combinatie met de relatief
lage consistentie en de stratigrafische positie duidt op een antropogeen opgebrachte laag. Waarschijnlijk is
deze laag is opgebracht tijdens de bouw van de kelders onder het voormalige aangrenzende pand.
Onder de opgebrachte laag bevindt zich vanaf 50 tot 150 centimeter onder maaiveld een zeer droge
podzolbodem in matig fijn, zwak siltig, goed gesorteerd zand met, een diep ontwikkeld A-(AE)-E-(EB)-Bh-Bs
profiel. De textuur en sorteringsgraad van het zand duidt op Laat-Pleistoceen dekzand (formatie van Gent.
Lid van Wildert).
Van de door humusaanrijking zwart gekleurde, oorspronkelijke A-horizont resteert nog slechts een dun
laagje van enkele centimeter dik.
Onder de A-horizont ligt een 20 tot 30 centimeter dikke E-horizont, die als gevolg van vergaande uitspoeling
van humus- en ijzerbestanddelen vrijwel wit gekleurd is. In deze E-horizont is vanaf de top van de laag een
zeer geleidelijke afname van humusbestanddelen vastgesteld (afb. 20, detailfoto rechts). Aan de basis van
de E-horizont is op de overgang naar de onderliggende B-horizont op basis van kleurverandering een
geleidelijke toename van humus- en mogelijk ook een gering percentage ijzeroxides waarneembaar. Deze
geleidelijke veranderingen in samenstelling binnen deze laag tonen aan dat deze laag het resultaat is van
geleidelijke bodemvormingsprocessen met overwegend uitspoeling (eluviatie). Het bovenste deel van de Ehorizont kan worden aangeduid als een AE-overgangshorizont; het onderste deel als een EBovergangshorizont. De bijna witte kleur is het resultaat van een extreem uitlogingsproces, waardoor de in
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het verleden bij podzolen regelmatig gehanteerde omschrijving “loodzand” voor het grijskleurige zand in de
d
E-horizont
horizont hier niet meer van toepassing is.
Onder de witte E-horizont
horizont ligt een circa 15 centimeter dikke, donkerbruine Bh-horizont,
Bh
ontstaan door
inspoeling van met name amorfe humus. Door bioturbatie heeft deze laag een gedeformeerd uiterlijk.

Afb. 22. Foto van boring 23, uitgelegd van links naar rechts met een zwaar ontwikkeld compleet
podzolprofiel tot 120 cm –mv
mv overeenkomend met het bodemprofiel in de putwand.
De Bh-horizont
horizont gaat geleidelijk over in een bruinrode Bs-horizont,
Bs horizont, waar de inspoeling van sesquioxiden
ses
van
aluminium en ijzer overheerst en deze laag de typisch bruinrode kleur geeft. Er is sprake van enige
verkitting. De Bs-horizont
horizont is hier opvallend dik (tot
( einde profiel, minimaal circa 50 centimeter), en wijst net
als de E-horizont
horizont voor wat betreft
betreft het Kempisch zandgebied op intense podzolisatie. Sterke bodemverzuring
(hoge concentratie fulvozuren) in combinatie met een laag leemgehalte kan hieraan ten grondslag liggen.

Afb. 23. Foto van boring 30, uitgelegd van links naar rechts, met vanaf 50 tot 100 centimeter onder
maaiveld een podzolbodem (A/Ep-Bhs)
(A/Ep
onder een opgebrachte laag.
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Boringen
De bodem binnen het onderzochte deel van het plangebied bestaat volledig uit goed gesorteerd, matig fijn,
zwak tot matig siltig zand. Het betreft textureel gezien
gezien een vrijwel homogene, klastische sedimentlaag.
Sedimentaire (micro)structuren konden vanwege de gehanteerde boormethode niet worden
onderscheiden. In afwijking van de resultaten van het landschappelijk bodemonderzoek zijn (losstaand van
13
plaatselijke, organische
rganische bijmengingen) nergens organogene sedimenten (veen) aangetroffen. Dit betreft in
het bijzonder boring 25 die in de directe nabijheid van de landschappelijke boring 6 langs de oostelijke grens
van het plangebied is verricht (afb. 21). Evenmin zijn
zijn in het zand dunne leemlagen waargenomen, zoals
vastgesteld in boring 8 van het landschappelijk bodemonderzoek.
Het sedimentpakket is op basis van met name de textuurkenmerken geïnterpreteerd als eolisch dekzand uit
het Laat-Pleistoceen (Weichselien; formatie
matie van Gent, Lid van Wildert). Er zijn geen kenmerken die duiden
op niveo-eolisch,
eolisch, “oud” dekzand. Hierbij dient echter rekening te worden gehouden met de beperking van
de waarnemingsmogelijkheden tijdens het uitvoeren van megaboringen. Ondanks de ligging
ligging langs een
beekloop konden geen alluviale afzettingen worden vastgesteld. Het betreft hier derhalve een relatief
recent gegraven beekloop zonder beekdalbodem, overeenkomstig de weergave op de historische kaarten in
14
de voorafgaande bureaustudie.

Afb. 24. Foto van
an boring 24, uitgelegd van links naar rechts, met tot 80 cm –mv
mv een sterk geroerde
bodemlaag (A/Ep-horizont)
horizont) op een BC-horizont
BC
van de oorspronkelijke podzolbodem.
Op basis van met name kleur, kleurstructuur (vlekkerigheid), aanwezigheid van humus, consistentie
consistentie
(samendrukbaarheid), gleyverschijnselen (roest(roest en reductievlekken) en stratigrafische positie zijn de
boorprofielen onderverdeeld in afzonderlijke
lijke bodemlagen (horizonten).
Van de in totaal 33 boringen kon in 27 boringen een podzolbodem met een duidelijke
du
humus- en/of ijzer B
horizont (al dan niet onder een opgebrachte laag) worden onderscheiden. De B-horizont
horizont reikt daarin tot
aanzienlijke diepte: vaak tot einde boring of dieper dan 100 cm –mv.
mv. Slechts in drie, verspreid gelegen
boringen (10, 25 & 29) ligt de onderzijde van de B-horizont
B
op 70/80 cm –mv.
Deze (intacte) podzolbodems bevinden zich verspreid over het onderzochte deel van het plangebied (afb.
26).
). Een complete profielsequentie van deze goed ontwikkelde podzolen met een duidelijke B(h)s-horizont
B(h) horizont
in dekzand bestaat uit een opeenvolging van een Ap-(A)E-EB-B(h)s-BC-C
Ap
horizont (zie tabel 3).
E-horizonten of geroerde A/E-horizonten zijn vastgesteld in de boringen 11, 12, 13, 15, 16, 17, 22, 24, 25, 30
en 32.

13 Van Mierlo, Wijnen en Raczynski-Henk 2019.
14 Van Mierlo 2018.
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In afwijking van de zwaar en diep ontwikkelde podzolen met een zeer donker bruine tot bruinrode B(h)shorizont komen op een aantal boorpunten ook afwijkende, vage podzolen voor. Het betreft de boringen 6,
11, 12, 19 en 21. De kenmerken van deze bodems komen overeen met de in het landschappelijk
booronderzoek aangeduide grondwaterpodzolen. Ze hebben een relatief dikke EB-horizont en een
beduidend minder donkere Bs-horizont. Uit de resultaten van het verkennend booronderzoek blijkt in
afwijking van het landschappelijk booronderzoek dat dit type podzol een minderheid binnen het plangebied
vormt (15%). De meerderheid (67%) bestaat juist uit zwaar ontwikkelde podzolen met een zeer duidelijke Een B-horizont vergelijkbaar met het beschreven putwandprofiel.
In meerdere boringen (3, 8, 19, 21 & 26) is de bodem onder de Ap-horizont antropogeen geroerd tot in de
C-horizont.
Opgebrachte antropogene bodemlagen zijn vastgesteld in de boringen 4, 5, 7, 8, 13, 18, 19, 26, 28, 30, 31,
32 en 33 (afb. 27). De gemiddelde dikte bedraagt 59 centimeter en varieert van 40 tot maximaal 115
centimeter. Boring 5 is gestuit op rode baksteenpuin onder een opgebrachte laag van 60 centimeter dik.

Afb. 25. Foto van boring 12, uitgelegd van links naar rechts tot 100 centimeter onder maaiveld, met een
vage, zeer diep ontwikkelde podzolbodem overeenkomstig de beschrijving van de
grondwaterpodzolen in het landschappelijk booronderzoek.
pakket

diepte –mv

omschrijving

horizont

interpretatie

1

0-20

Matig humeus matig fijn donker grijs Ap
zand

bouwvoor

2

20-45

Matig fijn licht grijs zand

(A)E

Weichselien dekzand, formatie
van Gent, lid van Wildert

3

45-65

Matig fijn licht bruin zand

EB

Weichselien dekzand, formatie
van Gent, lid van Wildert

4

65-100 of e.b.

Matig fijn donker bruinrood zand

B(h)s

Weichselien dekzand, formatie
van Gent, lid van Wildert

5

85-100 of e.b.

Matig fijn licht bruin zand

BC

Weichselien dekzand, formatie
van Gent, lid van Wildert

6

100-e.b.

Matig fijn geel zand

C

Weichselien dekzand, formatie
van Gent, lid van Wildert

Tabel 3. Schematisch overzicht van de bodemopbouw.
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Afb. 26. Plangebied met situering intacte podzolbodems en AC-profielen/verstoorde
AC
bodems.
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Afb. 27. Plangebied met situering opgebrachte lagen.
3.2.1

Vondsten

R. Machiels
Uit de boringen zijn in totaal 65 monsters (stalen) verzameld. Deze monsters (stalen) zijn per
bodemhorizont verzameld en nat gezeefd over een zeef met een maaswijdte van 2 millimeter. De droge
residuen zijn met het blote oog en met behulp van een loep geïnspecteerd op de aanwezigheid van
archeologische indicatoren
icatoren (vuurstenen artefacten, houtskool, aardewerk enzovoort).
In drie residuen zijn fragmenten van vuursteen aangetroffen die in eerste instantie mogelijk kenmerken
hadden van menselijke bewerking. Na nauwkeurige bestudering is echter geconcludeerd dat
d deze
fragmenten een natuurlijke oorsprong hebben, en waarschijnlijk afkomstig zijn uit de grindbijmenging van
de natuurlijke ondergrond. De vuursteenfragmenten kenmerken zich door sterk afgeronde kanten en
extreme glanspatina. Eolisch dekzand wordt gekenmerkt
nmerkt door lokale bijmenging van fijn grind, in de vorm
15
van grindsnoertjes of geïsoleerde kiezels. Doorgaans wijken de fysieke kenmerken van de bewuste
bewerking van vuursteen af van die van breuken als gevolg van vorst of andere mechanische factoren. Juist
Ju
bij zeer kleine fragmenten is dit verschil echter vaak maar moeilijk te herkennen. Op basis van de
onregelmatige vorm van de fragmenten en de aard van het oppervlak van de grinden is geconcludeerd dat

15 Dopper et al. 1975.
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deze vuursteenfragmenten niet van antropogene aard zijn en derhalve bestempeld kunnen worden als
pseudo artefacten, en geen indicatoren zijn voor de aanwezigheid van een vuursteen vindplaats.
Verder zijn veel fragmenten houtskool aangetroffen, zeer veel fragmenten steenkool en steenkool slakken,
meerdere baksteenfragmenten en meerdere scherven van aardewerk uit de Nieuwe tijd en recent
vensterglas.
In boring 4 zijn op een diepte tussen 40 en 80 centimeter vijf fragmenten gecalcineerd bot aangetroffen
samen met houtskool en veel fragmenten steenkool en steenkoolslakken.
De overige indicatoren die in de zeefresiduen zijn aangetroffen, kunnen in theorie een aanwijzing zijn voor
een vindplaats uit de Nieuwe tijd, maar het kan niet worden uitgesloten dat zij als gevolg van bemesting (uit
stallen en/of beerputten) op het land terecht zijn gekomen. Op grond daarvan vormen zij geen directe
aanwijzing voor de aanwezigheid van een vindplaats.
3.2.2

Conclusies

De voor het verkennend booronderzoek opgestelde onderzoeksvragen kunnen op basis van de bereikte
resultaten als volgt worden beantwoord:
-

Welke zijn de waargenomen horizonten in de bodem? Komt dit overeen met de vaststellingen uit het
landschappelijk booronderzoek?
De aanwezige bodemhorizonten bestaan van boven naar onder uit een A-horizont tot 30 à 50 cm
diepte, een duidelijke ijzer B-horizont en/of BC-horizont tot einde boring of dieper dan 100 cm –mv
cm diepte.

−

Waardoor kan het ontbreken van een horizont verklaard worden?
Overal is een onverstoord en volledig bodemprofiel aanwezig.

−

Zijn er indicatoren aangetroffen die verband houden met steentijdvindplaatsen?
Er zijn geen indicatoren aangetroffen die zouden kunnen wijzen op een steentijdvindplaats.

Zo ja:
-

-

−

Op welke diepte ten opzichte van het maaiveld en het TAW zijn deze archeologische indicatoren
aangetroffen?
Niet van toepassing.
Wat is de horizontaal ruimtelijke spreiding van deze archeologische indicatoren?
Niet van toepassing.
Wat is de aard en ouderdom van deze indicatoren?
Niet van toepassing.

Hoewel niet het doel van dit type kartering, zijn er bij toeval indicatoren aangetroffen die verband
houden met andere typen vindplaatsen?
De houtskoolpartikels, het steenkool en het aardewerk uit de Nieuwe Tijd die uit de zeefresiduen
zijn verzameld, zijn waarschijnlijk als gevolg van bemesting (uit stallen en/of beerputten) op het land
terecht gekomen. Als zodanig vormen zij geen directe aanwijzing voor de aanwezigheid van
vindplaatsen uit latere perioden. De gecalcineerde botfragmenten die in één boring zijn
aangetroffen, zouden een aanwijzing kunnen zijn van crematiegraven, maar waarschijnlijker zijn ze
meegekomen met de steenkool en steenkoolslakken.

Zo ja:
-

-

-
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Op welke diepte ten opzichte van het maaiveld en het TAW zijn deze archeologische indicatoren
aangetroffen?
De indicatoren zijn afkomstig uit monsters die zijn genomen op een diepte tussen het maaiveld
en 105 centimeter diepte
Wat is de horizontaal ruimtelijke spreiding van deze archeologische indicatoren?
Alleen in boring 1 en 32 zijn geen indicatoren aangetroffen In de overige boringen zijn meerder
indicatoren aangetroffen uit de nieuwe tijd.
Wat is de aard en ouderdom van deze indicatoren?
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De houtskool is op basis van eigenschappen en uiterlijke kenmerken niet te dateren. Het
e
aardewerk dateert uit de Nieuwe tijd, de steenkoolresten en recent glas moeten uit de late 19
e
of 20 eeuw stammen.
−

In welk opzicht kan op basis van het veldonderzoek de archeologische verwachting worden
bijgesteld?
Met betrekking tot de archeologische verwachting voor steentijdvindplaatsen geven de
onderzoeksresultaten aan dat deze naar beneden kan worden bijgesteld. Er zijn geen aanwijzingen
voor de aanwezigheid van steentijdvindplaatsen aangetroffen.
De lage verwachting die op basis van het landschappelijk bodemonderzoek opgesteld werd voor een
sporensite met kennispotentieel, kan gehandhaafd blijven. Voordat het terrein midden- tot laatste
e
kwart van de 19 eeuw werd afgewaterd door een dicht stelsel van drainagesloten, was het
waarschijnlijk te nat om geschikt te zijn als plek voor bewoning, en is de archeologische verwachting
voor sporenvindplaatsen vanaf het Neolithicum laag. Bovendien is door de diepe vorming van een
Bh-horizont de zichtbaarheid van eventuele archeologische sporen vrijwel nihil.

−

In hoeverre worden de (mogelijk aanwezige) archeologische waarden bedreigd door toekomstige
planontwikkeling?
De voorgenomen ontwikkelingen vormen geen bedreiging voor vindplaatsen met kennispotentieel.

−

Is het plangebied voldoende onderzocht en zo nee, welke vorm van nader archeologisch onderzoek
16
kan worden geadviseerd?
Het plangebied is voldoende onderzocht.

3.2.3

Besluit en verwachting

Op basis van de resultaten van het verkennend booronderzoek kan worden geconcludeerd dat het
sedimentpakket op basis van met name de textuurkenmerken geïnterpreteerd kan worden als eolisch
dekzand uit het Laat-Pleistoceen. Bodemkundige komen de resultaten van het verkennend booronderzoek
overeen met de resultaten van het landschappelijk booronderzoek. Het bodemprofiel is overal onverstoord
en volledig.
Er zijn geen indicatoren aangetroffen die wijzen op een Steentijdvindplaats. Omwille van deze reden kan de
kans op archeologische resten uit de Steentijd laag worden ingeschat. De houtskoolpartikels, het steenkool
en het aardewerk uit de Nieuwe Tijd die uit de zeefresiduen zijn verzameld, zijn waarschijnlijk als gevolg van
bemesting (uit stallen en/of beerputten) op het land terecht gekomen.
De lage verwachting die op basis van het landschappelijk bodemonderzoek opgesteld werd voor een
sporensite met kennispotentieel, kan gehandhaafd blijven. Voordat het terrein midden- tot laatste kwart
e
van de 19 eeuw werd afgewaterd door een dicht stelsel van drainagesloten, was het waarschijnlijk te nat
om geschikt te zijn als plek voor bewoning, en is de archeologische verwachting voor sporenvindplaatsen
vanaf het Neolithicum laag. Bovendien is door de diepe vorming van een Bh-horizont de zichtbaarheid van
eventuele archeologische sporen vrijwel nihil.
3.2.4

Advies

Geadviseerd wordt om geen verder onderzoek uit te voeren in het plangebied. Op basis van het verkennend
archeologisch booronderzoek wordt de kans op archeologische resten uit de Steentijd naar laag ingeschat.
De kans op sporenniveaus werd reeds laag ingeschat tijdens het landschappelijk bodemonderzoek.

16 Onderzoeksvraag conform Code van Goede Praktijk, Hoofdstuk 5.2
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Samenvatting
Binnen het plangebied zijn, op basis van het landschappelijk bodemonderzoek, voornamelijk dekzanden
aanwezig, waarin zich een grondwaterpodzol in heeft gevormd. Algemeen is er een voornamelijk intacte
bodemopbouw aanwezig. Gedurende het Paleolithicum en het Mesolithicum stond de grondwaterspiegel
lager dan tegenwoordig, en was het gebied droger. De boring met veen kan een aanwijzing zijn voor de
aanwezigheid van een ven, dat juist een aantrekkende werking kan hebben gehad. Op grond daarvan blijft
de archeologische verwachting voor steentijdvindplaatsen gehandhaafd. Wel is het zo dat deze ter plaatse
van de verstoring aan de straatkant waarschijnlijk grotendeels of geheel verstoord zullen zijn. Ter plaatse
van het veen kunnen mogelijk organische resten uit de steentijd aanwezig zijn.
Het is niet onomstotelijk vast komen te staan dat er geen archeologische resten binnen het plangebied
aanwezig zijn. Echter door de oorspronkelijk natte omstandigheden is de verwachting hiervoor laag. Door
bodemvorming is het vrij zinloos om een proefsleuvenonderzoek uit te voeren. Het enige onderzoek dat
geschikt zou zijn om eventuele vindplaatsen op te sporen is een verkennend booronderzoek. Dit zou dan
specifiek gericht zijn op steentijdvindplaatsen.
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Lijst van afbeeldingen en tabellen
Afb. 1. Locatiekaart van het plangebied.
Afb. 2. Aanduiding van het uit te voeren archeologisch onderzoek op het plan van de bestaande toestand op
het terrein.
Afb. 3. Overzicht van de geplande werken met diepteverstoring.
Afb. 4. Het plangebied op de luchtfoto van 2013-2015.
Afb. 5. Locatiekaart van het plangebied met locaties van de vermoedelijk verstoorde zones.
Afb. 6. Overzicht van de geplande werkzaamheden.
Afb. 7. Doorsnede terrein 1
Afb. 8. Doorsnede terrein 2
Afb. 9. Detailplan van de ondergrondse parking.
Afb. 10. Fundering- en rioleringsplan
Afb. 11. Overzicht van het groenplan.
Afb. 12. Overzicht van de geplande werken.
Afb. 13. Bodemopbouw zoals aanwezig bij het landschappelijke booronderzoek.
Afb. 14. Huidige situatie en foto van de verstoring door de vroegere sloop.
Afb. 15. Boring 1.
Afb. 16. Boring 5.
Afb. 17. Boring 6.
Afb. 18. Overzichtsplan van het onderzoeksgebied met alle uitgevoerde boringen en beschreven profielen.
Afb. 19. Actuele situatie van het plangebied, gezien in oostelijke richting. Links met de struikvegetatie de
rand van het deelgebied waar de bebouwing heeft gestaan; centraal de omliggende halfverharding.
Opnamedatum: 10 mei 2019.
Afb. 20. Foto’s van de profielput met podzolbodem (zeer droge zandgrond met duidelijke humus en/of
ijzer B horizont; bodemtype Zag) onder opgebrachte laag.
Afb. 21. Foto van boring 25 met duidelijk podzolprofiel, uitgelegd van links naar rechts.
Afb. 22. Foto van boring 23, uitgelegd van links naar rechts met een zwaar ontwikkeld compleet
podzolprofiel tot 120 cm –mv overeenkomend met het bodemprofiel in de putwand.
Afb. 23. Foto van boring 30, uitgelegd van links naar rechts, met vanaf 50 tot 100 centimeter onder
maaiveld een podzolbodem (A/Ep-Bhs) onder een opgebrachte laag.
Afb. 24. Foto van boring 24, uitgelegd van links naar rechts, met tot 80 cm –mv een sterk geroerde
bodemlaag (A/Ep-horizont) op een BC-horizont van de oorspronkelijke podzolbodem.
Afb. 25. Foto van boring 12, uitgelegd van links naar rechts tot 100 centimeter onder maaiveld, met een
vage, zeer diep ontwikkelde podzolbodem overeenkomstig de beschrijving van de
grondwaterpodzolen in het landschappelijk booronderzoek.
Afb. 26. Plangebied met situering intacte podzolbodems en AC-profielen/verstoorde bodems.
Afb. 27. Plangebied met situering geroerde (A)E-horizonten.
Afb. 28. Plangebied met situering opgebrachte lagen.
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Tabel 1. Overzicht van de verschillende (pre)historische perioden.
Tabel 2. Overzicht van de geplande ingrepen.
Tabel 3. Schematisch overzicht van de bodemopbouw.

Bijlage 1 Plannenlijst van landschappelijk bodemonderzoek
Projectcode
Onderwerp

2019B294
Plannenlijst

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

1
Topografische kaart
Locatiekaart van het plangebied.
1/50
Digitaal
27-02-2018

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan

2
Topografische kaart
Aanduiding van het uit te voeren archeologisch
onderzoek op het plan van de bestaande toestand
op het terrein.
1/20
Digitaal
27-02-2018

Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum
Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum
Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
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3
Overzichtskaart
Overzicht van de geplande werken met
diepteverstoring.
1/10
Digitaal
12-03-2018

Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

5
Topografische kaart
Locatiekaart van het plangebied met locaties van de
vermoedelijk verstoorde zones.
1/20
Digitaal
12-03-2018

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

6
Overzichtsplan
Overzicht van de geplande werkzaamheden.
1/10
Digitaal
27-02-2018

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze

7
Detailplan
Doorsnede terrein 1
Onbekend
Digitaal

Kiezelweg, Mol, Een nota

Datum

03-04-2018

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

8
Detailplan
Doorsnede terrein 2
Onbekend
Digitaal
03-04-2018

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

9
Detailplan
Detailplan van de ondergrondse parking.
Onbekend
Digitaal
27-02-2018

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

10
Detailplan
Fundering- en rioleringsplan
Onbekend
Digitaal
03-04-2018

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

11
Topografische kaart
Overzicht van de groenplan
1/10
Digitaal
03-04-2018

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

12
Topografische kaart
Overzicht van de geplande werken.
1/10
Digitaal
12-03-2018

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan

13
Boorpuntenkaartje
Bodemopbouw zoals aanwezig bij het
landschappelijke booronderzoek.
1/10
Digitaal
2-04-2019

Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum
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Bijlage 2 Fotolijst van landschappelijk bodemonderzoek
Projectcode
Onderwerp

2019B294
fotolijst

ID
Type
onderwerp

4
Luchtfoto
Het plangebied op de luchtfoto van 2013-2015.

ID
Type
onderwerp

14
Foto
Huidige situatie en foto van de verstoring door de
vroegere sloop.

ID
Type
onderwerp

15
Foto
Boring 1.

ID
Type
onderwerp

16
Foto
Boring 5.

ID
Type
onderwerp

17
Foto
Boring 6.

Bijlage 3 Boorstaten landschappelijk bodemonderzoek
Bijlage 4 Plannenlijst van verkennend archeologisch booronderzoek
Projectcode
Onderwerp

2019D211
Plannenlijst

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan

18
Boorpuntenkaart
Overzichtsplan van het onderzoeksgebied met alle
uitgevoerde boringen en beschreven profielen.
1/10
Digitaal
08-05-2019

Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum
Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
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Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

26
Boorpuntenkaart
Plangebied met situering intacte podzolbodems en
AC-profielen/verstoorde bodems.
1/10
Digitaal
13-06-2019

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze

27
Boorpuntenkaart
Plangebied met situering geroerde (A)E-horizonten.
1/10
Digitaal

Kiezelweg, Mol, Een nota

Datum

13-06-2019

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

28
Boorpuntenkaart
Plangebied met situering opgebrachte lagen.
1/10
Digitaal
13-06-2019

Bijlage 5 Fotolijst van verkennend archeologisch booronderzoek
Projectcode
Onderwerp

2019D211
fotolijst

ID
Type
onderwerp

19
Foto
Actuele situatie van het plangebied, gezien in
oostelijke richting. Links met de struikvegetatie de
rand van het deelgebied waar de bebouwing heeft
gestaan; centraal de omliggende halfverharding.
Opnamedatum: 10 mei 2019.

ID
Type
onderwerp

20
Foto
Foto’s van de profielput met podzolbodem (zeer
droge zandgrond met duidelijke humus en/of ijzer B
horizont; bodemtype Zag) onder opgebrachte laag.

ID
Type
onderwerp

21
Foto
Foto van boring 25 met duidelijk podzolprofiel,
uitgelegd van links naar rechts.

ID
Type
onderwerp

22
Foto
Foto van boring 23, uitgelegd van links naar rechts
met een zwaar ontwikkeld compleet podzolprofiel
tot 120 cm –mv overeenkomend met het
bodemprofiel in de putwand.

ID
Type
onderwerp

23
Foto
Foto van boring 30, uitgelegd van links naar rechts,
met vanaf 50 tot 100 centimeter onder maaiveld
een podzolbodem (A/Ep-Bhs) onder een
opgebrachte laag.

ID
Type
onderwerp

24
Foto
Foto van boring 24, uitgelegd van links naar rechts,
met tot 80 cm –mv een sterk geroerde bodemlaag
(A/Ep-horizont) op een BC-horizont van de
oorspronkelijke podzolbodem.

ID
Type

25
Foto

41
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onderwerp

Foto van boring 12, uitgelegd van links naar rechts
tot 100 centimeter onder maaiveld, met een vage,
zeer diep ontwikkelde podzolbodem
overeenkomstig de beschrijving van de
grondwaterpodzolen in het landschappelijk
booronderzoek.

Bijlage 6 Boorstaten verkennend archeologisch booronderzoek
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