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Inleiding

In opdra cht heeft het Vlaams Erfgoed Centrum in mei-juni 2019 een a rcheologienota opges teld naa r de
a rcheologis che waa rde van de locatie Vallei van de Sers kampse Beek (afbeelding 1 en 2). De
a rcheologienota bes taat ui t een bureauonderzoek en is ui tgevoerd naar aanleiding van de voorgenomen
(her)aanleg van poelen en daarbij horende ophogingen.
Omda t de percelen waarop de werken gaan plaa ts vinden vaa k ver ui t elkaa r liggen, is er voor geopteerd het
plangebied in 6 vers chillende zones te verdelen (zones 1 tot en met 6). Deze zones beva tten alle percelen
waa rop er werken gepland zijn binnen di t project. Op afbeelding 2 s taan de loca tie van deze vers chillende
zones aangeduid.

Afb. 1.

2

Locatiekaart van het plangebied.
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Afb. 2.
Aanduiding van het plangebied op het plan van de bestaande toestand op het terrein. De
nummers van de zones staan eveneens aangeduid (1 tot en met 6).
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2

Aanleiding van het onderzoek

Momenteel zijn de vers cheidene zones van het plangebied in gebruik als akker- en/of bos gebied, hier en
daa r doorsneden door (land)wegen en poelen. Vers cheidene va n deze poelen, namelijk poel 1 (zone 2), 2
(zone 3), 7(zone 6), 8 en 9 (zone 6), bevinden zi ch op loca ties in het plangebied die vers toord gaan worden
door de geplande werken. Deze hebben de bodem reeds zo diep vers toord da t in en/of onder deze huidige
poelen geen inta cte a rcheologie meer te verwa chten wordt.
Deze geplande werken bes taan enerzi jds ui t de (her)aanleg va n poelen en anderzi jds uit de aanleg va n
ophogingen. Alle bovengenoemde poelen worden groter gemaakt, terwi jl voor poelen 3 (zone 4), 4 (zone 3)
en 5 (zone 5) er volledig nieuwe poelen worden gegra ven. De grootte van de nieuwe poelen va rieert, met
de kleins te geplande poel ci rca 342 m 2 en de groots te poel ci rca 531 m 2. De diepte va rieert eveneens , maa r
bedraagt alti jd minder dan ci rca 2,1 meter. Al deze nieuwe poelen lopen s chuin a f naar een
bodemoppervlak, wa t steeds kleiner is dan ci rca 60 m 2.
De ui tgegra ven grond va n de poelen wordt gebrui kt om de ophogingen naast de poelen aan te leggen. Bi j
het aanleggen van deze ophogingen wordt de bodem niet vers toord.
2
In totaal hebben de geplande werken een oppervla kte van ci rca 12 010 m . Binnen deze geplande werken is
het oppervla kte va n de ophogingen afgetekend het groots te ( ongeveer 8545 m 2). Aangezien voor de
ophogingen echter geen teelaarde en zoden worden verwijderd, wordt het a rcheologis ch ni veau door di t
deel van de werken niet vers toord. Eveneens wordt er ges cha t da t het gewicht van de ophogingen zo
gelijkma tig vers preid wordt over een vrij brede oppervlaktes , da t eventuele vervorming va n a rcheologische
sporen door druk zeer beperkt gaat zijn. Door de ophogingen worden er met andere woorden geen
a rcheologis che res ten bedreigd.
De aanleg van de poelen gaa t wel gepaa rd met een bodemingreep. De oppervlakte va n effectieve werken
die de bodem vers toren bedraa gt ci rca 3466 m 2. Hierin vormen de geplande bodemwerken echter geen
mooi aaneengesloten geheel ; ze zi jn verdeeld over de vers chei dene poelen. Hierdoor zi jn de vers toringen
van de ondergrond nogal in ruimte van elkaa r verspreid. Per poel wordt er de volgende oppervlaktes grond
(en eventuele aanwezi ge a rcheologische res ten hierin) bedrei gd:
2

2

Poel 1 (zone 2): 332 m , bodemoppervlakte va n ci rca 52 m , geplande diepte van ci rca 200 centimeter
Poel 2 (zone 3): 274 m 2, bodemoppervlakte va n ci rca 10 m 2, geplande diepte van ci rca 200 centimeter
2
2
Poel 3 (zone 4): 355 m , bodemoppervlakte va n ci rca 45 m , geplande diepte van ci rca 175 centimeter
2
Poel 4 (zone 2): 359 m , bodemoppervlakte va n ci rca 29 m 2, geplande diepte van ci rca 175 centimeter
Poel 5 (zone 5): 355 m 2, bodemoppervlakte va n ci rca 30 m 2, geplande diepte van ci rca 200 centimeter
Poel 6 (zone 4): 349 m 2, bodemoppervlakte va n ci rca 10 m 2, geplande diepte van ci rca 63 centimeter
Poel 7 (zone 6): 480 m 2, onbekend bodemoppervlakte, geplande diepte van ci rca 63 centimeter
Poel 8 (zone 1): 226 m 2, bodemoppervlakte va n ci rca 22 m 2, geplande diepte van ci rca 120 centimeter
Poel 9 (zone 1): 235 m 2, bodemoppervlakte va n ci rca 24 m 2, geplande diepte van ci rca 210 centimeter
Van deze getallen is de vers toring van de reeds aanwezige poelen, die (bi jna) allemaal zeker pas na de ja ren
’70 zi jn aangelegd, reeds afgetrokken. Di t zi jn dus met andere woorden de effectieve bijkomende
bodemingrepen binnen dit project. Deze werken aan de poelen zi jn dus allemaal nogal beperkt in
oppervlakte. Hierbi j komt dat de bodemoppervlaktes van de poelen allemaal nog veel kleiner zijn (allemaal
kleiner dan 50 m 2. Aangezien de poelen s chuin a fgegra ven worden, is de bodemvers toring binnen de totale
oppervlaktes van de nieuwe poelen nog beperkter da n eers t lijkt.
Voorts is hun diepte, waar er al poelen aanwezi g zi jn, niet dieper dan de huidige poelen. Ook daa rdoor
neemt de effectieve hoeveelheid vers toorde grond door de geplande werken af.
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3

Resultaten van het vooronderzoek zonder ingreep in de bodem

Lands cha ppelijk gezien bevindt het plangebied zi ch vlak aan de heuvel ri j van Wetteren -Serska mp-Lede, in
de vallei va n de Serskampse beek. De bodemsamenstelling va n deze heuvels vers chilt ten opzichte van de
vallei, met droger lemig zand op de heuvels en na tte zandleem in de vallei . Binnen het plangebied komt nat
za ndleem voor, voornamelijk afgezet door eolische processen van het Wei chseliaan. Soms bevindt bovenop
deze eolische a fzetti ngen zi ch fl uviatiele afzettingen van het Vroeg-Holoceen of Ta rdi glaciaal (meerbepaald
in zones 1, 3, 4 en 5). In di t geval bevinden er zi ch ook fluvia tiele afzettingen ui t het Weis cheliaan zi ch onder
de eolis che afzettingen. In zone 1, bevinden er zi ch ook no g fl uviatiele afzettingen van het Wei chseliaan
onder de latere eolis che afzettingen, maa r geen fluvia tiele a fzettingen ui t het Vroeg-Holoceen of
Ta rdi glaciaal bovenop de eolische sequentie. Het is duideli jk da t veel van deze bodemtypes en afzettingen
teruggaan op de liggi ng van het gebied in het landschap, waa r beek - en ri vierwerking een sterke invloed op
de sedimentatie hebben gehad. Deze lands cha ppelijke context, en meerbepaald de nabi jheid van beken,
duidt op een guns tig lands chap voor bepaalde a rcheologis che periodes , meer bepaald s teenti jdcontexten.
In de omgeving is er door middel van prospectie redelijk veel a rcheologis ch materiaal reeds aan het licht
gekomen. De overgrote meerderheid va n dit ma teriaal bevindt zi ch echter in een andere lands chappelijke
context, nameli jk op de heuvel ruggen in tegens telling tot in de vallei. Hierdoor vers chil t de vondstcontext
tussen deze meldingen en het plangebied, waa rdoor de potentiële a rcheol ogis che verwa chting ook anders
is. Dit leidt ertoe da t de zeggenskra cht va n deze vonds ten voor de verwa chte a rcheologie binnen het
plangebied eerder beperkt is . Wel zi jn er twee vonds tenconcentra ties ui t de s teenti jd en de volle
mi ddeleeuwen vlakbi j het plangebied gevonden. Door deze nabi je loca tie tot het plangebied en de gedee lde
lands chappelijke context kan de verwa chting voor specifiek s teenti jd binnen het plangebied op middelhoog
bepaald worden. Voor de middeleeuwse vonds ten is het belangrijk te noteren da t deze kunnen zijn
opgebra cht of uitges trooid over aangelegde velden, dus dat deze niet per se op een sporensi te duiden. Om
deze reden, in combina tie met de redeli jk grote afs tand tot gekende bewoningskernen uit de
mi ddeleeuwen, zorgt ervoor dat de verwa chting op middeleeuwse sporensites eerder laag blijft, terwijl de
verwa chting voor steentijda rtefa cten middelhoog is .
Ondanks de grote nabijheid tot het plangebied van deze meldingen, is het belangri jk de i nza melmethode in
geda chten te houden: beide deze meldingen zi jn gebeurd op basis van een prospectieonderzoek. Vandaag
de da g is het mees t di chtbi jgelegen onderdeel van het plangebied, zone 3, echter bebos t, wa t een dergeli jke
onderzoeksmethode in deze zone niet mogeli jk maakt. Dit hoeft echter ander vervolgonderzoek op zi ch niet
ui t te sluiten.
De feiteli jke bodemingrepen binnen de geplande werken kennen slechts een zeer beperkt oppervla kte.
Zoals hierboven reeds aangehaald, vers toren de aan te leggen ophogingen de bodem niet, waa rdoor de
potentiële a rcheologis che res ten hierdoor niet bedreigd worden. Om deze reden kunnen deze werken voor
het a rcheologis ch advies bui ten bes chouwing worden gela ten.
Alleen in combinatie zitten de samengetelde oppervla ktes van de poelen boven 1000 m 2, het oppervlakte
da t volgens de Code van Goede Prakti jk vereis t is om de a rcheologische kenniswins t voor dergelijke
projecten mogeli jk te maken1. Verder liggen de mees te onderdelen van de werken waa rbi j effectief
bodemvers toring is gepland, zo ver ui t elkaar da t er slechts een vers nipperd beeld va n het a rcheologisch
bes tand zou onts taan. Hoewel de lands chappeli jke context duidt op een vri j gunsti g gebied voor
a rcheologis che res ten, leiden deze versnippering en beperkte omvang van vers tori ngen ertoe dat de
potentiële kenniswins t voor sporensi tes vanaf het Neoli thi cum als voldoende laag worden ges cha t da t het
plangebied voor dergelijke si tes niet verder onderzocht dient te worden.
Di t geldt echter niet voor s teenti jdsi tes. Ui t de lands chappelijke context is namelijk gebleken da t het hier
ook om een gunsti ge ligging voor dergelijke si tes gaat. Dit wordt verder aangevuld met een melding vla k

1

Zie Cod e v an Goed e Praktijk , artik el 5.4.1, zi e ook paragraaf 1.1.5 in het bureauonderzo ek.
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langs het plangebied met een vonds tconcentra tie ui t de s teenti jd. Ook blijft de kenniswinst va n dergeli jke
sites nog wel hoog binnen kleine oppervlaktes , zoals die binnen het plangebied. Daa rom blijft de
mi ddelhoge verwa chting op steentijd voor het plangebied wel gehandhaafd en dient deze verwa chti ng
getoets t te worden met vervol gonderzoek.

4

Gemotiveerd advies over het al dan niet nemen van maatregelen

4.1

Volledigheid van het onderzoek

De a rcheologienota omva t een bureaus tudie. De resul ta ten van deze bureaus tudie la ten zien da t nog
onvoldoende aantoonbaa r is of a rcheologische waa rden binnen het plangebied aan - of a fwezig zi jn. Om
deze reden is a rcheologisch vervolgonderzoek noodza kelijk.
Ui t het bureauonderzoek bleek da t het plangebied zi ch lands chappeli jk in een gebied bevindt da t guns tig
gelegen is voor het aantreffen van steentijda rtefa ctensi tes . Dit beeld wordt beves tigd door de CAI -kaa rt, die
een melding va n een vondstenconcentra tie vlak naas t het plangebied weergeeft.
Door de mogelijkheid dat dergeli jke a rcheol ogis che res ten zi ch ook binnen het ge bied van de geplande
werken bevinden, bestaa t de kans dat a rtefactensites ui t de s teenti jd vers toord worden. In situ behouden
van dergeli jke sites is binnen de geplande werken op voorhand niet mogelijk. Om deze reden is er
vervol gonderzoek voor dergeli jke sites noodzakelijk.
Voor sporensi tes va naf het Neolithicum is echter gebleken da t de oppervlaktes va n de bodemingrepen in
niet de niet vers toorde zones zowel te klein als te versnipperd in het lands chap zi jn om potentiële
a rcheologis che kenniswins t mogelijk te maken. Om deze twee redenen is er geen verder onderzoek nodig
naa r sporensites vanaf het Neoli thi cum.
4.2

De bepaling van de maatregelen

In het volgende zal de keuze van de methode (n) voor verder vooronderzoek worden onderbouwd op basis
van de volgende vier cri teria :
1.
2.
3.
4.

is het MOGELIJK deze methode toe te passen op di t terrein?
is het NUTTIG deze methode toe te passen op di t terrein (levert het iets op)?
is het overdreven SCHADELIJK voor het bodema rchief deze methode toe te passen op di t terrein?
is het NOODZAKELIJK deze methode toe te passen op dit terrein (kosten-batenanal yse)?

Geofysisch onderzoek is weini g zinvol binnen het plangebied. Deze methode brengt alleen sporen in beeld
waa rva n de opvulling voldoende a fwi jkt van de omliggende grond, wa t binnen het plangebied niet per
defini tie het geval hoeft te zi jn. Artefa ctensites kunnen met deze methode slechts in die zeldza me gevallen
worden geka rteerd waa r de vonds tdi chtheid derma te hoog is dat ze een s terk a fwi jking vormt op de
omliggende grond, wa t eveneens binnen het plangebied niet per defini tie het geval hoeft te zi jn.
Ook veldka rteri ng is weinig zinvol binnen het plangebied. Veldka rtering brengt namelijk enkel geroerde
vonds tri jke zones en sporen in kaart, welke binnen het plangebied niet per defini tie aanwezi g hoeven te
zi jn. Voorts is er zwa re begroeiing (bos gebied) in delen va n het plangebied aanwezi g, waa rdoor
veldka rtering zeer moeilijk uitvoerbaar wordt.
In de eers te instantie wordt hiervoor een lands chappelijk bodemonderzoek aangeraden. Di t onderzoek
heeft als doel de aardkundige opbouw binnen het plangebied na te gaan en te veri fiëren of deze guns ti g is
voor de bewa ring in context van s teentijda rtefa ctensi tes . Hierbi j wordt ook de inta ctheid van de bodem
na gegaan en de diepteligging van potentiële a rcheologis che ni veaus .
Moest di t onderzoek tonen da t de bodem niet dermate ingri jpend vers toord is da t er geen verwa chting voor
s teenti jdres ten overblijft en een posi tief resul taat opleveren voor de verwa chting van
s teenti jda rtefactensites , dan kunnen er verdere onderzoeken, speci fiek geri cht op het opsporen van
s teenti jdsites ui tgevoerd worden (zie hieronder). Is di t niet het geval , dan is het plangebied a rcheologis ch
voldoende onderzocht en kan het volledig vri jgegeven worden.
Een a rtefa ctensite kent over het algemeen een aangesloten spreiding aan vonds ten met voldoende
di chtheid en kan daa rdoor doormiddel va n booronderzoek geka rteerd worden. Ook proefputten- of sleuven
kunnen gebruikt worden om de aanwezigheid van een artefa ctensi te aan te tonen. Een verkennend
a rcheologis ch booronderzoek is in dit geval echter de gepaste methode om vonds tni veaus aan te tonen.
Hoewel het ook mogeli jk is om vonds tni veaus te prospecteren door middel van proefsleuven- of putten
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waa rbij de vri jgekomen grond gezeefd wordt om de aanwezigheid van vondsten vas t te stellen, is een
verkennend a rcheologis ch booronderzoek in di t geval sneller, goedkoper en minder schadelijk. De baten
wegen daarom beter op te tegen de kos ten bij een booronderzoek.
Het verkennend a rcheologis ch booronderzoek heeft als doel om a rtefa ctensites op te sporen en wordt
ui tgevoerd in een s ys tema tisch verspringend boorgrid. Het opgeboorde sedi ment wordt na t gezeefd o ver
een zeef met een maaswijdte va n ma ximaal 2 mm. Het residu wordt onderzocht op het voorkomen van
a rcheologis che indi ca toren in de vorm van bewerkt vuurs teen of na tuurs teen.
Indien op basis van het verkennend a rcheol ogis ch booronderzoek inderdaad de aa nwezigheid va n een
a rcheologis che vuurs teensi te is vastges teld, dient een aanvullend onderzoek plaa ts te vinden om de
rui mtelijke spreiding en de inhoudeli jke kwalitei t te bepalen van de a rtefa ctensi te. Hiervoor kan een
waa rderend a rcheologis ch booronderzoek worden ingezet, al dan niet aangevuld met een
proefputtenonderzoek, mogeli jk s ynchroon ui tgevoerd. Het bepalen van de onderzoekss tra tegie voor
vervol gonderzoek (waa rderend a rcheologis ch booronderzoek en/of proefputten onderzoek, al dan niet
s ynchroon ui tgevoerd) gebeurd op basis van de aangetroffen indica toren, de aantallen en de versprei ding in
overleg met een specialist voor de betreffende periode en ma teriaalca tegorie.
De aanwezi gheid van indi ca toren van bewerkt vuurs teen of natuurs teen in één van de boorkernen van het
verkennend a rcheologis ch booronderzoek is voldoende om een waa rderend onderzoek ui t te voeren in de
di recte nabi jheid va n deze boorkern vanwege de s ta tistis ch vri j lage kans op het opboren va n relicten. Bij
aanwezi gheid van indi ca toren in meerdere boringen zal een breder deel van het plangebied geselecteerd
worden voor vervolgonderzoek, a fgestemd op de ruimtelijke verspreiding waa rbinnen a rcheologis che
indi ca toren zi jn aangetroffen.
Het waarderend booronderzoek heeft tot doel om de veronders telde a rtefa ctensite in horizontaal vlak
verder te begrenzen en de omvang van de artefa ctensi te vast te stellen. Tevens kan met di t waa rderende
onderzoek meer informatie verkregen worden over de aard van de a rtefa ctensi te. Het aantal en de
inplanting van de bori ngen is afhankelijk va n de spreiding va n de positieve boringen bi j het verkennend
a rcheologis ch booronderzoek.
Indien op basis van het waa rderend a rcheologis ch booronderzoek (al da n niet ui tgevoerd in combina tie met
proefputten onderzoek) de ruimtelijke spreiding en de inhoudeli jke kwalitei t van de vuurs teenconcentra tie
niet voldoende kon worden bepaald, moet een (aanvullend) proefputtenonderzoek gebeuren om deze
alsnog vas t te stellen.
Het doel va n proefputten in functie va n a rtefa ctensi tes is door een beperkt maa r s tatis tisch representa tief
deel van een terrein op te gra ven, ui tspra ken te doen over de omvang, inta ctheid en a rcheologische waarde
en inhoudeli jke potentie va n de si te. Ook di t onderzoek is a fhankelijk va n voorgaande onderzoeken en het
feit of er kennispotentieel zi t in het opgra ven van de si te. Het aantal en de inplanting va n de proefputten is
afhankeli jk van de spreiding van de posi tieve bori ngen (bi j het verkennend en/of waarderend a rcheologisch
booronderzoek).
Ondanks da t er op basis van de lands chappeli jke context een vi ndplaa ts met sporenni veau binnen het
plangebied mogeli jk is, wordt de potentiële a rcheologische kenniswins t bi j vervolgonderzoek als
verwaa rloosbaa r gezien. Di t komt voor ui t enerzijds de beperkte grootte va n de bodemvers toringen en
anderzi jds de grote graad van vers nippering in het landschap, waa rdoor geen duidelijk samenhangend beeld
van de a rcheologie binnen het terrein mogeli jk is.
Op basis van economische en organisa toris che gronden wens t de aanvra ger het verder vooronderzoek in
ui tgesteld tra ject te laten plaa ts vi nden. Er is een Progra mma van Maa tregelen voor uitges teld
vooronderzoek opgemaakt, waarin de voorges telde onderzoekss tra tegie verder wordt ui tgewerkt.
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5
5.1

Programma van maatregelen voor uitgesteld vooronderzoek zonder ingreep in de bodem
Administratieve gegevens

Uitgevoerde fasen binnen archeologienota:
Aanleiding:
Plaats:
Gemeente:
Provincie:
Kadastrale gegevens:

Diepte bodemverstoring
Coördinaten (bounding box; Lambertcoördinaten
(EPSG:31370)

Bureauonderzoek
(Her)aanleg poelen en bijbehorende ophogingen
Vallei van de Serskamspe Beek
Lede en Wetteren
Oost-Vlaanderen
Lede, Afdeling 4 Smetlede, Sectie A, nummers 11B, 15, 22,
23, 24, 17G, 17H, 74B, 107B, 116, 117, 118, 119A, 121.
Wetteren, Afdeling 3, sectie F, nummers 908A, 910A, 913B,
913C.
Maximaal 2,1 m-mv.
Zone 1:
117.621 / 186.303
117.613 / 186.353
117.719 / 186.414
117.712 / 186.445
117.804 / 186.492
117.869 / 186.379
117.740 / 186.312
117.727 / 186.364
Zone 2:
117.876 / 185.034
117.853 / 185.088
117.847 / 185.164
117.877 / 185.196
117.946 / 185.131
Zone 3:
117.921 / 185.415
118.119 / 185.622
118.135 / 185.605
118.199 / 185.676
118.233 / 185.649
188.289 / 185.722
118.363 / 185.600
118.486 / 185.538
118.458 / 185.462
118.260 / 185.614
117.996 / 185.335
Zone 4:
118.094 / 185.284
118.190 / 185.367
118.460 / 185.143
118.437 / 185.084
118.225 / 185.262
118.159 / 185.226
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Zone 5:
118.164 / 185.221
118.194 / 185.243
118.322 / 185.133
118.283 / 185.091
188.239 / 185.132
118.252 / 185.145
Zone 6:
118.499 / 185.171
118.551 / 185.249
118.531 / 185.277
118.587 / 185.334
118.629 / 185.269
118.647 / 185.274
118.678 / 185.218
118.554 / 185.164
118.524 / 185.137

5.2

Afbakening van het onderzoeksgebied

Vervolgonderzoek dient enkel te gebeuren binnen de gebieden binnen het plangebied waar effectief
bodemingrepen plaats vinden, nameli jk ter hoogte va n de geplande poelen. Als bi j deze poelen reeds een
poel aanwezi g is , komt di t deel va n het oppervlakte eveneens te vervallen, aangezien deze poelen de bodem
reeds zo ingri jpend hebben vers toord da t er geen inta cte a rcheologie binnen hun oppervlakte meer te
verwa chten val t.
In totaal zal het om de volgende oppervlaktes zi jn voor het vooronderzoe k naar s teenti jd a rtefa ctensi tes :

Poel 1 (zone 2): 332 m 2
2

Poel 2 (zone 3): 274 m

Poel 3 (zone 4): 355 m 2

Poel 4 (zone 2): 359 m 2

Poel 5 (zone 5): 355 m 2

Poel 6 (zone 4): 349 m 2

Poel 7 (zone 6): 480 m 2

Poel 8 (zone 1): 226 m 2
2

Poel 9 (zone 1): 235 m
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Afb. 3.
Aanduiding van de huidige poelen en de geplande poelen. Waar de geplande poelen en de
huidige poelen overlappen, wordt geen archeologie meer verwacht.
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5.3

Vraagstelling en onderz oeksdoelen

Met het lands chappelijke bodemonderzoek zal de bodemopbouw en de ma te va n i ntactheid daarvan
bepaald worden. Tevens wordt de mogelijke aanwezigheid va n inta cte vuurs teenvi ndplaatsen getoets t.
Ten behoeve van het lands chappelijke bodemonderzoek zijn de vol gende onderzoeks vra gen geformuleerd:
Algemene onderzoeks vragen:

Wa t is de geo(morfo)logis che en bodemkundige opbouw van de ondergrond in het plangebied?

In hoeverre is deze opbouw nog inta ct?

Bevinden zi ch a rcheologis ch relevante afzettingen in het plangebied?

Zo ja, op welke diepte ten opzi chte va n het maai veld en de TAW?

Alhoewel niet het doel va n een verkennend booronderzoek, zijn er desondanks toch
a rcheologis che indi ca toren aangetroffen?
Zo ja :
Op welke diepte ten opzi chte van het maaiveld en de TAW zi jn deze a rcheologische
indi ca toren aangetroffen?
Wa t is de hori zontaal ruimtelijke spreiding va n deze a rcheologische indi ca toren?
Wa t is de aa rd en ouderdom va n deze indi ca toren?

In welk opzi cht kan op basis van het veldonderzoek de a rcheologische verwa chti ng worden
bi jgesteld?

In hoeverre worden de (mogelijk aanwezi ge) a rcheologis che waarden bedrei gd door toekoms tige
planontwi kkeling?
5.4

Onderz oeksmethoden, -strategieën en -technieken

Het lands chappelijk bodemonderzoek wordt noodzakeli jk geacht om een beter beeld te kri jgen van de
a rcheologis che potentie va n het gebied en de bodemkundige opbouw. Di t onderzoek heeft als doel de
aa rdkundi ge opbouw binnen het plangebied na te gaan en te verifiëren of deze guns tig is voor de bewa ring
in context van steentijdartefa ctensi tes.
Door de ligging in een beekdal is de exa cte bodemop bouw namelijk onbekend. Beekdalen kunnen een
complexe bodemkundige opbouw hebben, met colluvi um- en of alluviumafzettingen.
Door deze kans op een complexe bodemkundige situatie is het ook de bewa rings toes tand van potentiële
vuurs teensi tes binnen de geplande werken onduidelijk. Verder is het alti jd mogelijk da t de bodemvers toring
groter is dan door het bureauonderzoek wordt aangegeven. De aanleg van de poelen kan in het verleden
na melijk een grotere verstoring teweeg hebben gebra cht, die nu niet meer a f te leiden val t van enkel een
bureauonderzoek.
Een lands chappeli jk booronderzoek is goed in s taa t dergeli jke onduideli jkheden op te helderen, waardoor
het ook dui delijk kan worden of verder onderzoek nodi g is en, mi ts di t het geval blijkt te zi jn, wa t di t exa ct
moet inhouden.
Om een zo representatief mogelijk beeld te bekomen van de bodemkundi ge en geologische opbouw va n het
plangebied, worden boringen gezet met een edel manboor met een diameter va n 7 cm.
Door de zeer beperkte oppervlakte van de indi viduele geplande poelen, kan er voor het landschappelijk
bodemonderzoek niet geboord worden in een s ystema tisch verspringend boorgrid. Er wordt voor geopteerd
om centraal in het te vers toren gebied 1 boring te plaa tsen. Mocht ui t deze boring blijken da t er een
complexe lands chappeli jke situa tie aanwezi g is in het plangebied (colluvium - en/of alluviumafzettingen) of
da t er een vers tori ng is, dan kan de bodemkundi ge beslissen aanvullende boringen rondom de zone van de
geplande werken te plaatsen. Hierdoor kan een beter beeld bekomen worden van enerzi jds de
lands chappelijke context en anderzi jds de vers toringgraad, moes t di t nodi g zi jn. Er dienen voldoende
boringen gezet te worden om een betrouwbaa r beeld van de aanwezige a rcheologische lagen en
vers toringen vast te s tellen per poel .
Indien er geen vers toringen, colluvium- en/of alluviuma fzettingen worden aangetroffen, wordt één boring
per poel als voldoende bes chouwd om de lands chappeli jke context binnen de geplande werken te kunnen
ka deren en de kans op inta cte vuurs teensites verder te helpen bepalen.
Voor poel 7 (zone 6) worden er, door de langgerekte aa rd van deze poel ,, 3 boringen geplaats t.
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Aantal boringen:
Boormethode:
Boorgrid:
Beoogde boordiepte:
Bemonsteri ng:

Afb. 4.
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11, meer bijkomende boringen mogelijk
Edelma n met diameter 7cm en guts met diameter
Niet va n toepassing: 1 bori ng centraal in de geplande werken, mogelijk boringen
buiten de geplande werken a fhankelijk va n advies van bodemkundige
100 cm-mv
Versni jden en/of verbrokkelen

Boorpuntenkaart van het landschappelijk bodemonderzoek
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Afb. 5.

Boorpuntenkaart van het landschappelijk bodemonderzoek in zone 1.
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Afb. 6.
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Boorpuntenkaart van het landschappelijk bodemonderzoek in zone 2.
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Afb. 7.

Boorpuntenkaart van het landschappelijk bodemonderzoek in zone 3.
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Afb. 8.
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Boorpuntenkaart van het landschappelijk bodemonderzoek in zone 4 en 5.
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Afb. 9.

Boorpuntenkaart van het landschappelijk bodemonderzoek in zone 6.

De bodemtextuur en a rcheologische indica toren worden bes chreven volgens het FAQ Unes co s ys teem (A, E,
B, C; met waa r nodig onderverdelingen). De X- en Y-coördi naten worden ingemeten met een GPS of een
Robotic Total Station (RTS) met een nauwkeuri gheid va n 1 cm (plani metrie in Lambertcoordina ten
(EPSG:31370)). De Z-coordina ten worden tevens tot op 1 cm nauwkeurig bepaald, op basis van de Tweede
Algemene Waterpassing.
Hoewel een lands chappeli jk bodemonderzoek niet als primai r doel het opsporen van a rcheologis che
vindplaatsen en indi ca toren heeft, zullen eventuele releva nte a rcheologische vondsten wel worden
verza meld en indien mogelijk globaal worden gedetermineerd. Ook voor het onderzoek relevante
bodemlagen zullen worden bemons terd.
Het onderzoek wordt ui tgevoerd conform de bepalingen in de Code van Goede pra ktijk, speci fiek zoals
verwoord in hoofdstukken 7 en 12.
5.5

Voorziene afwijkingen ten aanzien van de Code van Goede Praktijk

Er worden geen afwijkingen voorzien ten aanzien van de Code van Goede Prakti jk. Indien ti jdens het
veldwerk blijkt dat een afwi jking noodzakelijk dan wordt di t gemoti veerd beschreven in de nota.
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6
6.1

Programma van maatregelen voor uitgesteld vooronderzoek met ingreep in de bodem
Administratieve gegevens

Uitgevoerde fasen binnen archeologienota:
Aanleiding:
Plaats:
Gemeente:
Provincie:
Kadastrale gegevens:

Diepte bodemverstoring
Coördinaten (bounding box; Lambertcoördinaten
(EPSG:31370)

Bureauonderzoek
(Her)aanleg poelen en bijbehorende ophogingen
Vallei van de Serskamspe Beek
Lede en Wetteren
Oost-Vlaanderen
Lede, Afdeling 4 Smetlede, Sectie A, nummers 11B, 15, 22,
23, 24, 17G, 17H, 74B, 107B, 116, 117, 118, 119A, 121.
Wetteren, Afdeling 3, sectie F, nummers 908A, 910A, 913B,
913C.
Maximaal 2,1 m-mv.
Zone 1:
117.621 / 186.303
117.613 / 186.353
117.719 / 186.414
117.712 / 186.445
117.804 / 186.492
117.869 / 186.379
117.740 / 186.312
117.727 / 186.364
Zone 2:
117.876 / 185.034
117.853 / 185.088
117.847 / 185.164
117.877 / 185.196
117.946 / 185.131
Zone 3:
117.921 / 185.415
118.119 / 185.622
118.135 / 185.605
118.199 / 185.676
118.233 / 185.649
188.289 / 185.722
118.363 / 185.600
118.486 / 185.538
118.458 / 185.462
118.260 / 185.614
117.996 / 185.335
Zone 4:
118.094 / 185.284
118.190 / 185.367
118.460 / 185.143
118.437 / 185.084
118.225 / 185.262
118.159 / 185.226
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Zone 5:
118.164 / 185.221
118.194 / 185.243
118.322 / 185.133
118.283 / 185.091
188.239 / 185.132
118.252 / 185.145
Zone 6:
118.499 / 185.171
118.551 / 185.249
118.531 / 185.277
118.587 / 185.334
118.629 / 185.269
118.647 / 185.274
118.678 / 185.218
118.554 / 185.164
118.524 / 185.137
Uitgevoerde fasen binnen archeologienota:

6.2

Bureauonderzoek

Aanleiding van het onderzoek

Zie hierboven.
6.3

Resultaten van het vooronderzoek zonder ingreep in de bodem

Zie hierboven.
6.4

Criteria vervolgonderzoek

6.4.1

Criteria verkennend en waarderend archeologisch booronderzoek

Het lands chappelijk bodemonderzoek heeft tot doel om gegevens omtrent de a rcheologis che potentie van
het plangebied op te leveren. Voor s teendti jdvi ndplaatsen is vooral de ma te van inta cthei d van het
oorspronkelijke bodemprofiel en de eventuele afgedekte (res ten van) oudere, diepere a rcheologische
ni vea us van belang. Indien op basis van di t onderzoek inderdaad bli jkt dat het bodema rchief binnen het
plangebied nog i ntact is en er een mogelijke aanwezi gheid is van inta cte vuurs teenvindplaa tsen, dient een
verkennend booronderzoek ui tgevoerd te worden, eventueel aangevuld met een waarderend
booronderzoek. Di t waa rderend booronderzoek is bedoeld voor vindplaatsen in de top van het huidige
bodemprofiel en/of vla k daa ronder, geassocieerd met de Holocene grond en de potentiële dieper liggende
a rcheologis che ni veaus daaronder. De delen van het plangebied waa r het bodemprofiel tot op de Tertiaire
bodem vers toord is , en waar bijgevolg geen verwa chti ng meer is voor vonds tcomplexen, dienen niet verder
onderzocht te worden door middel van een verkennend booronderzoek.
Om de inta ctheid van de bodem vas t te s tellen, en daa rmee het potentieel va n mogelijke vuurs teen
vindplaatsen, dient op basis van de boorkernen een recons tructie gemaakt te worden van het
oorspronkelijke bodemprofiel. Bi j deze recons tructie dienen bodemforma tieprocessen, zoals het voorkomen
van alluvium en colluvium meegewogen te worden. Met de profiel recons tructie kan vervol gens bepaald
worden in hoeverre het oorspronkelijke profiel vers toord is geraakt. Vuurs teencomplexen kenmerken zi ch
door zowel een horizontale als verti cale spreiding. De verti cale spreiding moet naar verwa chting in
voldoende mate inta ct zi jn om bi j vervol gonderzoek tot voldoende kenniswinst te kunnen leiden.
Afgewogen dient te worden op welk ni veau vuurs teencomplexen binnen het voor het plangebied geldende
bodemtype verwa cht kunnen worden en of deze bodemlagen nog in voldoende ma te inta ct zi jn. Indien de
verwa chting is da t 80% of meer va n een vuursteenvindplaats i ntact kan zi jn, dan is vervol gonderzoek zinvol.
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Het verkennend a rcheologisch booronderzoek heeft tot doel om a rcheologische vuurs teensites op te s poren
door mi ddel va n boringen.
Indien op basis va n di t onderzoek inderdaad de aanwezigheid van een a rcheologis che vuurs teensi te is
vas tgesteld op basis van de aanwezi gheid van vuurs teen relicten, dient een aanvullend onderzoek plaats te
vinden door middel va n een waarderend a rcheologisch booronderzoek en/of een proefputtenonderzoek.
Verkennende en waarderende booronderzoeken, evenals proefputten, hebben tot doel om de
veronderstelde vuurs teenvindplaatsen tot en met het mesolithi cum op te s poren, i n het hori zontaal vlak
verder te begrenzen en de omvang van de vuursteensite vas t te stellen . Tevens kan met di t waarderende
onderzoek meer informatie verkregen worden over de aard van de vuurs teensite.
Deze vi ndplaa tsen zi jn van hoogmobiele ja ger-verzamelaa rs en beva tten geen aardewerk, da t pas va naf het
Neoli thi cum zi jn i ntrede maakt. Om deze reden wordt aa rdewerk dan ook niet beschouwd als een indi ca tor
voor li this che concentra ties da terend vóór deze ti jdsperiode. In de context va n een Neoli thsi ch assemblage
ka n aa rdewerk wel worden aangetroffen in de context va n vuurs teensites , maar in dat geval is een
proefsleuvenonderzoek, wat niet tot a rcheologische kenniswins t leidt binnen het kader van de geplande
werken. In al deze periodes komt houtskool i n grote hoeveelheden voor, maa r di t is door na tuurli jke
processen ontstaan. Bovendien is di t materiaal zeer gevoelig voor pos tdeposi tionele verplaatsingen door
onder meer wind en wa ter. Daarom wordt houtskool an sich niet beschouwd als een betrouwbare
a rcheologis che indi ca tor. De kans op aanwezigheid van Paleolithisch en Mesoli thisch botma teriaal wordt als
gering ges cha t. Ti jdens het verkennend booronderzoek is de aanwezigheid van indi catoren va n bewerkte of
na tuurlijke (vuur)s teen i n een va n de boorkernen genoeg om een waarderend onderzoek ook te laten
ui tvoeren i n de di recte omgevi ng van deze boorkern. Di t komt door de s ta tistis ch vrij kleine kans op het
opboren van dergelijke reli cten.
Als er binnen een geplande poel i ndi catoren in meerdere boringen aanwezi g zi jn, zal logis cherwi js een
breder deel van de locatie waar deze poel gepland is geselecteerd worden voor vervolgonderzoek,
aangepast aan de ruimteli jke verspreiding va n de a rcheologische indi ca toren. Zi jn er binnen een geplande
poel geen indi ca toren aanwezi g, dan is er geen ve rvol gonderzoek noodzakeli jk en kan deze poel vri jgegeven
worden. Zo wordt poel per poel geëvalueerd of er al dan niet vervolgonderzoek nodi g is .
Het beoordelen van de noodzaak tot vervolgonderzoek op basis van de aangetroffen indica toren, de
aantallen en de vers preiding vi ndt plaats in overleg met een specialist voor de betreffende periode en
ma teriaal categorie.
Het waarderend booronderzoek heeft tot doel om het veronders telde vondstcomplex, zoals een
vuurs teenvi ndplaa ts in hori zontaal vlak verder te begrenzen en de omvang va n het complex vast te stellen.
Tevens kan met di t waa rderende onderzoek meer informa tie verkregen worden over de aa rd van de
(vuurs teen)si te. Er kan gesproken worden van een vuurs teenconcentra tie wanneer in twee of meer naast
elkaa r liggende (verkennende en/of waa rderende) boringen vuurs teen wordt aangetroffen.
Het kan aangewezen zi jn om bi j s teentijdvindplaatsen met een lage di chtheid di rect over te gaan op de
aanleg van proefputten en het waarderend booronderzoek da t hiervoor moet gebeuren over te slaan. Op
basis van een verwa chtingsmodel , gebaseerd op het voorkomen va n s teenti jdvi ndplaa tsen in de omgeving
van het plangebied, ka n een uitspraak geformuleerd worden over de vonds tdi chtheid. Zou hierui t blijken
da t eventuele s teenti jdsi tes een waars chi jnli jk een lage vonds tdi chthei d hebben, kan geopteerd worden om
de waarderende fase als een proefputtenonderzoek ui t te voeren. Het kan echter zi jn da t het
verwa chtingsmodel alleen gebaseerd kan worden op indirecte fa ctoren, zoals lands chap pelijke ligging,
sediment- en bodemtype en de (verwa chte) ma te va n intactheid van de bodem. In di t geval moet een breed
verwa chtingsmodel geformuleerd worden. Hierbi j moet zowel een waarderend booronderzoek als een
proefputtenonderzoek overwogen worden.
Op basis van de resul ta ten van het verkennend booronderzoek dient te worden overwogen welke
vervol gsta ppen noodzakelijk zi jn (waa rderend booronderzoek en proefputten), wel ke methode het mees t
geschikt is en op welke wi jze deze eventueel s ynchroon kunnen worden ui tgevoerd
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6.4.2

Criteria proefputtenonderzoek bij verwachting vuursteensites

Indien op basis van het waarderend booronderzoek de vuurs teenconcentra tie werd geëvalueerd
(aangetroffen en afgebakend), dient er een proefputtenonderzoek ui tgevoerd te worden. Het doel van
proefputten i n functie va n s teentijd a rtefactensites is door een beperkt maar s ta tistis ch representa tief deel
van een terrein op te gra ven, ui tspraken te doen over de omvang, inta ctheid en a rcheologische waarde en
inhoudeli jke potentie va n de vuursteenvindplaats . Hierna wordt een beslui t genomen over het al dan niet
opgra ven va n de vindplaatsen. Ook di t onderzoek is a fhankeli jk van voorgaande onderzoeken en het fei t of
er kennispotentieel zi t in het opgra ven van de si te. Het aantal en de inplantin g van de proefputten is
afhankeli jk van de spreiding van de posi tieve bori ngen.
Alle boringen waa rin tijdens de verkennende en waa rderende fase vuurs teen is aangetroffen, vormen
samen de begrenzing van de vuurs teenspreiding in het plangebied. Wanneer zi ch binnen deze spreiding
verdi chtingen aftekenen in de vorm van boringen met meerdere indi ca toren en of boringen te indica toren
die di cht bi jeen liggen, vormen die aanleiding tot het veronderstellen van vuurs teenclus ters die op (de kern
van) een vindplaats duiden.
Het aantal benodi gde proefputten wordt vas tgesteld op basis van het waa rderend booronderzoek. De
proefputten worden ruimteli jk op een dusdanige wijze ingepland da t va n de vastges telde
vuurs teenconcentra ties (clus ters) de verti cale spreiding vastges teld kan worden en de spreiding of
vuurs teenclus ter in vol doende mate gewaa rdeerd kan worden. Voor de beoordeling va n de aanwezi gheid
van een vuurs teenconcentra tie, de inta ctheid ervan wordt een specialist op het gebied van vuurs teen
geraadpleegd. In samenspraak met de (vuursteen)specialist wordt een plan opges teld voor de l ocatie voor
de proefputten.
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6.5

Verkennend archeologisch booronderzoek

6.5.1

Vraagstelling en onderz oeksdoelen

Indien uit het vooronderzoek zonder ingreep in de bodem (lands chappeli jk bodemonderzoek) is gebleken
da t er een verwa chting is voor vuursteenvindplaatsen, dient een verkennend en waa rderend a rcheol ogis ch
booronderzoek ui tgevoerd te worden, eventueel gevolgd door een proefputtenonderzoek.
Archeologisch booronderzoek en proefputtenonderzoek in functie van s teenti jd a rtefa ctensi tes heeft als
doel a rcheologis che sites – vooral a rtefactensites , zoals vuurs teensites of verspoelde vindplaatsen – op te
sporen en te evalueren. Het a rcheol ogis ch verkennend booronderzoek heeft allereers t als doel om
vuurs teenvi ndplaa tsen op te sporen.
Hiertoe zi jn de volgende onderzoeks vra gen geformuleerd:
Landschap

Welke zi jn de waargenomen horizonten in de bodem, bes chri jvi ng + duiding? Komt dit overeen
met de vas ts tellingen ui t het lands chappeli jk booronderzoek?

Waa rdoor kan het ontbreken va n een hori zont verklaard worden?
Archeologie

Is er een vondstenni veau aanwezig?

Wa t is de vermoedelijke verti cale en hori zontale verspreiding van de site (afba kening)?

Wa t is de rela tie tussen de bodem en de a rtefa cten?

Wa t is de rela tie tussen de bodem en de landschappelijke context (lands chap algemeen,
geomorfologie, …)?

Kunnen de vi ndplaa tsen in ti jd, rui mte en functie afgeba kend worden (incl . de a rgumenta tie)?

Indien er een paleo- of mesoli thisch vonds tenni veau aanwezi g is , wa t is de aard (basiskamp, …), de
bewa ringstoestand (pri mai re context, secundair, …) van deze vindplaats?

Wa t is de vas tgestelde en verwa chte bewa ringstoestand van elke vindplaats?

Wa t is de waa rde van elke vas tges telde vindplaats?
Algemeen

In welk opzi cht kan op basis van het veldonderzoek de a rcheologische verwa chti ng worden
bi jgesteld?

Wa t is de potentiële i mpa ct van de geplande ruimteli jke ontwikkeling o p de waa rdevolle
vindplaatsen?

Voor waa rdevolle vindplaatsen die bedrei gd worden door de geplande rui mtelijke ontwi kkeling:
hoe kan deze bedreiging weggenomen of verminderd worden (maa tregelen behoud in situ)?

Voor waa rdevolle vindplaatsen die bedrei gd worden door de geplande rui mtelijke ontwi kkeling en
die niet in si tu bewaard kunnen blijven:
o Wa t is de ruimteli jke afba kening (in drie dimensies) va n de zones voor
vervol gonderzoek?
o
Wel ke aspecten verdienen bi jzondere aandacht, zowel vanui t methodologie als aanpak
voor het vervol gonderzoek?

Welke vraags tellingen zi jn voor vervolgonderzoek relevant?

Zi jn er voor de beantwoording van deze vraags tellingen natuurwetens chappeli jke onderzoeken
nodig? Zo ja , welke type staalnames zi jn hiervoor noodzakeli jk en in welke hoeveelheid?
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6.5.2

Onderz oekstechnieken, -methoden en -strategieën verkennend archeologisch booronderz oek

Indien het vooronderzoek zonder ingreep in de bodem aantoont da t binnen het gebied inta cte afzettingen
en een a rcheologis che potentie bestaa t voor vuursteenvindplaatsen, wordt geopteerd voor aanvullend
onderzoek in de vorm een verkennend a rcheologisch booronderzoek, eventueel aangevuld met een
waa rderend a rcheologis ch booronderzoek.
Di t onderzoek dient e nkel plaats te vi nden binnen de delen van het terrein waar de poelen komen,
aangezien enkel hier de potentiële a rcheologische res ten door de geplande werken worden bedreigd
(a fbeelding 3).
Doel va n het verkennend a rcheologisch onderzoek is voorna melijk het opsporen van vuursteenvindplaatsen
ui t de s teentijd, meer precies vanaf het Paleoli thi cum tot en met het Mesoli thi cum. Archeologis che sporen
zi jn zeldzaam bi j vindplaa tsen ui t deze peri oden. Deze vindplaatsen worden gekenmerkt door een s trooiing
van a rcheologische vonds ten, voornamelijk bes taande uit vuurs tenen a rtefa cten en in mindere ma te
na tuurs teen, (verbrand) bot en houtskool . Waa rnemingen in het veld en inspectie va n de zeefresiduen kan
vanzel fsprekend vonds tma teriaal ui t latere peri oden opleveren. Hoewel deze voor het opsporen van
vuurs teenvi ndplaa tsen niet relevant zi jn, worden deze vonds tca tegorieën wel meegenomen, aangezien zij
relevant kunnen zi jn in verband met de a rcheologis che verwa chting voor latere perioden (vanaf het
Neoli thi cum). Houtskool is , op zi chzelf, een onbetrouwba re a rcheologis che indi ca tor: het kan op na tuurlijke
wi jze onts taan en wordt bovendien makkeli jk verplaats t door wind en/of wa ter. In combina tie met andere
indi ca toren, zeker als deze een vergeli jkba re, ruimtelijke spreiding hebben, ka n houtskool echter wel
degelijk een aanwijzing voor een a rcheologische vindplaats zi jn.
Het a rcheologisch verkennend booronderzoek heeft als doel om vuurs teenvindplaatsen op te sporen en
wordt ui tgevoerd met een 12 cm Edel manboor in een s ys tema tisch verspringend boorgrid van 6m x 5m.
Hierbij is 5 meter de a fs tand tussen de raaien en 6 meter de afs tand tussen de boringen in een raai . Di t grid
moet gehanteerd worden, omda t de indi vi duele oppervlaktes va n de poel zodanig klein zijn (minder dan
2500 m2) da t de trefkans van een 12 x 10 meter grid hiervoor te laag is 2. Voor poel 7 (zone 6) is het
belangri jk rekening te houden met het grens -effect: door het grenseffect bes taat de kans da t met slechts 2
boorraaien vonds tconcentra ties gemis t worden3. Om deze reden is geopteerd voor 3 boorraaien, hoewel
deze derde boorraai gedeel teli jk bui ten de aangeduide zone val t.
De boringen worden tot minimaal 20 cm onder het releva nte a rcheologisch vondstni veau geplaa tst en
(i ndien aanwezig) bodemkundige hori zont bemons terd.
Het opgeboorde sediment wordt na t gezeefd over een zeef met een maaswi jdte van 1 mm. Het residu
wordt onderzocht op het voorkomen van a rcheologis che indi ca toren zoals aa rdewerkfragmenten en
houtskool , maa r voornameli jk op de aanwezi gheid van lithische fragmenten.
Ter indi ca tie zi jn er boorpuntenkaa rten (a fb. 5-9) toegevoegd, gesorteerd op basis van de zones in het
plangebied. Di t boorpunten plan is ui tgegaan van een ma xi maal scena rio wanneer de verwa chting op
vuurs teensi tes / vondstcomplexen binnen geheel de geplande werken gehandhaafd dient te worden. Indien
ui t het lands chappeli jk bodemonderzoek naa r voren gekomen is da t slechts voor een deel of meerdere
delen va n het terrein de verwachting geldt op vuurs teen - of vondstcomplexen, dan dient deze kaa rt
aangepast te worden aan de zones waa rbinnen deze verwa chting gehandhaafd blijft. De voo rliggende kaart
ka n dan als basis gehanteerd worden, en aangepas t worden naa r aanleiding van de zoneri ng die ui t het
lands chappelijk bodemonderzoek voortkomt.

2
3

Van Gils, M . & E. M eyl emans, 2018, p. 16 – 17.
Van Gils, M . & E. M eyl emans, 2018, p. 11, 17-18.
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Aantal boringen:
Boormethode:
Boorgrid:
Beoogde boordiepte:
Bemonsteri ng:

Afb. 10.
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119 in totaal, als volgt onderverdeeld: 13 (zone 1), 9 (zone 2), 23 (zone 3), 37 (zone 4
en 5), 37 (zone 6)
Edelma n met diameter 12 cm
6m x 5m
Tot in de top va n het Tertiai r.
Na t zeven over een zeef met een maaswijdte va n 1 mm.

Boorpuntenkaart van het verkennend archeologisch booronderzoek, zone 1.
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Afb. 11.

Boorpuntenkaart van het verkennend archeologisch booronderzoek, zone 2.
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Afb. 12.
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Boorpuntenkaart van het verkennend archeologisch booronderzoek, zone 3.
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Afb. 13.

Boorpuntenkaart van het verkennend archeologisch booronderzoek, van zone en 5.

De bodemtextuur en a rcheologische indica toren worden bes chreven volgens het FAQ Unes co s ys teem (A, E,
B, C; met waa r nodig onderverdelingen). De X- en Y-coördi naten worden ingemeten met een GPS of een
Robotic Total Station (RTS) met een nauwkeuri gheid va n 1 cm (plani metrie in Lambertcoordina ten
(EPSG:31370)). De Z-coordina ten worden tevens tot op 1 cm nauwkeurig bepaald, op basis van de Tweede
Algemene Waterpassing.

27

Vallei van de Serskampse Beek

6.6

Waarderend archeologisch booronderzoek

6.6.1

Vraagstelling en onderz oeksdoelen

Archeologisch booronderzoek en proefputtenonderzoek in functie van s teenti jd a rtefa ctensi tes heeft als
doel a rcheologis che sites – vooral a rtefactensites , zoals vuurs teensites of verspoelde vindplaatsen – op te
sporen en te evalueren. Het waa rderend booronderzoek heeft tot doel om het veronders telde
vonds tcomplex, zoals een vuurs teenvi ndplaa ts in hori zontaal vlak verder te begrenzen en de omvang va n
het complex vas t te s tellen. Tevens kan met di t waa rderende onderzoek meer informa tie verkregen worden
over de aard van de (vuurs teen)site.
Hiertoe zi jn de volgende onderzoeks vra gen geformuleerd:
Landschap

Welke zi jn de waargenomen horizonten in de bodem, bes chri jvi ng + duiding? Komt dit overeen
met de vas ts tellingen ui t het lands chappeli jk booronderzoek?

Waa rdoor kan het ontbreken va n een hori zont verklaard worden?
Archeologie

Is er een vondstenni veau aanwezig?

Wa t is de vermoedelijke verti cale en hori zontale verspreiding van de site (afba kening)?

Wa t is de rela tie tussen de bodem en de a rtefa cten?

Wa t is de rela tie tussen de bodem en de landschappelijke context (lands chap algemeen,
geomorfologie, …)?

Kunnen de vi ndplaa tsen in ti jd, rui mte en functie afgeba kend worden (incl . de a rgumenta tie)?

Indien er een paleo- of mesoli thisch vonds tenni veau aanwezi g is , wa t is de aard (basiskamp, …), de
bewa ringstoestand (pri mai re context, secundair, …) van deze vindplaats?

Wa t is de vastges telde en verwa chte bewa rings toes tand van elke vindplaats?

Wa t is de waa rde van elke vas tges telde vindplaats?
Algemeen

In welk opzi cht kan op basis van het veldonderzoek de a rcheologische verwa chti ng worden
bi jgesteld?

Wa t is de potentiële i mpa ct van de geplande ruimteli jke ontwikkeling op de waa rdevolle
vindplaatsen?

Voor waa rdevolle vindplaatsen die bedrei gd worden door de geplande rui mtelijke ontwi kkeling:
hoe kan deze bedreiging weggenomen of verminderd worden (maa tregelen behoud in situ)?

Voor waa rdevolle vindplaatsen die bedrei gd worden door de geplande rui mtelijke ontwi kkeling en
die niet in si tu bewaard kunnen blijven:
o Wa t is de ruimteli jke afba kening (in drie dimensies) va n de zones voor
vervol gonderzoek?
o Welke aspecten verdienen bijzondere aanda cht, zowel vanuit methodologie als aanpak
voor het vervol gonderzoek?

Welke vraags tellingen zi jn voor vervolgonderzoek relevant?

Zi jn er voor de beantwoording van deze vraags tellingen natuurwetens chappeli jke onderzoeken
nodig? Zo ja , welke type staalnames zi jn hiervoor noodzakeli jk en in welke hoeveelheid?
6.6.2

Onderz oekstechnieken, -methoden en -strategieën waarderend archeologisch booronderzoek

Indien ti jdens het verkennend a rcheologis ch booronderzoek een vuurs teenvindplaats vastges teld wordt,
vindt aanvullend onderzoek plaats door middel van een waa rderend a rcheologis ch booronderzoek en/of
een proefputtenonderzoek.
Bi j het waa rderend a rcheologis ch booronderzoek worden, rondom de boringen va n het verkennend
a rcheologis ch booronderzoek die een postief resul taat opleveren in de vorm van de aanwezigheid van een
of meerdere lithis che a rtefacten, verdi chtende bori ngen gezet. Het aantal en de plaatsing va n de
waa rderende boringen hangen af van de resul ta ten van de verkennende bori ngen. Hierdoor zal er geen
kaa rtje toegevoegd worden i n verband met de waa rderende boringen.
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De boringen voor het waa rderend a rcheologis che booronderzoek worden gezet i n een grid van 2,5 x 3 m en
worden gezet door met een Edelmanboor met een diameter van 12 cm. De diepte va n de boringen hangt
samen met de hoogte van de a rcheol ogis ch relevante laag. Het opgeboorde sediment wordt, indien
aanwezi g, per bodemkundi ge hori zont gezeefd over een zeefwijdte va n 1 mm. Het residu wordt onderzocht
op het voorkomen van a rcheologische indi ca toren zoals aardewerkfra gmenten en houtskool, maar
voornamelijk op de aanwezigheid van lithis che fragmenten.
De bodemtextuur en a rcheologische indica toren worden bes chreven volgens het FAQ Unes co s ys teem (A, E,
B, C; met waa r nodig onderverdelingen). De X- en Y-coördi naten worden ingemeten met een GPS of een
Robotic Total Station (RTS) met een nauwkeuri gheid va n 1 cm (plani metrie in Lambertcoordina ten
(EPSG:31370)). De Z-coordina ten worden tevens tot op 1 cm nauwkeurig bepaald, op basis va n de Tweede
Algemene Waterpassing.
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6.7

Proefputten in functie van steentijd artefactensites

6.7.1

Vraagstelling en onderz oeksdoelen

Archeologisch booronderzoek en proefputtenonderzoek in functie van s teenti jd a rtefa ctensi tes heeft als
doel a rcheologis che sites – vooral a rtefactensites , zoals vuurs teensites of verspoelde vindplaatsen – op te
sporen en te evalueren. Het doel van proefputten in functie van s teenti jd a rtefa ctensi tes is doo r een
beperkt maar s tatis tisch representa tief deel van een terrein op te gra ven, ui tspra ken te doen over de
omvang, inta ctheid en a rcheologis che waa rde en inhoudeli jke potentie va n de vuurs teenvindplaats .
Hiertoe zi jn de volgende onderzoeks vra gen geformuleerd:
Landschap

Welke zi jn de waargenomen horizonten in de bodem, bes chri jvi ng + duiding? Komt dit overeen
met de vas ts tellingen ui t het lands chappeli jk booronderzoek?

Waa rdoor kan het ontbreken va n een hori zont verklaard worden?
Archeologie

Is er een vondstenni veau aanwezig?

Wa t is de vermoedelijke verti cale en hori zontale verspreiding van de site (afba kening)?

Wa t is de rela tie tussen de bodem en de a rtefa cten?

Kunnen de vi ndplaa tsen in ti jd, rui mte en functie afgeba kend worden (incl . de a rgumenta tie)?

Indien er een paleo- of mesoli thisch vonds tenni veau aanwezi g is , wa t is de aard (basiskamp, …), de
bewa ringstoestand (pri mai re context, secundair, …) van deze vindplaats?

Wa t is de vastges telde en verwa chte bewa rings toes tand van elke vindplaats?

Wa t is de waa rde van elke vas tges telde vindplaats?
Algemeen

In welk opzi cht kan op basis van het veldonderzoek de a rcheologische verwa chti ng worden
bi jgesteld?

Wa t is de potentiële i mpa ct van de geplande ruimteli jke ontwikkeling op de waa rdevolle
vindplaatsen?

Voor waa rdevolle vindplaatsen die bedrei gd worden door de geplande rui mtelijke ontwi kkeling:
hoe kan deze bedreiging weggenomen of verminderd worden (maa tregelen behoud in si tu)?

Voor waa rdevolle vindplaatsen die bedrei gd worden door de geplande rui mtelijke ontwi kkeling en
die niet in si tu bewaard kunnen blijven:

Wa t is de ruimteli jke afba kening (in drie dimensies) va n de zones voor
vervol gonderzoek?

Welke aspecten verdienen bijzondere aanda cht, zowel vanuit methodologie als aanpak
voor het vervol gonderzoek?

Welke vraags tellingen zi jn voor vervolgonderzoek relevant?

Zi jn er voor de beantwoording van deze vraags tellingen natuurwetens chappeli jke onderzoeken
nodig? Zo ja , welke type staalnames zi jn hiervoor noodzakeli jk en in welke hoeveelheid
Een proefuttenonderzoek vormt de laats te s tap in de evaluatie van de s teenti jdvi ndplaatsen. Hierna wordt
een beslui t genomen over het al dan niet opgra ven van de vindplaatsen. Ook di t onderzoek is afha nkelijk
van voorgaande onderzoeken. Het aantal en de inplanting van de proefputten is afhankelijk van de spreiding
van de positieve boringen. Alle bori ngen waa rin ti jdens de verkennende en/of waa rderende fase bewerkt
(vuur)steen is aangetroffen, vormen samen de begrenzing van de (vuur)s teenspreiding in het plangebied.
Wa nneer zich binnen deze spreiding verdi chtingen a ftekenen in de vo rm van bori ngen met meerdere
indi ca toren en of boringen met indi ca toren die dicht bijeen li ggen, vormen die aanleiding tot het
veronderstellen van (vuur)steenclusters die op (de kern van) een vi ndplaa ts duiden.
De proefputten worden ruimteli jk op een dusdanige wijze ingepland da t van de vastges telde
(vuur)steenconcentra ties de verti cale sprei ding vas tges teld kan worden en de artefa ctensi te i n voldoende
ma te gewaa rdeerd kan worden. In samenspraa k met de (vuurs teen)specialist wordt een plan opges teld
voor de loca tie voor de proefputten.
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De proefputten zi jn 1m² groot en alle proefputten worden genummerd en hun zuidwesteli jk punt wordt
ingemeten, inclusief hoogtemeti ng. Elke proefput wordt onderverdeeld in va kken va n 0,5 x 0,5 x 0,05 m.
Elke laag wordt afzonderlijk geregistreerd en onderzocht op het voorkomen van vuurs teen. De grond wordt
ui tgezeefd volgens bodemhori zont tot in de C horizont op een zeef met maaswi jdte van ma xi maal 3mm . Er
wordt verdiept totda t 3 opeenvol gende lagen geen vuurs teen meer opleveren. Alle vondsten (menselijke
a rtefacten) worden i ngezameld met vermel ding van boornummer en horizont. Het mees t representa tieve
profiel per proefput wordt gefotogra feerd en beschreven (FAO/Unes co: A, E, B, C; met waar nodig/mogeli jk
onderverdelingen). De foto’s worden voorzien va n een proefputnummer, de benaming van het profiel
(noord, zuid, wes t, oos t) een noordpi jl en een s chaalaanduiding. De inplanting va n de proefputten met
bi jhorende nummers wordt aangeduid op een algemeen overzi chtsplan met een leesba re s chaal . Het
opmetingsplan is gegeorefereerd en digi taal (i nplantingen proefputten op topokaa rt in PDF formaa t)
bes chi kbaa r.
Indien uit het onderzoek blijkt dat er vonds tloca ties uit de prehistorie aanwezi g zi jn worden deze zones
verder opgegra ven. Hiervoor worden nieuwe bijzondere voorwaarden opgemaakt.
Indien geen diagnos tisch ma teriaal aangetroffen wordt of het ma teriaal behoort tot het neolithi cum of
la ter, dient overgegaan te worden naar het proefsleuvenonderzoek.
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