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1

Inleiding

Deze archeologienota werd opgemaakt naar aanleiding van de aanvraag van een
omgevingsvergunning waarbij de totale oppervlakte van de ingreep in de bodem 1000 m² of meer
beslaat, de totale oppervlakte van de kadastrale percelen waarop de vergunning betrekking heeft
3000 m² of meer bedraagt en waarbij de percelen helemaal buiten de archeologische zones liggen,
opgenomen in de vastgestelde inventaris van archeologische zones,1 zoals bepaald in artikel 5.4.1
van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013. Het onderzoeksgebied valt niet binnen een
beschermde archeologische site. Het oosten en westen van het terrein vallen gedeeltelijk binnen een
gebied waar geen archeologisch erfgoed te verwachten valt.2
Alle coördinaten die weergegeven worden, zijn uitgedrukt in Lambert 72, tenzij anders vermeld.
De uitvoering van vooronderzoek zonder ingreep in de bodem gaat steeds de uitvoering van
vooronderzoek met ingreep in de bodem vooraf. Het doel van een archeologisch vooronderzoek
wordt immers met een minimum aan destructie van het archeologisch erfgoed bereikt.

1
2

https://geo.onroerenderfgoed.be
https://geo.onroerenderfgoed.be
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2

Verslag resultaten bureauonderzoek

Het doel van de archeologische bureaustudie is de aanwezigheid, aard en bewaringsomstandigheden
van de archeologische monumenten te kunnen inschatten, de landschappelijke opbouw van het
gebied te kennen, om de impact van de werken op het aanwezige archeologische erfgoed in te
schatten en daaruit concrete aanbevelingen te formuleren voor de verdere prospectiestrategie.

2.1 Administratieve gegevens
Projectcode: 2019A435
Erkend archeoloog: All-Archeo bvba, OE/ERK/Archeoloog/2015/00018
Locatie (provincie, gemeente, deelgemeente, adres, toponiem): Antwerpen, Sint-Katelijne-Waver,
Sint-Katelijne-Waver, Strijbroek, Musepi
Bounding box x/y Lambert 72 coördinaten:
- 159554, 194162
- 159745, 194324
- 159906, 194110
- 159710, 194150
Kadastraal plan:

Figuur 1: Kadasterplan met aanduiding van het onderzoeksgebied in rood (www.geopunt.be)
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Kadastrale percelen: Sint-Katelijne-Waver, Afdeling 2, sectie D, nummers 806c (partim), 807b, 808f,
809d en 819e (partim)
Oppervlakte onderzoeksgebied: ca. 38367 m²
Topografische kaart:

Figuur 2: Topografische kaart met aanduiding van het onderzoeksgebied (https://www.dov.vlaanderen.be)

Begin- en einddatum uitvoering onderzoek: 05/02/2019 – 12/02/2019
Relevante termen uit de thesauri bij de Inventaris Onroerend Erfgoed: bureauonderzoek, steentijd,
middeleeuwen, nieuwe tijd, nieuwste tijd, akkerland, grasland
Verstoorde zones: Er bevinden zich gebouwen, verhardingen ter hoogte van het onderzoeksgebied
(Figuur 3). Daarnaast is ook een vijver gelegen op het terrein. Er kan verondersteld worden dat de
realisatie ervan enige negatieve impact heeft gehad op het archeologisch bodemarchief. De precieze
aard en de omvang van deze verstoring is echter niet gekend.
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Figuur 3: Verstoringenkaart met oranje: bebouwing, donkerblauw: verharding en lichtblauw: vijver, weergegeven op het
GRB (www.geopunt.be)

Figuur 4: Aanduiding van het onderzoeksgebied op de zone waar geen archeologisch erfgoed te verwachten is,
weergegeven op het GRB (www.geopunt.be)
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2.2 Archeologische voorkennis
Het onderzoeksgebied is deels gelegen in twee zones waar geen archeologisch erfgoed te
verwachten valt (Figuur 4). De zones in het oosten en in het westen van het onderzoeksgebied komt
overeen met een negatief onderzoek. In het gebied tussen het fort van Sint-Katelijne-Waver, de
Mechelsesteenweg, de R6 en de Heisbroekweg werd eerder een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd
door GATE bvba (Figuur 22). Tijdens dit onderzoek werden geen relevante aanwijzingen voor
menselijke activiteiten in het verleden gevonden. Het onderzoek had vrijwel enkel recente sporen als
resultaat. Dit kan verklaard worden a.d.h.v. drie factoren: de bodemkundige situatie, de inplanting
van het Waverwald en de uitbouw van de tuinbouwsector. 3
In de eerste fase van het veldwerk werden 73 ondiepe en 18 diepere bodemprofielen beschreven,
waarbij de observaties in grote lijnen overeenkwamen met de informatie op de bodemkaart. De zeer
dikke antropogene A-horizont werd over het volledige projectgebied gedocumenteerd. Deze
plaggenbodems ontstonden hoogstwaarschijnlijk na nivelleringswerken, waarbij laagtes werden
opgevuld om vervolgens een vlak bouwland te bekomen. Het studiegebied is de voorbije eeuw intens
gebruikt voor de groenteteelt. Eveneens opvallend was de hoge ligging van het tertiair substraat. Dit
betekent dat het kleisubstraat of klei-zandsubstraat binnen een bereik van <130 cm aanwezig is. De
hoge ligging van deze Formatie van Boom zorgt meestal vanwege de waterdoorlatende laag en de
jongere afzettingen voor matig natte bodems in het studiegebied, ondanks de dunne dekmantel van
lemig zand of zand. Binnen het projectgebied kwamen overeenkomstig met de bodemkaart ook Ezandbodems aan bod met een duidelijke humus/ijzer aanrijking. De typische gelaagdheid van een
intacte bodem was hier echter niet aanwezig. De bovenzijde was bovendien vaak verstoord door de
ploeglaag met dikwijls ploegspoorrestanten. Ten slotte werden een heel aantal windvallen
waargenomen die volgens em. prof. Dr. Langohr (1993) zeer typisch zijn voor goed gedraineerde
gronden. Binnen het projectgebied kwamen ook veel sporen van wortelstelsels aan het licht, zowel in
de bodems met podzolvorming als in bodems met een textuur B-horizont. Ook deze resultaten geven
de vermoedelijke aanwezigheid van een bos tot in de late middeleeuwen aan.4
De werken leverden ca. 175 archeologische sporen op, waarbij het merendeel als post-middeleeuwse
grachten geïnterpreteerd werd. Een groot deel hiervan werden tijdens de nieuwe tijd (16de eeuw –
18de eeuw) of later uitgegraven. Daarnaast kwamen ook 30 recente kuilen, 12 recente verstoringen
en vijf sporen van natuurlijke verstoringen aan het licht.5 Vermeldenswaardig is de vondst van een
fragment Wommersomkwartsiet. Het betreft een voorbereid, maar niet verder bewerkt
klingfragment met fijne hiel (determinatie dr. Joris Sergant). Gezien de aard van het materiaal wordt
vermoed dat het een mesolithische datering heeft.6 Buiten de (recente) perceelstructuren werden
dus geen relevante aanwijzingen gevonden voor menselijke activiteiten in het verleden. De
blootgelegde greppelstructuren vertonen vaak nog dezelfde oriëntatie als de huidige
perceelbegrenzingen en worden deels op basis van dit feit en de weinige vondsten die er uit werden
gerecupereerd, voorlopig tot de post-middeleeuwse periode gerekend.7
Het proefsleuvenonderzoek van Fase 2 leverde eveneens geen relevante archeologische sporen op.
Drieëntwintig sleuven werden aangelegd, waarbij 10,5% van het terrein archeologisch onderzocht
werd. Tijdens deze fase van het onderzoek werden 39 moderne tot recente greppelfragmenten, 11
natuurlijke verstoringen en acht recente sporen gedocumenteerd.8

3

Cryns/Allemeersch/Laloo 2013, 30
Cryns/Allemeersch 2014, 9-10
5
Ibid., 7
6
Cryns/Allemeersch/Laloo 2013, 28
7
Ibid., 30
8
Cryns/Allemeersch 2014, 20
4
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2.3 Onderzoeksopdracht
2.3.1 Vraagstelling en randvoorwaarden
Naar aanleiding van de geplande werken ter hoogte van het onderzoeksterrein werd een
archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd. Hierbij staat de vraag centraal wat de impact zal zijn van
de geplande werken op het archeologisch bodemarchief. Op basis daarvan wordt een afweging
gemaakt of verder archeologisch onderzoek met ingreep in de bodem nodig is.
Volgende onderzoeksvragen worden behandeld:
- Welke aanwijzingen bevatten de bestaande bronnen over het archeologisch potentieel van
het terrein?
- Wat is de landschapshistoriek en de gebruiksevolutie van het terrein?
- Wat is de impact van de geplande werken?
Randvoorwaarden: er zijn geen randvoorwaarden van toepassing.
2.3.2 Beschrijving geplande werken
De vergunningsaanvraag voorziet in de bouw van loodsen op het terrein, met een totale oppervlakte
van ongeveer 38367 m2. Daarvoor wordt de bestaande infrastructuur gesloopt (Figuur 3). De beek
wordt ingebuisd. Ook de vijver in het noordoosten van het terrein wordt gedempt. Er worden
meerdere opslagplaatsen gepland met laadkades en parkeerruimte voor auto’s en vrachtwagens aan
weerszijden. Om de circulatie te regelen is een weg rondom de loodsen ingepland. De funderingen
van de loodsen kennen een vestoringsdiepte van ca. 1,20 m. De funderingskoffer van de geplande
verhardingen kent een verstoringsdiepte van ca. 60 cm. Nutsvoorzieningen komen binnen aan de
inkom van het kantoorgedeelte.
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Figuur 5: Ontwerpplan (Inarto Architecten cvba)
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Figuur 6: Grondplan (Inarto Architecten cvba)
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Figuur 7: Snedes (Inarto Architecten cvba)
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2.3.3 Werkwijze
Het bureauonderzoek heeft betrekking op een zone die gekenmerkt wordt door een lage densiteit
aan bebouwing in het verleden. Daarom wordt bijzondere aandacht besteed aan de landschappelijke
opbouw en het landgebruik van het gebied.
Voor het bureauonderzoek zijn de aardkundige gegevens online opgezocht via
www.dov.vlaanderen.be en www.geopunt.be. De geomorfologische kaart is niet beschikbaar voor
het onderzoeksgebied. Het historisch kaartmateriaal is gegeorefereerd geraadpleegd op
www.geopunt.be.
Het belangrijkste beschikbare historisch kaartmateriaal werd geraadpleegd om de
gebruiksgeschiedenis van het onderzoeksgebied van de laatste eeuwen zo goed mogelijk te kennen.
Met de Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden (1771-1778) en de Atlas der Buurtwegen
(1841) worden twee momentopnames bekeken, voorafgaand aan de stafkaarten. De informatie
afkomstig uit historisch kaartmateriaal kan een impact hebben op de inschatting van de kwaliteit van
het eventueel aanwezige oudere bodemarchief. Beschikbare stafkaarten en luchtfoto's van het
onderzoeksterrein werden geraadpleegd op www.geopunt.be en op www.cartesius.be. Ze worden
enkel weergegeven in voorliggende studie wanneer ze een relevante bijdrage kunnen leveren aan de
onderzoeksvragen met betrekking tot de landschapshistoriek, de gebruiksgeschiedenis van het
terrein of de evolutie van de historische bebouwing.
In het kader van de vraagstelling rond het archeologisch potentieel van het terrein werden de
Centrale Archeologische Inventaris en de landschapsatlas geraadpleegd. De Centrale Archeologische
Inventaris is een inventaris van tot nog toe gekende archeologische vindplaatsen. Vanwege het
specifieke karakter van het archeologisch erfgoed dat voor ons verborgen zit in de ondergrond, is het
onmogelijk om op basis van de Centrale Archeologische Inventaris met zekerheid uitspraken te doen
over de aan- of afwezigheid van archeologische sporen.

2.4 Assessmentrapport
2.4.1 Landschappelijke ligging van het onderzochte gebied
Het onderzoeksgebied is gelegen ten zuidwesten van het centrum van Sint-Katelijne-Waver. Het
terrein situeert zich nabij het Fort van Sint-Katelijne-Waver (Figuur 8). Volgens het gewestplan is het
terrein gelegen in agrarische gebieden. Hydrografisch behoort het tot het Dijlebekken. Doorheen en
ten noordwesten van het gebied stroomt de Otterbeek, die in het noordoosten uitmondt in de
Fortloop (Figuur 10).
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Figuur 8: Luchtfoto van 2018 met aanduiding van het onderzoeksgebied (https://www.geopunt.be/kaart)

Figuur 9: Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II, DTM 1 m en Hillshade DHM Vlaanderen I, 5 m, met aanduiding van het
onderzoeksgebied
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Figuur 10: Hydrografische kaart met aanduiding van het onderzoeksgebied, Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II,
DTM 1 m en Hillshade DHM Vlaanderen I, 5 m (https://www.geopunt.be/kaart)

Figuur 11: Hoogteverloop van west naar oost over het onderzoeksgebied (www.geopunt.be/kaart)

Geomorfologisch is het onderzoeksterrein gelegen in de vallei van de Otterbeek (Figuur 9). SintKatelijne-Waver situeert zich in een laaggelegen gebied waar de topografie zich verheft tot max. 9 m
in het oosten en geleidelijk daalt tot 3-4 m in het westen.9 Het terrein zelf kent een hoogte van 4,8
tot 6,4 m TAW (Figuur 11).

9

Baeyens 1964, 10
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Figuur 12: Tertiaire geologische ondergrond met aanduiding van het onderzoeksgebied (www.geopunt.be)

De tertiaire ondergrond van het onderzoeksgebied (Figuur 12) bestaat uit het Lid van Terhagen. Dit
wordt gekenmerkt door Rupeliaanse klei. Dit is een bleekgrijze klei die onderaan kalkhoudend is.10
De quartairgeologische kaart (Figuur 13) geeft aan dat in het noordwesten van het onderzoeksgebied
eolische afzettingen van het Weichseliaan (Laat-Pleistoceen) en mogelijk van het Vroeg-Holoceen
voorkomen, en/of hellingafzettingen van het Quartair.11

10
11

www.geopunt.be/kaart
www.geopunt.be/kaart
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Figuur 13: Quartairgeologische kaart met aanduiding van het onderzoeksgebied (www.geopunt.be)

Figuur 14: Legende bij de quartairgeologische kaart (www.geopunt.be)

Van de bodemkaart (Figuur 15) is af te leiden dat in het noorden van het terrein een zwak tot matig
gleyige zware kleibodem met onbepaald profiel (UDx) te verwachten is, net als een matig natte lemig
zandbodem met sterk gevlekte, verbrokkelde textuur B horizont (Sdc3y), die ook terugkomt in het
westen van het terrein. Naar het zuidwesten toe gaat de bodem over in een matig natte zandbodem
met duidelijke ijzer en/of humus B horizont (Zdg3y). Centraal in het onderzoeksgebied is een matig
droge zandbodem met duidelijke ijzer en/of humus B horizont (Zcg3) terug te vinden. Ten zuiden
tenslotte zien we een matig natte lemig zandbodem met dikke antropogene humus A horizont (wSdm).12
12

www.geopunt.be/kaart
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Figuur 15: Bodemkaart met aanduiding van het onderzoeksgebied (www.geopunt.be)

De aanwezigheid van een dikke antropogene humus A horizont wijst mogelijk op een goed bewaard
bodemarchief. De antropogene horizont is waarschijnlijk een plaggenbodem, het restant van een
systeem van bemesting waarbij mest uit de potstal vermengd met plaggen op de akkers werd
gebracht. Plaggenbodems kunnen relatief dik zijn en bijgevolg een conserverende werking hebben
voor het onderliggende bodemarchief, dat bij ondiepe ingrepen en landbouwvoering niet meer
geraakt wordt.13
In het onderzoeksgebied zijn op de bodemgebruikskaart gebouwen en verhardingen te bemerken.
Voor het overige wordt het onderzoeksgebied volgens de kaart ingenomen door gras en struiken
(Figuur 16). In het noorden is een vijver aanwezig. Dit beeld komt overeen met het beeld dat we zien
op een recente luchtfoto (Figuur 8). Volgens de potentiële bodemerosiekaart is de
erosiegevoeligheid binnen het onderzoeksgebied verwaarloosbaar (Figuur 17).

13

Bastiaens 1994, 83-86; van Doesburg et al. 2007, 150
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Figuur 16: Bodemgebruikskaart met aanduiding van het onderzoeksgebied (www.geopunt.be)

Figuur 17: Potentiële bodemerosiekaart met aanduiding van het onderzoeksgebied (www.geopunt.be),
met groen: verwaarloosbaar
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2.4.2 Historische beschrijving van het onderzochte gebied
Enkele toponiemen als "Midzele" en "Be(r)morter” doen de aanwezigheid van Frankische
nederzettingen vermoeden. Het grondgebied was deel van het hertogdom Brabant en tijdens het
ancien régime behoorde het tot de heerlijkheid Duffel-Perwijs in het Land van Mechelen. Vanaf de
16de eeuw kwam Sint-Katelijne-Waver in het bezit van de families de Croy en de Merode. Belangrijke
vestigingen waren de abdij van Rozendaal en de burcht van Bermorter of Bemortel. In de 20ste eeuw
werd de gemeente ingezet in de defensieve fortengordel rond Antwerpen met de inrichting van twee
veldschansen, het fort van Midzelen en verscheidene bunkers. Het dorpscentrum werd tijdens de
oorlog volledig verwoest. De gemeente bleef lang schaars bebouwd met kleinere afzonderlijke
kernen in het centrum en in de gehuchten van Sint-Katelijne-Waver.14
Op de Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden, opgemaakt op initiatief van graaf de Ferraris
(1771-1778), is te zien dat het onderzoeksgebied in gebruik is als akkerland en deels ook bebost is
(Figuur 18). Er is geen bebouwing op te merken binnen het gebied, noch in de onmiddellijke
omgeving ervan.

Figuur 18: Kabinetskaart der Oostenrijkse Nederlanden met aanduiding van het onderzoeksgebied (www.geopunt.be)

14

Agentschap Onroerend Erfgoed 2017: Sint-Katelijne-Waver [online],
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/120626 (geraadpleegd op 6 februari 2019).
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Figuur 19: Atlas der Buurtwegen met aanduiding van het onderzoeksgebied (www.geopunt.be)

Figuur 20: Luchtfoto uit 1971 met aanduiding van het onderzoeksgebied (www.geopunt.be)
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Figuur 21: Luchtfoto uit 1979-1990 met aanduiding van het onderzoeksgebied (www.geopunt.be)

Op de Atlas der Buurtwegen (1841) is eveneens geen bebouwing te zien binnen het
onderzoeksgebied. De Otterbeek die dwars door het terrein loopt, komt wel al voor op de historische
kaart. Vermoedelijk was het merendeel van het terrein nog steeds in gebruik als akkerland (Figuur
19). Een luchtfoto uit 1971 (Figuur 20) toont dezelfde situatie als voorheen waarin het
onderzoeksgebied in gebruik is als akkerland. Er is weinig bebouwing aanwezig in de buurt van het
gebied, enkel het fort is nu te zien en neemt een grote oppervlakte in. Het fort is beeldbepalend voor
het landschap. Een luchtfoto uit 1979-1990 (Figuur 21) geeft een gebouw weer op het terrein, nog
steeds omgeven door akkerland. Vanaf deze luchtfoto is de vijver in het uiterste noorden van het
onderzoeksgebied te zien. Heden heeft de bebouwing zich nog meer uitgebreid in het noordwesten
van het onderzoeksgebied, het zuidoosten is voorbehouden voor landbouwdoeleinden.
2.4.3 Het onderzochte gebied in zijn archeologisch kader
De Centrale Archeologische Inventaris (CAI) vermeldt een aantal locaties in de omgeving van het
onderzoeksgebied waar archeologische resten gekend zijn (Figuur 22). De in de nabijheid gelegen
archeologische waarden en de locaties met een gelijkaardige landschappelijke ligging worden
besproken. Ze zijn het relevantste om het archeologisch potentieel van het terrein in te schatten. Het
proefsleuvenonderzoek dat uitgevoerd werd op de terreinen aansluitend op het onderzoeksgebied,
werd reeds toegelicht in hoofdstuk 2.2.

Sint-Katelijne-Waver - Strijbroek | 23

De oudste vondst die in de buurt van het onderzoeksterrein vastgesteld werd, is de Midzeelhoeve uit
de late middeleeuwen (CAI ID 110218). In de 18de eeuw werd het geheel echter in twee aparte
hoeves gesplitst en werd het eigendom van de cisterciënzerabdij van Rozendaal. Via historisch
onderzoek zijn we op de hoogte van het bestaan van het 20ste-eeuwse Fort Midzelen, gelegen ten
oosten van het onderzoeksgebied (CAI ID 110355). Andere sporen van militaire architectuur zijn te
vinden langs de KW-Linie VB 29, waar een bunker ligt, die tijdens de oorlog als connectiekamer van
de KW-linie fungeerde (CAI ID 165636).
Iets verder af gelegen, maar op een gelijkaardige hoogte, werd het Hooghuis opgegraven (CAI ID
110354). Deze 16de-eeuwse hoeve vond men samen met grachten, paalsporen en een kasseiweg die
niet gedateerd konden worden. De opgegraven Belgische kogelhulzen en bomscherven dateren uit
de 20ste eeuw. In een gelijkaardige landschappelijke situatie bevinden zich ook nog twee
bouwkundige relicten. De hoeve Esbrouck (CAI ID 110214) ten zuidwesten van het terrein is te
dateren in de 18de eeuw en hoorde oorspronkelijk bij een omgracht kasteel met lusthof. Een tweede
18de-eeuwse hoeve, gesitueerd in het zuidwesten (CAI ID 110213), is te identificeren als een site met
walgracht.

Figuur 22: Overzichtskaart Centrale Archeologische Inventaris met aanduiding van het onderzoeksgebied
(https://geo.onroerenderfgoed.be/), weergegeven op het DTM 1 m en Hillshade DHM 5 m
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Andere gekende archeologische waarden in de omgeving van het onderzoeksgebied bevinden zich al
op vrij grote afstand ten opzichte van het onderzoeksgebied of kennen een verschillende
landschappelijke ligging. Ze zijn weinig relevant om het archeologisch potentieel van het terrein in te
schatten. Daarom worden ze hier niet nader toegelicht. Ook nota’s van terreinen in de omgeving
bieden geen relevante aanvulling op de reeds besproken CAI-locaties. Daarom lichten we ze hier niet
afzonderlijk toe.
2.4.4 Interpretatie van het onderzochte gebied en synthese
Na uitvoering van het bureauonderzoek kunnen de onderzoeksvragen die vooropgesteld werden,
beantwoord worden.
Welke aanwijzingen bevatten de bestaande bronnen over het archeologisch potentieel van het
terrein? Wat is de landschapshistoriek en de gebruiksevolutie van het terrein?
Op basis van het uitgevoerde bureauonderzoek komen we tot het besluit dat het archeologisch
potentieel van het terrein laag is. We baseren dit voornamelijk op een grootschalig
proefsleuvenonderzoek dat ten zuiden van het onderzoeksgebied en zowel in het oosten als in het
westen aangrenzend aan het onderzoeksgebied uitgevoerd werd. Tijdens dit proefsleuvenonderzoek
werd geen waardevolle archeologische vindplaats aangetroffen. Het bodemarchief bleek bovendien
ook aangetast door hoofdzakelijk tuinbouw. Ook het feit dat de tertiaire ondergrond erg hoog
vastgesteld werd, impliceert dat de kans klein is dat relevante archeologische resten aanwezig zijn.
Aangezien het onderzoeksgebied gelijkaardige landschappelijke en bodemkundige eigenschappen
vertoont als de door middel van proefsleuven onderzochte zone, komen we tot het besluit dat het
onderzoeksgebied slechts een laag archeologisch potentieel kent. De bodem binnen het
onderzoeksgebied bestaat volgens de bodemkaart uit een matig droge zandbodem, over een matig
natte (lemig) zandbodem tot een zwak tot matig gleyige zware kleibodem. Verder geeft de
bodemkaart ook de aanwezigheid van een dikke antropogene humus A horizont aan, wat wellicht
een plaggenbodem is, zoals die ook geregistreerd werd tijdens het eerder vermelde
proefsleuvenonderzoek. Ook andere gekende archeologische waarden in de omgeving leveren
weinig indicaties voor een hoog archeologisch potentieel. De gekende archeologische waarden
bestaan uit bebouwing uit de nieuwe tijd en verdedigingselementen uit de nieuwste tijd. Op basis
van de gebruiksevolutie van het terrein, zoals we die konden reconstrueren aan de hand van
historische kaarten en luchtfoto’s, zijn dergelijke resten niet te verwachten binnen het
onderzoeksgebied. Tot slot dienen we nog te vermelden dat het noordwesten van het terrein op
heden bebouwd is en dat in het uiterste noorden van het terrein een vijver aanwezig is. Dit maakt
dat we – opnieuw op basis van een confrontatie met de resultaten van het eerder vermelde
proefsleuvenonderzoek - kunnen verwachten dat het bodemarchief in het noordwesten van het
terrein reeds in zekere mate geroerd is.
Wat is de impact van de geplande werken?
Binnen het volledige onderzoeksgebied worden werken gepland. De voornaamste werken omvatten
de bouw loodsen met bijhorende omgevingsaanleg en voorafgaand daaraan de sloop van de
bestaande structuren en het dempen van de aanwezige vijver. De vestoringsdiepte van de geplande
werken varieert gemiddeld tussen 60 cm en 1,20 m. Dit doet besluiten dat binnen het volledige
onderzoeksgebied het bodemarchief bedreigd is.
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2.4.5 Afweging noodzaak verder vooronderzoek
Op basis van het uitgevoerde bureauonderzoek wordt het archeologisch potentieel van het terrein
laag ingeschat. Een belangrijke bron hiervoor is een proefsleuvenonderzoek dat in het verleden ten
zuiden van het onderzoeksgebied uitgevoerd werd, en dat ten oosten en ten westen aansluit op het
onderzoeksgebied. Gezien de gelijkaardige landschappelijke ligging, verwachte bodemeigenschappen
en gebruiksevolutie van het terrein, kunnen we stellen dat er hoogstwaarschijnlijk geen relevante
archeologische resten te verwachten zijn binnen het onderzoeksgebied. Daarbovenop komt dat we
verwachten dat het bodemarchief in het noordwesten van het onderzoeksgebied reeds geroerd is
door de oprichting van constructies en de aanleg van een vijver. Gezien het lage archeologische
potentieel van het terrein wordt het potentieel op kennisvermeerdering in geval van verder
vooronderzoek te laag geschat om de kosten ervan te rechtvaardigen. Daarom worden in binnen het
onderzoeksgebied geen bijkomende archeologische maatregelen meer nodig geacht.
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3

Samenvatting

Op basis van het uitgevoerde bureauonderzoek wordt het archeologisch potentieel van het terrein
laag ingeschat. Een belangrijke bron hiervoor is een proefsleuvenonderzoek dat in het verleden ten
zuiden van het onderzoeksgebied uitgevoerd werd, en dat ten oosten en ten westen aansluit op het
onderzoeksgebied. Gezien de gelijkaardige landschappelijke ligging, verwachte bodemeigenschappen
en gebruiksevolutie van het terrein, kunnen we stellen dat er hoogstwaarschijnlijk geen relevante
archeologische resten te verwachten zijn binnen het onderzoeksgebied. Daarbovenop komt dat we
verwachten dat het bodemarchief in het noordwesten van het onderzoeksgebied reeds geroerd is
door de oprichting van constructies en de aanleg van een vijver. Gezien het lage archeologische
potentieel van het terrein wordt het potentieel op kennisvermeerdering in geval van verder
vooronderzoek te laag geschat om de kosten ervan te rechtvaardigen. Daarom worden in binnen het
onderzoeksgebied geen bijkomende archeologische maatregelen meer nodig geacht.
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Bijlagen

5.1 Archeologische periodes

