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Nota: Het archeologisch vooronderzoek aan de Visserijstraat te Diepenbeek

Hoofdstuk 1

Samenvatting van het bureauonderzoek

1.1 Administratieve gegevens van het bureauonderzoek
Projectcode:
Aanleiding:

Erkend archeoloog:

2019 B 316 (bureauonderzoek)
De opgemaakte archeologienota ID10506 kadert in een geplande
omgevingsvergunning (voor stedenbouwkundige handelingen)
voor de bouw van een verzorgingscentrum en assistentiewoningen
(ca. 3.613 m2) aan de Visserijstraat – Onze-Lieve-Vrouwstraat te
Diepenbeek met een totale kadastraal oppervlakte van ca. 42.228
m 2.
Daarmee valt de vergunningsaanvraag binnen de aanvragen
waarbij de totale oppervlakte van de kadastrale percelen 3000 m2
of meer bedraagt en waarbij de bodemingreep 1000 m2 of meer
bedraagt (Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, het
Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014 en de Code van Goede
Praktijk).
Vanessa Vander Ginst, OE/ERK/Archeoloog/2015/00030
Studiebureau Archeologie bvba, OE/ERK/Archeoloog/2015/0000

Locatie:

Diepenbeek, hoekperceel Visserijstraat – Onze-Lieve-Vrouwstraat
Bounding box: punt 1: x= 225536, y=179043
punt 2: x=225856, y=179308
Diepenbeek, Afd. 2, Sectie C, percelen 58K & 58L

Relevante termen1:
Bebouwde zones:

Buitengebied
Op het terrein staat een villa

1

Thesaurus: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/thesaurus
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Fig. 1.1: Uittreksel van de topografische kaart met situering van het projectgebied (©Databank
Ondergrond Vlaanderen).

Fig. 1.2: Uittreksel van het kadasterplan met situering van het projectgebied (©CADGIS).
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1.2 Synthese en advies archeologienota in uitgesteld traject
De onderstaande samenvatting van het reeds uitgevoerde bureauonderzoek (2019B316) en het erin
opgenomen advies is integraal overgenomen uit deze archeologienota (ID10506) 2:
De opgemaakte archeologienota kadert binnen een geplande omgevingsvergunningsaanvraag
(stedenbouwkundige handelingen) voor de afbraak van een bestaand gebouw en de bouw van een
nieuwbouw en bijbehorende nutsvoorzieningen op het domein van het woonzorgcentrum De Visserij
te Diepenbeek. Deze uitbreidingswerken zullen plaatsvinden in slechts een beperkte zone van het
projectgebied, met een totale oppervlakte van ca. 3613 m2. Het vergunningsgebied omvat het
noordoostelijke deel van het projectgebied, dat aansluit op de historische villa en de te behouden
gebouwen van WZC De Visserij. De geplande nieuwbouw bestaat uit een dagverzorgingscentrum en
assistentiewoningen. Deze zullen bereikbaar zijn vanuit de Visserijstraat via de bestaande
toegangsweg ten noordoosten van het complex. Het verloop en de breedte van deze toegangsweg
zullen licht aangepast worden. Langs deze wegenis worden eveneens 21 parkeerplaatsen voorzien. De
bestaande voetweg die de noordwestelijke grens bepaald van het vergunningsgebied zal verbreed
worden tot 4 m, en verbindt daarbij de toegangsweg vanuit de Visserijstraat met de bestaande
wegenis en parking ten westen van het vergunningsgebied. Tussen deze parking met het
aangrenzende kasteeltje en de nieuwbouw wordt eveneens een nieuwe voetweg voorzien die
toegankelijk is vanuit de nieuwe wegenis.
De nieuwbouw zal onderkelderd worden tot een diepte van 190 cm onder het huidige maaiveld en zal
dus voor aanzienlijke verstoring van de bodem zorgen. De nutsvoorzieningen worden gepland op het
kelderverdiep, en de bestaande riolering wordt behouden. De nieuwe wegenis en nieuwe
parkeerplaatsen hebben een klassieke opbouw met een maximale dikte van 60 cm en zullen dus een
minimale verstoring van de ondergrond teweegbrengen. In de geplande parkeerzone vooraan komen
wel regenwater- en bufferputten te liggen voor de afvoer van het regenwater. Deze zullen dus lokaal
voor diepere verstoringen zorgen. Het bestaande gebouw binnen het vergunningsgebied zal
afgebroken worden maar de bestaande funderingen worden bewaard. Het nieuwe aanzetpeil van de
nieuwbouw bevindt zich ruim 80 cm hoger. De afbraak- en geplande werken in de afbraak-zone zullen
dus slechts een minimale verstoring van de ondergrond met zich mee brengen.
Binnen de grenzen van het vergunningsgebied (ca. 3613 m2) is al enige bodemverstoring
teweeggebracht door de bouw van de huidige bebouwing (ca. 480 m2). Met de geplande nieuwbouw
zullen de werken zorgen voor een verdere structurele verstoring van de ondergrond (ca. -190 cm) en
de eventueel daarmee geassocieerde archeologische waarden in slechts een heel beperkte zone
binnen dit projectgebied (ca. 674 m2). In de overige zone (ca. 2249 m2) wordt er met de aanpassing
van de bestaande toegangsweg en aanleg van nieuwe parkeerplaatsen en wegenis enkel een
oppervlakkige verstoring van de ondergrond verwacht.

2

De Raymaeker & Van Brempt 2019: VVR: 33-34 en 32 en PVM 45.

3

Nota: Het archeologisch vooronderzoek aan de Visserijstraat te Diepenbeek

Fig. 1.3: Uittreksel uit kadasterkaart met weergave van vergunningsgebied, de bestaande verstoring
en de verwachte oppervlakkige verstoring van de ondergrond ten gevolge van de geplande werken.
Het projectgebied bevindt zich ca. 2 km ten noordoosten van de dorpskern van Diepenbeek, waar
sporen uit de nieuwe tijd, Romeinse periode en middeleeuwen zijn aangetroffen, en in mindere mate
uit de steen- en metaaltijden. Deze vindplaatsen situeren zich echter niet in de directe omgeving van
het projectgebied, i.e. op een minimale afstand van ca. 1 km. Nabij het projectgebied zijn enkel
monumenten en dorpsgezichten uit de nieuwe tijd gekend, al zijn er wel terreinen geselecteerd voor
archeologisch vooronderzoek voor wat betreft het opsporen van artefactenvindplaatsen uit de
steentijd.
In de tweede helft van de 18de en de 19de eeuw werd het terrein ingenomen door kunstmatig
aangelegde (vis)vijvers, met een ‘eilandje’ aan de oostelijke zijde waarop een gebouw of kasteeltje
stond. Dit complex werd aan het begin van de 20ste eeuw vervangen werd door een villa in
cottagestijl, die tot de dag van vandaag aanwezig en gekend is onder de naam De Visserij. De vijvers
langs de Kaetsbeek werden in de loop van de 20ste eeuw grotendeels drooggelegd, of gedempt, en in
gebruik genomen als weiland en bossen. Ter hoogte van het projectgebied werden sedertdien
bouwwerkzaamheden uitgevoerd.
De huidige bebouwing binnen de grenzen van het vergunningsgebied concentreert zich in het
zuidelijke deel. Deze bestaat uit een 20ste-eeuws complex met toegangsweg en parking dat deel
uitmaakt van het WZC De Visserij. Deze bebouwing met bijbehorende ondergrondse
nutsvoorzieningen (riolering) heeft al enige verstoring van de ondergrond teweeggebracht. Het
mogelijk potentieel voor de aanwezigheid van archeologische waarden beperkt zich daarbij tot de
onbebouwde zones van het onderzoeksgebied.
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Het projectgebied situeert zich aan de zuidelijke grenzen van de archeoregio van de Kempen, nabij de
(zand)leemstreek. Volgens de bodemkaart is er sprake van sterk vergraven gronden (OT). Het
projectgebied zelf situeert zich in een lagergelegen (ca. 37,7 m TAW) gebied in het landschap tussenin
twee waterlopen: de Kaatsbeek en de Laak (beek). Deze laatste is het resultaat van de
ontwateringsacties van de omgeving in de 19de eeuw. De Demervallei is een moerassig gebied. In de
natste delen van de vallei is de bodem zeer vochtig en venig: er is een zwarte moerassige laag
waardoor de vallei ongeschikt is voor de landbouw. Langs de Dauten- en Kaatsbeek zijn in de alluviale
komgronden (vis)vijvers aangelegd om de ontwatering van de omliggende gebieden te bevorderen.
Reeds tijdens de 18de en 19de eeuw was er sprake van vijvers binnen de grenzen van het projectgebied
en in de aangrenzende terreinen ten westen en oosten ervan. Mogelijk zijn de vijvers aangelegd ter
hoogte van natuurlijke vennen.
Tussenin de Kaatsbeek en de Laak bevinden zich natte zandbodems met duidelijke ijzer en/of humus B
horizont, met ontwikkeld podzolprofiel. Deze is vervolgens afgedekt door eolische afzettingen uit het
Weichseliaan en mogelijk Vroeg-Holoceen en hellingsafzettingen van het Quartair. In de centrale en
noordelijke zones van het projectgebied, naar de Kaatsbeek toe, bevinden zich onderaan ook
fluviatiele afzettingen uit het Weichseliaan. Langs de Kaatsbeek loopt een zone met bovenaan
eveneens fluviatiele afzettingen uit het Holoceen en mogelijk Tardiglaciaal.
Los van de eventuele structurele bodemverstoring door de (inmiddels gedempte) visvijvers zou het
terrein een hoog archeologisch potentieel bezitten voor wat betreft (pre)historische
artefactenvindplaatsen en sites met bodemsporen. Het projectgebied is immers gesitueerd in een
lager gelegen gebied in het landschap, tussenin twee waterlopen. Paleolandschappelijk gezien betrof
het een aantrekkelijke vestigingsplaats voor zowel jager/verzamelaars als sedentaire
gemeenschappen vanaf het neolithicum. Echter, de impact van de graafwerkzaamheden bij de aanleg
van de visvijvers op het bodemarchief is vooralsnog onbekend.
Op basis van het uitgevoerde bureauonderzoek (2019B316) blijkt verder archeologisch vooronderzoek
met ingreep in de bodem nodig, omdat onvoldoende informatie is gegenereerd om een gemotiveerde
uitspraak te doen over het al dan niet moeten nemen van maatregelen voor een archeologische
opgraving en/of behoud in situ van aanwezige archeologische waarden.
Op basis van de bovenstaande afwegingen wordt een archeologisch vervolgonderzoek geadviseerd
dat in eerste instantie bestaat uit de aanleg van landschappelijke profielputten. Indien blijkt dat er
geen structurele bodemverstoring aanwezig is en er sprake is van sedimenten die zijn geassocieerd
met een ven, kan een hoge verwachting worden vooropgesteld voor wat betreft steentijd
artefactensites van jager-verzamelaars. In dat geval is verdere prospectie in de vorm van een
archeologisch booronderzoek noodzakelijk. Voor wat betreft het opsporen van (pre)historische
vindplaatsen met bodemsporen is een proefsleuvenonderzoek noodzakelijk en nuttig in zones met een
negatief resultaat voor wat betreft artefactenvindplaatsen uit de steentijd.
Verder vooronderzoek met ingreep in de bodem is echter enkel noodzakelijk in de zones waar het
archeologisch niveau zal worden verstoord door de geplande werken, rekening houdende met een
buffer van minstens 30 cm. Na het landschappelijk profielputtenonderzoek worden de bekomen
resultaten dus afgetoetst t.o.v. de uitgravingsdieptes bij de geplande werken. Niet het volledige
vergunningsgebied wordt geselecteerd voor verder onderzoek. Enkel de zone met de geplande
nieuwbouw en wegenis met parking wordt geselecteerd. Deze zone heeft een oppervlakte van ca.
3120 m2 en kent momenteel enige begroeiing en verharding die nog dient te worden verwijderd
voorafgaand aan het archeologisch veldwerk. Bomen en struiken mogen enkel bovengronds worden
gerooid. Wortels mogen niet verwijderd worden.
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Hoofdstuk 2

Resultaten van het proefsleuvenonderzoek

2.1 Beschrijvend gedeelte
2.1.1 Administratieve gegevens
Projectcode:
Aanleiding:

Erkend archeoloog:

2019 G 84 (Proefsleuvenonderzoek)
De opgemaakte archeologienota (ID ID10506) kadert in een
geplande omgevingsvergunning (voor stedenbouwkundige
handelingen) voor de bouw van een verzorgingscentrum en
assistentiewoningen (ca. 3.613 m2) aan de Visserijstraat – OnzeLieve-Vrouwstraat te Diepenbeek met een totale kadastraal
oppervlakte van ca. 42.228 m2.
Daarmee valt de vergunningsaanvraag binnen de aanvragen
waarbij de totale oppervlakte van de kadastrale percelen 3000 m2
of meer bedraagt en waarbij de bodemingreep 1000 m2 of meer
bedraagt (Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, het
Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014 en de Code van Goede
Praktijk).
De onderhavige nota is het verslag van het veldwerk in uitgesteld
traject uit archeologienota ID10506.
Vanessa Vander Ginst, OE/ERK/Archeoloog/2015/00030
Studiebureau Archeologie bvba, OE/ERK/Archeoloog/2015/0000

Locatie:

Diepenbeek, hoekperceel Visserijstraat – Onze-Lieve-Vrouwstraat
(fig. 2.1 en 2.2)
Bounding box: punt 1: x= 225536, y=179043
punt 2: x=225856, y=179308
Diepenbeek, Afd. 2, Sectie C, percelen 58K & 58L

Relevante termen3:
Bebouwde zones:

Buitengebied
Op het terrein staat een villa

3

Thesaurus: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/thesaurus
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Fig. 2.1: Uittreksel van de topografische kaart met situering van het projectgebied
(bron: Geopunt Vlaanderen)..

Fig. 2.2: Situering van het projectgebied op het kadasterplan (©CADGIS).
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2.1.2. Archeologische voorkennis
Op het terrein zelf is geen archeologische voorkennis.

2.1.3 Onderzoeksopdracht en vraagstellingen
De doelstelling van een vooronderzoek met ingreep in de bodem is het nagaan of archeologische
niveaus aanwezig zijn in het projectgebied en op welke diepte, om een inschatting te kunnen maken
van de verstorende impact van de geplande werken. Verder dient een vooronderzoek met ingreep in
de bodem uitspraken te kunnen doen over de aan- of afwezigheid van een archeologische vindplaats
binnen het onderzoeksgebied en over het potentieel op kennisvermeerdering dat aanwezig is op het
terrein. Op die manier kunnen beargumenteerde uitspraken worden gedaan over de archeologische
waarde van de totaliteit van een terrein door een beperkt, maar statistisch representatief deel van
dat terrein op te graven4.
De onderzoeksvragen uit het programma van maatregelen uit archeologienota ID10506 zijn5:
-

Welke zijn de waargenomen bodemhorizonten (beschrijving en duiding)?
In hoeverre is de bodemopbouw intact?
Op welke diepte(s) bevind(e)t(n) zich het archeologisch vlak?
Wat is de relatie tot de bodem en de eventuele archeologische sporen?
Zijn er archeologische sporen en/of vondstenconcentraties aanwezig binnen de grenzen van
het projectgebied en zo ja, wat is de afbakening hiervan in ruimte en tijd?
Hoe is de bewaringstoestand van de sporen?
Wat is de aard en datering van de aanwezige archeologische sporen?
Naar welke activiteit of soort site verwijzen de sporen?
Zijn er sporen uit één of meerdere periodes aanwezig?
Is verder archeologisch onderzoek nodig? Zo ja, welke zones komen in aanmerking voor
vervolgonderzoek?

De onderzoeksdoelen zijn succesvol bereikt wanneer de vooropgestelde onderzoeksvragen en de
bijkomende onderzoeksvragen van het assessment beantwoord zijn.

2.1.4 Vooropgestelde onderzoeksmethode en –technieken
In het programma van maatregelen uit archeologienota (ID10506) wordt een archeologisch
vervolgonderzoek geadviseerd dat in eerste instantie bestaat uit de aanleg van landschappelijke
profielputten (fig. 2.3)6. Indien blijkt dat er geen structurele bodemverstoring aanwezig is en er
sprake is van sedimenten die zijn geassocieerd met een ven, kan een hoge verwachting worden
vooropgesteld voor wat betreft steentijd artefactensites van jager-verzamelaars. In dat geval is
verdere prospectie in de vorm van een archeologisch booronderzoek noodzakelijk. Voor wat betreft
het opsporen van (pre)historische vindplaatsen met bodemsporen is een proefsleuvenonderzoek
4

Zoals in overeenstemming met de Code Goede Praktijk 4.0, artikel 8.6.
De Raymaeker & Van Brempt 2019: PVM: 41-42.
6
De Raymaeker & Van Brempt 2019: POVM: 45-46.

5
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noodzakelijk en nuttig in zones met een negatief resultaat voor wat betreft artefactenvindplaatsen
uit de steentijd.
Verder vooronderzoek met ingreep in de bodem is echter enkel noodzakelijk in de zones waar het
archeologisch niveau zal worden verstoord door de geplande werken, rekening houdende met een
buffer van minstens 30 cm. Na het landschappelijk profielputtenonderzoek worden de bekomen
resultaten dus afgetoetst t.o.v. de uitgravingsdieptes bij de geplande werken.
Niet het volledige vergunningsgebied wordt geselecteerd voor verder onderzoek. Enkel de zone met
de geplande nieuwbouw en wegenis met parking wordt geselecteerd. Deze zone heeft een
oppervlakte van ca. 3120 m2 en kent momenteel enige begroeiing en verharding die nog dient te
worden verwijderd voorafgaand aan het archeologisch veldwerk. Bomen en struiken mogen enkel
bovengronds worden gerooid. Wortels mogen niet verwijderd worden.
De profielputten worden zodanig aangelegd dat ze een beeld kunnen schetsen van de bodemkundige
opbouw ter hoogte van het projectgebied. De dekkingsgraad en inplanting zijn van die aard dat ze
volstaan om voldoende gefundeerde uitspraken te doen over het geheel van het onderzochte
gebied. Het doel van de profielputten is om op een snelle en efficiënte manier duidelijkheid te
scheppen over de aard en voornamelijk de diepte van de verwachte verstoringen. Het voorgestelde
profielputtenplan omvat vier putten met een representatieve spreiding over het terrein. Op basis van
het landschappelijk profielputtenonderzoek kan het verder verloop van de archeologische prospectie
worden bijgesteld. Hierbij worden de aard en diepteligging van het archeologisch niveau getoetst ten
opzichte van de geplande werken. Indien de diepte van de geplande werkzaamheden + een buffer
van 30 cm de diepte van het archeologisch vlak niet reiken, dient er geen verder onderzoek te
gebeuren.

Fig. 2.3: Syntheseplan met aanduiding van de locatie van de geadviseerde landschappelijke
profielputten.
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2.1.5 Afwijkingen ten aanzien van de vooropgestelde onderzoeksstrategie en -methodes
Er werden vier putten aangelegd op het terrein. De meest zuidelijke put (WP4) werd echter meer
naar het noorden opgeschoven aangezien deze in de lijn van een nog actieve en te bewaren riolering
lag (fig. 2.4). Deze riolering was afgespoten op het terrein (fig. 2.5) en ook opgenomen in de plannen
van de KLIP-aanvraag (fig. 2.6).

WP3

WP2

WP1

WP4

Fig. 2.4: Uitgevoerd allesporenplan.

Fig. 2.5: zicht op het verloop van de riolering .
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Fig. 2.6: Klipaanvraag met weergave van de riolering (‘M’ in bruin).

2.2 Assessment
2.2.1 Landschappelijke gesteldheid
De onderstaande beschrijving van de landschappelijke gesteldheid is overgenomen uit
archeologienota (ID10506) 7:
Diepenbeek is een gemeente in de provincie Limburg, ten oosten van Hasselt. Het projectgebied is
gelegen ten noordoosten van het dorpscentrum, op een afstand van ca. 2 km, in de nabijheid van het
gehucht Lutselus. Het terrein ligt op het kruispunt van de Visserijstraat en de Onze-Lieve-Vrouwstraat,
tiental meters ten zuidoosten van de Nieuwstraat (N76). Het projectgebied situeert zich aan de
zuidelijke grenzen van de archeo-regio van de Kempen, nabij de (zand)leemstreek. Hierdoor is het
projectgebied in een grote gradiëntzone gesitueerd tussen het Kempisch Plateau en de
Haspengouwse Leemplateaus, waartussen de Demervallei als transitieregio kan beschouwd worden.
Formeel maakt het projectgebied deel uit van de landstreek Demerland, maar het valt net buiten de
grenzen van de Demervallei.
7

De Raymaeker & Van Brempt 2019:VVR: 14-19.

11

Nota: Het archeologisch vooronderzoek aan de Visserijstraat te Diepenbeek

Hydrografisch gezien behoort het gebied tot het Demerbekken (fig. 2.7). De Demer stroomt op een
afstand van ca. 1,2 km ten zuiden van het projectgebied. Het projectgebied zelf situeert zich tussenin
twee waterlopen: de Laak (beek) bepaalt de zuidoostelijke grens en langs de noordzijde stroomt de
Kaatsbeek op slechts 40 m afstand. Met de nabijheid van de Demer en zijrivieren bevindt het terrein
zich in een lagergelegen (ca. 37,7 m TAW) gebied in het landschap. In de nabije omgeving van het
projectgebied zijn de hoogteverschillen relatief beperkt (fig. 2.8 tem 2.10). Binnen het projectgebied is
er een licht glooiend reliëf waar te nemen, dat loopt van ca 37,0 m TAW in het zuidwesten tot 37,7 m
TAW in het noordoosten, met 36,5 m en 39,2 m TAW als respectievelijk het laagste en hoogste punt.
De Demervallei is een moerassig gebied dat zich profileert als een groene zone met broekbossen,
vochtige weilanden op de iets hogere delen, en grote zones met populierenaanplantingen. In de
natste delen van de vallei is de bodem zeer vochtig en venig: er is een zwarte moerassige laag
waardoor de vallei ongeschikt is voor de landbouw. Langs de Demer en oude meanders vinden we
langgerekte rietvelden en bosjes. De ecologische waarde is hoog: verschillende zeldzame planten- en
diersoorten kunnen er gevonden worden. In de nabijheid van het projectgebied zijn er enkele
natuurgebieden (Dautewijers en De Pomperik-Bosbeemden) terug te vinden, en langs de Dauten- en
Kaatsbeek zijn in de alluviale komgronden kunstmatig aangelegde vijvers aanwezig.
De geologische ondergrond van het projectgebied bestaat volgens de tertiair geologische kaart (fig.
2.11) uit sedimenten van de Formatie van Eigenbilzen (code Eg). De Formatie behoort tot de Groep
van Rupel en dateert uit het Onder-Oligoceen. Deze formatie wordt gekenmerkt grijs tot groengrijs
fijn zand en is kleihoudend, weinig glauconiethoudend, glimmerhoudend en onderaan sterk
kleihoudend.
Volgens de Quartair geologische kaart (fig. 2.12) overlapt het projectgebied drie karteereenheden,
met codes 1, 3 en 3a van zuid naar noord.
- Code 1 staat voor eolische afzettingen (zand tot silt) van het Weichseliaan (Laat-Pleistoceen:
126-11,7 ka BP) en mogelijk het Vroeg-Holoceen (vanaf 11,7 ka BP) (ELPw). In het noordelijke
en centrale deel van Vlaanderen ligt er zand tot zandleem terwijl in het zuidelijk gedeelte van
Vlaanderen silt (loess) aanwezig is. Onder deze eolische afzettingen kan eveneens een
hellingsafzetting van het Quartair (HQ) aanwezig zijn.
- Code 3 staat voor eolische afzettingen van het Weichseliaan (Laat-Pleistoceen) en mogelijk
Vroeg-Holoceen (ELPw) en/of hellingsafzettingen van het Quartair (HQ) bovenop fluviatiele
afzettingen uit het Weichseliaan (Laat-Pleistoceen) (FLPw).
- Code 3a staat voor fluviatiele afzettingen (incluis organo-chemische en perimariene)
afzettingen van het Holoceen en mogelijk Tardiglaciaal (Laat-Weichseliaan) (FH) bovenop de
eolische afzettingen van het Weichseliaan en mogelijk Vroeg-Holoceen (ELPw) en/of
hellingsafzettingen van het Quartair (HQ). Onder deze eolische en eventueel
hellingsafzettingen bevinden zich ook nog fluviatiele afzettingen uit het Weichseliaan (LaatPleistoceen) (FLPw).
Het vergunningsgebied overlapt enkel de karteerheden met codes 3 en voornamelijk 3a.
Zoals weergegeven op de bodemkaart (fig. 2.13) bevindt het projectgebied in zone met een sterk
vergraven grond. Deze antropogene OT-zone valt tussen de Kaatsbeek en Laak (beek). Het
aansluitende gebied tussen deze twee waterlopen is een bodemkundige eenheid met een Zeg-grond.
De bodem in het onderzoeksgebied bestaat waarschijnlijk uit een vergraven Zeg-grond. Zeg-gronden
zijn natte zandbodems met duidelijke ijzer en/of humus B horizont: -g-gronden omvatten in vele
gevallen een ontwikkeld podzolprofiel. De Zeg-grond heeft een profiel met een sterk hydromorfe
humus-ijzerpodzol. De humeuze bovenlaag is soms verveend. Het solum is diffuus en kan tot 1 m
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diepte reiken wanneer geen afwijkende substraatlagen voorkomen. Tussen 80 en 125 gaat de B3 over
tot een gereduceerde ondergrond. Zeg-gronden zijn permanent natte gronden. Het is een goede
weidegrond, maar voor akker en tuinbouw is kunstmatige ontwatering vereist8. Aan weerszijden van
de waterlopen bevinden zich Zdg-gronden. Zdg-gronden zijn matig natte zandgronden met duidelijke
ijzer en/of humus B horizont.

Fig. 1.7: Situering van het projectgebied op de kaart met de traditionele landschappen (Bron: DOV
Vlaanderen).

8

Baeyens 1975, 39.
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Fig. 2.8: Uittreksel uit het DHM (DHM II) met aanduiding van het projectgebied (Bron: Geopunt
Vlaanderen).

Fig. 2.9: Detail uit het DHMII met aanduiding van het projectgebied (Bron: Geopunt Vlaanderen).
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Fig. 2.10: Terreinverloop ter hoogte van het projectgebied.

Fig. 2.11: Tertiair geologische kaart met aanduiding van het projectgebied (Bron: DOV Vlaanderen).
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Fig. 2.12: Quartair geologische kaart met aanduiding van het projectgebied en vergunningsgebied
(Bron: DOV Vlaanderen).

Fig. 2.13: Bodemkaart met aanduiding van het projectgebied (Bron: DOV Vlaanderen).
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2.2.2 Beschrijving van de landschappelijke profielputten
Er werden vier profielen aangelegd en geregistreerd verspreid over het terrein.
In profielput 1 aan de oostzijde van het projectgebied werden onder een Ap-horiont (1 op fig. 2.14)
drie antropogene lagen aangetroffen, bovenop een dun ouder humeus looplaagje (5), waaronder nog
een antropogeen pakket (6) zat en vervolgens een C-horizont (7).
In profielput 2 en 3 was het beeld gelijkaardig. In profielput 2 werd onder een Ap -horizont de insteek
(2) van een nutsleiding aangetroffen met daaronder wellicht een ouder loopniveau en eronder vier
antropogene lagen.
Ook in profielput 3 werd onder de Ap-horizont wellicht een looplaagje (2) aangetroffen met
daaronder vier antropogene lagen en vervolgens een C-horizont (7) met erin nog een natuurlijk
spoor, wellicht een rest van een boom.
In alle drie de putten was de grondwatertafel bereikt met de uitgraving en welde dit gestaag op.
In profielput 4 werd op ca. 60 cm onder het maaiveld een asfaltlaag aangetroffen waardoor de put
niet verder uitgegraven kon worden.

1
2
3
4
5
6

7

Fig. 2.14: Proefput 1
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Insteek buis
6
7

Fig. 2.15:Profielput 2
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Fig. 2.16:Profielput 3
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Fig. 2.17: Profielput 4 met een asfaltlaag over het hele vlak.

2.3 Datering en interpretatie van het onderzochte gebied
In de 3 aangelegde werkputten die tot op diepte konden worden aangelegd, werd geen natuurlijke
bodemopbouw meer aangetroffen.
In drie werkputten (WP 1, 2 en3) werden tot op een gemiddelde diepte van ca. 1,5 m antropogene
lagen aangetroffen; in twee putten (WP 1 en 3) werd wellicht de C-horizont aangetroffen op een
diepte tussen 1,5 en 1,6 m onder het maaiveld.
De antropogene lagen zijn opvullingslagen bij het dempen van de voormalige vijvers in deze zone.

2.4 Impactbepaling van de geplande werken op het bodemarchief
De geplande werken omhelzen de aanleg van wegenis in het noorden en een nieuwbouw in het
zuiden van het projectgebied. De wegenis veroorzaakt slechts een oppervlakkige verstoring van het
bodemarchief, de nieuwbouw zorgt voor een verstoring van ca. 1;9 onder maaiveld.
In de zone van de wegenis kon worden aangetoond dat in alle hier aangelegde putten (WP 1, 2 en 3)
geen natuurlijke bodemopbouw meer aangetroffen en dat er tot op een gemiddelde diepte van ca.
1,5 m antropogene lagen werden aangetroffen.
De werkput ter hoogte van de nieuwbouw (WP4) zelf kon niet worden aangelegd wegens een
asfaltlaag op 60 cm onder maaiveld. Echter kan op basis van de resultaten van de overige putten
gesteld worden dat ook hier met de geplande werken zeker geen intact bewaarde bodemgesteldheid
gaan vernield worden.
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De resultaten van de overige drie putten, met HTM-lagen over een diepte van 1,5 m onder het
maaiveld, kunnen met stellige zekerheid naar deze put geëxtrapoleerd worden aangezien ook de
locatie van deze zone binnen de locatie van de voormalige vijvers lag. Bovendien is het terrein net
ten zuiden van werkput 4 kunstmatig opgehoogd en genivelleerd om de parking van de villa te
kunnen aanleggen. Dit kan worden afgeleid uit de weergave op de kaart Digitaal hoogtemodel
Vlaanderen II multidirectionale hillshade, waarop de rand van de hoger gelegen parking duidelijk
zichtbaar is (fig. 2.18) 9. De gemeten hoogtewaardes van NW naar ZO lopen ook op.
In werkput 4 is onder een laag teelaarde van 60cm dik , een laag asfalt aanwezig en daaronder dus
allicht evenzeer een dik pakket HTM –lagen.
De geplande werken in deze zone , een nieuwbouw, zullen dus geen archeologisch relevante sporen
raken.
Er werd ook nergens een indicatie gevonden voor het voorkomen van veen.

Fig. 2.18: Digitaal hoogtemodel Vlaanderen II multidirectionale hillshade.
2.5 Potentieel op kenniswinst
Er is geen potentieel op kenniswinst.
2.6 Beantwoording onderzoeksvragen

9

https://www.geopunt.be/kaart?type=dataset&data=%5B%7B%27type%27%3A%27WMS%27%2C%27url%27
%3A%27https%3A%2F%2Fgeoservices.informatievlaanderen.be%2Fraadpleegdiensten%2FVMM%2Fwms%3
Frequest%3Dgetmap%26service%3Dwms%26version%3D1.3.0%27%2C%27layers%27%3A%5B%7B%27id%
27%3A%27Hillshade%27%2C%27title%27%3A%27Hillshade%20DHMVlaanderen%2C%20raster%2C%205m%27%7D%5D%7D%5D
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De onderzoeksvragen uit het programma van maatregelen uit archeologienota ID10506 zijn10:
-Welke zijn de waargenomen bodemhorizonten (beschrijving en duiding)?
-In hoeverre is de bodemopbouw intact?
-Op welke diepte(s) bevind(e)t(n) zich het archeologisch vlak?
In drie werkputten werden tot op een gemiddelde diepte van ca. 1,5 m antropogene lagen
aangetroffen; in twee putten werd wellicht de C-horizont aangetroffen op een diepte tussen 1,5 en
1,6 m onder het maaiveld. Er is bijgevolg geen intacte bodemopbouw bewaard gebleven.
In een vierde put (WP4) werd onder een laag teelaarde van 60 cm een asfaltlaag aangetroffen.
-Wat is de relatie tot de bodem en de eventuele archeologische sporen?
-Zijn er archeologische sporen en/of vondstenconcentraties aanwezig binnen de grenzen van het
projectgebied en zo ja, wat is de afbakening hiervan in ruimte en tijd?
-Hoe is de bewaringstoestand van de sporen?
-Wat is de aard en datering van de aanwezige archeologische sporen?
-Naar welke activiteit of soort site verwijzen de sporen?
-Zijn er sporen uit één of meerdere periodes aanwezig?
Er werden geen archeologische sporen aangetroffen.
-Is verder archeologisch onderzoek nodig? Zo ja, welke zones komen in aanmerking voor
vervolgonderzoek?
Neen, verder onderzoek is niet nuttig.
De geplande werken omhelzen de aanleg van wegenis in het noorden en een nieuwbouw in het
zuiden van het projectgebied. De wegenis veroorzaakt slechts een oppervlakkige verstoring van het
bodemarchief, de nieuwbouw zorgt voor een verstoring van ca. 1;9 onder maaiveld.
In de zone van de wegenis kon worden aangetoond dat in alle hier aangelegde putten (WP 1, 2 en 3)
geen natuurlijke bodemopbouw meer aangetroffen en dat er tot op een gemiddelde diepte van ca.
1,5 m antropogene lagen werden aangetroffen.
De werkput ter hoogte van de nieuwbouw (WP4) zelf kon niet worden aangelegd wegens een
asfaltlaag op 60 cm onder maaiveld. Echter kan op basis van de resultaten van de overige putten
gesteld worden dat ook hier met de geplande werken zeker geen intact bewaarde bodemgesteldheid
gaan vernield worden.

2.7 Conclusie en afweging vervolgonderzoek
Het onderzoek met landschappelijke profielputten kan met zekerheid aantonen dat er geen
archeologisch relevante waarden aanwezig zijn binnen het onderzochte projectgebied, die door de
geplande werken gaan vernield worden.

10

De Raymaeker & Van Brempt 2019.
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Bijlage 1 Fotoinventaris
Vergunningsnummer
(F)oto, (O)verzicht, (PR)ofiel, (V)lak, (C)oupe, (D)etail, (W)erkfoto, ...
2019G84-PR1-FO-1

Volgnummer

(S)poor, (PR)profiel, (SL)euf, (W)erk(P)ut, (K)ijk(V)enster, (L)osse(V)ondst, (B)oring, (M)etaal(D)etectie, ...
2019G84-OVERZICHT-FO-1

2019G84-PR3-FPR-1

2019G84-OVERZICHT-FO-2

2019G84-PR3-FPR-2

2019G84-OVERZICHT-FO-3

2019G84-PR3-FPR-3

2019G84-OVERZICHT-FO-4

2019G84-PR3-FPR-4

2019G84-OVERZICHT-FO-5

2019G84-PR3-FPR-5

2019G84-OVERZICHT-FO-6

2019G84-PR4-FPR-1

2019G84-OVERZICHT-FO-7

2019G84-WP1-FO-1

2019G84-OVERZICHT-FO-8

2019G84-WP1-FO-2

2019G84-OVERZICHT-FO-9

2019G84-WP1-FO-3

2019G84-OVERZICHT-FO-10

2019G84-WP1-FO-4

2019G84-OVERZICHT-FO-11

2019G84-WP2-FO-1

2019G84-OVERZICHT-FO-12

2019G84-WP2-FO-2

2019G84-OVERZICHT-FO-13

2019G84-WP2-FO-3

2019G84-OVERZICHT-FO-14

2019G84-WP2-FO-4

2019G84-OVERZICHT-FO-15

2019G84-WP2-FO-5

2019G84-OVERZICHT-FO-16

2019G84-WP2-FO-6

2019G84-OVERZICHT-FO-17

2019G84-WP2-FO-7

2019G84-OVERZICHT-FO-18

2019G84-WP2-FO-8

2019G84-OVERZICHT-FO-19

2019G84-WP2-FO-9

2019G84-OVERZICHT-FO-20

2019G84-WP3-FO-1

2019G84-OVERZICHT-FO-21

2019G84-WP3-FO-2

2019G84-OVERZICHT-FO-22

2019G84-WP3-FO-3

2019G84-OVERZICHT-FO-23

2019G84-WP3-FO-4

2019G84-OVERZICHT-FO-24

2019G84-WP3-FO-5

2019G84-OVERZICHT-FO-25

2019G84-WP3-FO-6

2019G84-PR1-FPR-1

2019G84-WP4-FO-1

2019G84-PR1-FPR-2

2019G84-WP4-FO-2

2019G84-PR1-FPR-3

2019G84-WP4-FO-3

2019G84-PR1-FPR-4
2019G84-PR2-FPR-1
2019G84-PR2-FPR-2
2019G84-PR2-FPR-3
2019G84-PR2-FPR-4
2019G84-PR2-FPR-5
2019G84-PR2-FPR-6
2019G84-PR2-FPR-7
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Bijlage 2 Profielinventaris
Legende
Aflijning:
A
Du
G
Di
gr.

Kleur:
Abrupt
Duidelijk
Geleidelijk
Diffuus
ondergrens

Textuur:
Re
Ze
Za
Ha
Va
Lo
Z
L
K
V

Redelijk
Zeer
Zacht
Hard
Vast
Los
Zand
Leem
Klei
Veen

Kleur:

LD-

Licht
Donker

Br
Gl
Go
Gr
Or
Rd
Wt
Zw
Bl
Pr
Rz

Bruin
Geel
Groen
Grijs
Oranje
Rood
Wit
Zwart
Blauw
Purper
Roze

gevl.
gelg.
gebr.
hom.
het.

gevlekt
gelaagd
gebrokkeld
homogeen
hetrogeen

m.
vl.
sp.
lg.
lgs.
br.
fi.
to.
wi.
le.

met
vlekken
spikkels
lagen
laagjes
brokken
fibers
tongen
wiggen
lenzen

Bijmenging:

Vondsten:

AM
Be
Bio
Bo
BS
Ce
CeM
DKS
Fe
Fe-slak
FeZS
Glau
HK
Hu
K
KM
KS
KW
KZM
KZS
LS
Me
Mg
NS
SK
TG
TM
VL
ZM
ZS

An
Bo
Ce
Fa
Fl
Gl
Ku
Le
Li
Me
Mu
Na
Pi
St

Asmortel
Beton
Bioturbatie
Bouwceramiek
Baksteen
Cement
Cementmortel
Doornikse KS
IJzerconcreties
IJzerslak
IJzerzandsteen
Glauconiet
Houtskool
Humus
Kalk
Kalkmortel
Kalksteen
Kwarts
Kalkzandmortel
Kalkzandsteen
Leisteen
Mergel
Mangaan
Natuursteen
Steenkool
Tegel
Trasmortel
Verbrande leem
Zandmortel
Zandsteen

Andere
Bouwceramiek
Ceramiek
Faunaresten
Floraresten
Glas
Kunststof
Leder
Litisch materiaal
Metaal
Munt
Natuursteen
Pijpaarde
Staalname

Beschrijving:
B
d
v
n

beschrijving
droog
vochtig
nat

Kalkreactie HCl:
O
J
N

Onbepaald
Ja
Nee

De kleurweergave van het gevisualiseerde profiel is typologisch, en benadert dus niet per definitie de hoofdkleur van de horizont.
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Profiel PR1
1. Algemene gegevens
1. Beschrijver:
2. Soort onderzoek:
3. Plaats:
4. Hoogteligging:
5. Coördinaten:
6. Datum:
7. Gereedschap:
8. Landgebruik:
9. Weersomstandigheden:
10. Oriëntatie:
11. Bodemeenheid:

Vanessa vander Ginst, Studiebureau Archeologie.
Archeologisch: opgraving
Diepenbeek - Visserijstraat
m TAW.
N; O. (lamb 72)
woensdag, 24/07/2019
Schop, Truweel, Graafmachine
Grasland, Gras
Open hemel
Z.

2. Profielbeschrijving

H1 (Ap1)
0-30 cm: ReHaVa Z; niet gespecifieerd; LBr-Gr ;
[Veel bio, Hu; ]; G golvend gr.(B: v, HCl: O)
H2 (HTM)
30-40 cm: ReHaVa Z; niet gespecifieerd; DGr ; G
golvend gr.(B: v, HCl: O)
H3 (HTM2)
40-55 cm: ReHaVa Z; niet gespecifieerd; DRdGr ; G golvend gr.(B: v, HCl: O)
H4 (HTM3)
55-80 cm: ReHaVa Z; niet gespecifieerd; DGr ; G
golvend gr.(B: v, HCl: O)
H5 (Ap2)
80-83 cm: ReHaVa Z; niet gespecifieerd; DGrZw ; [Veel bio, Hu; ]; G golvend gr.(B: v, HCl: O)
H6 (HTM4)
83-140 cm: ReHaVa Z; niet gespecifieerd; DGl ;
Di golvend gr.(B: v, HCl: O)
H7 (C)
140- cm: ReHaVa Z; niet gespecifieerd; Gr-Bl ;
(B: v, HCl: O)
Bereikte diepte: -160 cm.
Grondwatertafel: Niet bereikt.
Opmerkingen:
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Profiel PR2
1. Algemene gegevens
1. Beschrijver:
2. Soort onderzoek:
3. Plaats:
4. Hoogteligging:
5. Coördinaten:
6. Datum:
7. Gereedschap:
8. Landgebruik:
9. Weersomstandigheden:
10. Oriëntatie:
11. Bodemeenheid:

Vanessa vander Ginst, Studiebureau Archeologie.
Archeologisch: opgraving
Diepenbeek - Visserijstraat
m TAW.
N; O. (lamb 72)
woensdag, 24/07/2019
Schop, Truweel, Graafmachine
Grasland, Gras
Open hemel
W.

2. Profielbeschrijving

H1 (Ap)
0- cm: ReHaVa Z; niet gespecifieerd; LBr-Gr ;
[Veel bio, Hu; ]; Di golvend gr.(B: v, HCl: O)
H2 ()
0-30 cm: niet gespecifieerd; ; (B: v, HCl: O)
H3 (HTM)
30-60 cm: ReHaVa Z; niet gespecifieerd; DGl ;
Du golvend gr.(B: v, HCl: O)
H4 (HTM2)
60-75 cm: ReHaVa Z; niet gespecifieerd; Gr ; Di
golvend gr.(B: v, HCl: O)
H5 (HTM3)
75-90 cm: ReHaVa Z; niet gespecifieerd; DGr ;
Du golvend gr.(B: v, HCl: O)
H6 (HTM4)
90-120 cm: ReHaVa Z; niet gespecifieerd; gevl.
DGr-Gl ; Di golvend gr.(B: v, HCl: O)
H7 (HTM 5)
120-130 cm: ReHaVa Z; niet gespecifieerd; DGl ;
Di golvend gr.(B: v, HCl: O)
H8 (HTM6)
130-150 cm: ReHaVa Z; niet gespecifieerd; DGr ;
(B: v, HCl: O)
H9 (C)
150-150 cm: ZeHaVa Z; niet gespecifieerd; GrBr ; (B: v, HCl: O)
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Profiel PR3
1. Algemene gegevens
1. Beschrijver:
2. Soort onderzoek:
3. Plaats:
4. Hoogteligging:
5. Coördinaten:
6. Datum:
7. Gereedschap:
8. Landgebruik:
9. Weersomstandigheden:
10. Oriëntatie:
11. Bodemeenheid:

Vanessa vander Ginst, Studiebureau Archeologie.
Archeologisch: opgraving
Diepenbeek - Visserijstraat
m TAW.
N; O. (lamb 72)
woensdag, 24/07/2019
Schop, Truweel, Graafmachine
Grasland, Gras
Open hemel
O.

2. Profielbeschrijving

H1 (Ap)
0-35 cm: ReHaVa ; niet gespecifieerd; Br-Gr ;
[Veel bio, Hu; ]; G golvend gr.(B: v, HCl: O)
H2 (Ap2)
35-40 cm: ReHaVa ; niet gespecifieerd; DGr ;
[Veel bio, Hu; ]; G golvend gr.(B: v, HCl: O)
H3 (HTM)
40-80 cm: ReHaVa ; niet gespecifieerd; Gr-Br ;
Di gr.(B: v, HCl: O)
H4 (HTM2)
80-95 cm: ReHaVa ; niet gespecifieerd; LGr m.
DGr ; G golvend gr.(B: v, HCl: O)
H5 (HTM3)
95-115 cm: ReHaVa ; niet gespecifieerd; DGlWt ; G golvend gr.(B: v, HCl: O)
H6 (HTM4)
115-150 cm: ReHaVa ; niet gespecifieerd; LGrGo ; Di gr.(B: v, HCl: O)
H7 (C)
150- cm: ZeHaVa ; niet gespecifieerd; LGr-Bl ;
(B: v, HCl: O)
Bereikte diepte: -165 cm.
Grondwatertafel: Niet bereikt.
Opmerkingen:
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Profiel PR4
1. Algemene gegevens
1. Beschrijver:
2. Soort onderzoek:
3. Plaats:
4. Hoogteligging:
5. Coördinaten:
6. Datum:
7. Gereedschap:
8. Landgebruik:
9. Weersomstandigheden:
10. Oriëntatie:
11. Bodemeenheid:

Vanessa vander Ginst, Studiebureau Archeologie.
Archeologisch: opgraving
Diepenbeek - Visserijstraat
m TAW.
N; O. (lamb 72)
woensdag, 24/07/2019
Schop, Truweel, Graafmachine
Grasland, Gras
Open hemel
O.

2. Profielbeschrijving

H1 (Ap)
0- cm: ReHaVa ; niet gespecifieerd; DGr ; [Veel
bio, Hu; ]; Di gr.(B: v, HCl: O)
H2 ()
0-30 cm: niet gespecifieerd; ; (B: v, HCl: O)
H3 (HTM)
30-60 cm: ReHaVa ; niet gespecifieerd; DBr ; Du
recht gr.(B: v, HCl: O)
H4 (verhardngi)
60-68 cm: ZeHaVa ; niet gespecifieerd; ; (B: v,
HCl: O)
Bereikte diepte: -60 cm.
Grondwatertafel: Niet bereikt.
Opmerkingen:
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