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2. Colofon
Condor Rapporten 539
Zone Vennecourt te Plankendael – Gemeente Muizen
Archeologienota
ISSN-nummer: 2034-6387
Auteurs: T. Deville en S. Houbrechts
Foto’s en tekeningen: Condor Archaeological Research bvba, tenzij anders vermeld
Condor Archaeological Research, Hasselt, augustus 2019.
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initiatiefnemers met specifieke doelen. Gegevens worden niet gedeeld met derden zonder uitdrukkelijke
toestemming van de opdrachtgevers of initiatiefnemers. Gegevens worden op vraag van de opdrachtgevers
of initiatiefnemers aangepast of gewist.
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3. Beschrijvend gedeelte
3.1. Administratieve gegevens
Projectcode

2019H22

Nummer wettelijk depot

Niet van toepassing

Naam en

Condor Archaeological Research bvba

erkenningsnummer

(OE/ERK/Archeoloog/2016/0107),

erkend archeoloog

Bedrijfsstraat 10, 3500 HASSELT

Provincie

Antwerpen

Gemeente

Mechelen

Deelgemeente

Muizen

Plaats

Sitte Vennecourt te Plankendael

Toponiem

/

Bounding Box

X: 159736,17

Y: 187912,07

X: 159968,29

Y: 188062,76

Kadastrale gegevens

Gemeente: Mechelen Afdeling: 9 Sectie: D Nrs.: 190B en
250E

Kaartblad

/

Kadasterkaart
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Topografische kaart

Datum uitvoering

19/08/2019 tot en met 23-08-2019

Thesaurus

Bureauonderzoek, eolische processen, fluviatiele
processen, Romeinse periode, Nieuwe Tijd
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3.2. Verstoorde zones
Zone Vennecourt is een deel van Plankendael gelegen tussen de Plankendaalstraat en de
Baerbeek en heeft een oppervlakte van 15646 m². Vlak langs de Baerbeek ligt een hangar van
599m². Deze is gebouwd op een vloerplaat. Ook deze hangar zal niet verwijderd worden
binnen de nieuwe omgevingsvergunning. Ten zuidwesten van deze hangar ligt een serre van
iets meer dan 300 m² groot. De funderingstechniek hiervan is niet gekend, maar in het geval
van serres is dit meestal uiterst beperkt van aard. Langs de serre ligt een bovengronds
wateropslagreservoir van 52 m² dat zal verdwijnen. Centraal duidelijk in het plangebied is
nog een betonplaat van iets meer dan 590 m² gelegen. De verstoringsdiepte hiervan is niet
gekend, maar zal niet meer dan 40 cm bedragen. IN het noordoosten zijn er zeven
schuifsilos gelegen van circa 4 x 12 m. De rest van het plangebied is onbebouwd en zou,
zover gekend niet het toneel zijn geweest van verstoringen.

Afbeelding 3.2.1: Inplantingsplan bestaande toestand (bron: SFAR architecten).

3.3. Archeologische voorkennis
Voor zover gekend zijn er in het verleden nooit geen archeologische onderzoeken
uitgevoerd binnen de grenzen van het plangebied.
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3.4. Onderzoeksopdracht
De wetgeving met betrekking tot archeologie omvat zowel het Onroerenderfgoeddecreet
van 12 juli 2013 als het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014, evenals alle latere
wijzigingen die voor archeologie in werking zijn getreden sinds juni 2016.
Een ter akte genomen nota dient verplicht bijgevoegd te worden bij de aanvraag van een
omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen indien het resultaat uit
onderstaande beslissingsboom positief is:

Afbeelding 3.4.1: Stroomschema archeologie bij stedenbouwkundige aanvragen.
Op basis van Artikel 5.4.1. van het Onroerend Erfgoeddecreet wordt, gezien het perceel
groter is dan 3000 m² en de verstoringsoppervlakte meer dan 1000 m², bij de
omgevingsvergunningaanvraag een bekrachtigde archeologienota gevoegd.
Het archeologisch bureauonderzoek heeft als doel om op basis van bestaande bronnen
informatie te verzamelen over de aan-of afwezigheid van een archeologische site op het
terrein, de karakteristieken, de bewaringstoestand en de wetenschappelijke waarde ervan en
zijn relatie met het landschap. Verder wordt een beschrijving gemaakt van de geplande

9

Condor Rapporten 540

Zone Vennecourt te Plankendael

werken waarvoor de omgevingsvergunning wordt aangevraagd, van de uitvoeringswijze van
deze werken en van de potentiële impact van deze werken op het bodemarchief.1
Gezien het onderzoeksgebied gelegen is in een zone met een hoge densiteit aan bebouwing
in het verleden, dient tevens bijzondere aandacht besteed aan het historische gebruik.
Volgende onderzoeksvragen dienen tijdens het bureauonderzoek behandeld te worden:
- Wat is het archeologisch potentieel binnen de grenzen van het plangebied.
- Wat is de impact van de geplande werken?
- Is een vervolgonderzoek noodzakelijk?

3.5. Randvoorwaarden
Er zijn geen randvoorwaarden van toepassing voor dit plangebied.

3.6. Geplande werken
In de toekomst zal de site Vennecourt binnen Plankendael sterk veranderen (afbeelding 3.6.1).
Aan de bestaande hangar (gebouw 1) zal er een carport worden gebouwd (afbeeldingen 3.6.2 en
3.6.3). Deze carport is 8.55 m breed en net geen 30 m lang en wordt gebouwd op een
vloerplaat die op 10 plaatsen zal steunen op een dieper liggende betonpoer. De dikte van de
vloerplaat bedraagt 30 cm, aan de randen wordt een vorstrand voorzien van zeker 60 cm. De
exacte aanzetdiepte van de betonpoeren zijn, tijdens het opstellen van deze archeologienota,
nog niet gekend. De poeren hebben een vierkante vorm en zijn 1.5 m aan iedere zijde en zijn
afhankelijk van de resultaten van een stabiliteitstechnische ingenieursstudie. Ten
noordwesten hiervan wordt gebouw 4, de werkhuizen opgetrokken (afbeeldingen 3.6.4 en
3.6.5). Dit gebouw is 12.5 m breed en 50 m lang. Ook dit gebouw wordt op vloerplaat (dikte
30 cm) gefundeerd. Op 16 plaatsen wordt deze betonvloer ondersteund door betonpoeren
van 1.5 m groot. Enkel ter plaatse van de liftkoker zal tot meer dan een meter diep verstoord
worden. Parallel hieraan wordt een gelijkaardig gebouw opgetrokken, namelijk gebouw 5,
dierenzorg (afbeelding 3.6.6 en 3.6.7). Ook dit gebouw is 12.5 m breed en 50.5 m lang. Er zal
gebruik worden gemaakt van een vloerplaat van 30 cm dikte voorzien van een vorstrand van
circa 60 cm waaronder op 16 plaatsen poeren worden voorzien van 1.5 m. Aan één van de

1

CGP 2019, p. 49
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lange zijden worden silo’s geplaatst die ook op een vloerplaat komen te rusten. Ook hier
parallel aan wordt een gebouw gerealiseerd, namelijk gebouw 6, kantoren (afbeeldingen 3.6.8 en
3.6.9). Het kantoor gebouw heeft een identieke grootte als gebouw 4 en 5 en zal op exact
dezelfde wijze gefundeerd worden. Voor de ingang wordt er een lange betonpoer gegoten
van 12.5 m lengte van iets meer dan 1 m breedte. In de hoek van het gebouw zal een liftput
van ruwweg 3.5 op 3.5 m komen te liggen die zeker 1.5 m diep zal worden aangezet. Ten
noordwesten van gebouw 6 wordt een nieuwe parking aangelegd. Er zal ruimte voorzien
worden voor 60 voertuigen. Ten noordwesten van de parking wordt gebouw 7 opgetrokken
voor de fietstechnieken (afbeeldingen 3.6.10 en 3.6.11). Dit gebouw is 12 m breed en zal 16.5 m
lang worden. Het gebouw zal op vloerplaat gefundeerd worden met een dikte van 30 cm.
Hieronder worden vier funderingspoeren voorzien, met uitzondering van één die 2.5 op 1.5
m zal zijn, zijn deze 1.5 m in iedere lengte. Aan de voorzijde van het gebouw wordt een
kringfundering voorzien. Rondom de betonplaat zal een vorstrand van zeker 60 cm diepte
worden voorzien. De voederhoutzone die hier ten noordwesten ligt blijft behouden in zijn
huidige staat.
Ten zuidwesten van de hangar (gebouw 1) komt er een nieuwe serre van 300 m² groot
(afbeeldingen 3.6.12 en 3.6.13). Deze serre zal volledig onderkelderd worden. De kelder zal 2 m
diep zijn en de vloerplaat van de kelder bedraagt 30 cm. De kelder zal gebruikt worden als
een ondergrondse citerne. Alle hemelwater van de omliggende gebouwen zal hierin terecht
komen. In totaal zal er net geen 553.000 liter water in opgeslagen kunnen worden. Tussen de
serre en gebouw 1 komen infiltratiekratten te liggen. Deze zullen dienen als overloop voor
de citerne onder de serre. Deze zone is 529 m² en zal meer dan 132 m³ kunnen bevatten. De
exacte verstoringsdiepte van de zone met infiltratiekratten werd niet meegedeeld, maar
meestal wordt het onderliggende zandbed aangezet op 1 à 1.2 m beneden het
maaiveldniveau. Over de Baerbeek zullen twee nieuwe bruggen worden aangelegd, één voor
dienstverkeer en één voor fietsers. Tenslotte komen er nog 3 gelijkaardige schuifsilo’s bij en
wordt er ruimte voorzien voor het stockeren van 10 containers.
Tussen alle gebouwen in wordt het terrein verhard. Deze dienstwegen worden afgewerkt met
een asfaltlaag. Onder de asfaltlaag zal een onderfundering worden voorzien. De exacte
verstoringsdiepte hiervan werd niet meegedeeld, maar uit eigen ervaring gaat dit om een
totale verstoringsdiepte van 50 à 70 cm. Rondom de gebouwen worden waterdoorlatende
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betonklinkers voorzien. Ook deze kennen een gelijkaardige onderfundering waardoor de
verstoringsdiepte identiek is.

Afbeelding 3.6.1. Inplantingsplan van de toekomstige situatie (bron SFAR architecten).
Onder alle gebouwen worden de leidingen gelegd voor de afvoer van vuilwater, de aanvoer
van water en de overige nutsleidingen (afbeelding 3.6.14). Het hemelwater van ieder gebouw
zal via een rioleringsbuis, die ten noorden van de nieuwe bouwwerken komt te liggen naar de
serre lopen. Via de serre loopt het hemelwater in de infiltratiekratten die op hun beurt een
overloop heeft in de Baerbeek. Het vuilwater zal ten noorden van de nieuwe bouwwerken
richting de Planckendaalstraat lopen en zal hier gekoppeld worden op het bestaande
rioleringsnet.
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Afbeelding 3.6.2: Funderingsplan van hangar 1 en de aanbouwcarport (bron: SFAR architecten).
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Afbeelding 3.6.3: Snede van hangar 1 en de aanbouwcarport (bron: SFAR architecten).
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Afbeelding 3.6.4: Funderingsplan van gebouw 4 (bron: SFAR architecten).
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Afbeelding 3.6.5: Snede van gebouw 4 (bron: SFAR architecten).
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Afbeelding 3.6.6: Funderingsplan van gebouw 5 (bron: SFAR architecten).
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Afbeelding 3.6.7: Snede van gebouw 5 (bron: SFAR architecten).
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Afbeelding 3.6.8: Funderingsplan van gebouw 6 (bron: SFAR architecten).
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Afbeelding 3.6.9: Snede van gebouw 6 (bron: SFAR architecten).
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Afbeelding 3.6.10: Funderingsplan van gebouw 7 (bron: SFAR architecten).
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Afbeelding 3.6.11: Snede van gebouw 7 (bron: SFAR architecten).

Afbeelding 3.6.12: Funderingsplan van de serre (bron: SFAR architecten).

22

Condor Rapporten 540

Zone Vennecourt te Plankendael

Afbeelding 3.6.13: Snede van de serre (bron: SFAR architecten). Afbeelding 3.6.13: Snede van de serre
(bron: SFAR architecten).

Afbeelding 3.6.14: rioleringsplan (bron: SFAR architecten).
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4. Landschappelijke ontwikkeling
4.1. Ligging
Het plangebied ligt tussen de Planckendaalstraat en de Baerbeek in Muizen, bij Mechelen.
Het plangebied is in gebruik als technische werkplaats en opslagplaats voor het dierenpark
Planckendael.
Volgens de bodemgebruikskaart uit 2001 komt binnen het plangebied akkerland (afbeelding
4.1.1, kleurcode wit) en bebouwing (afbeelding 4.1.1, kleurcode rood) voor.

Afbeelding 4.1.1: Bodemgebruikskaart met aanduiding van het plangebied (paarse kader). De rode pixels
staan voor bebouwing, de witte voor akkerland, de gele voor weiland en de groene voor bos.
Volgens de traditionele landschappenkaart ligt het plangebied deels binnen de Dijlevallei
(afbeelding 4.1.2, kleurcode groen) en deels binnen een stedelijke aglomeratie(afbeelding 4.1.2,
kleurcode grijsgroen).
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Afbeelding 4.1.2.: Traditionele landschapskaart met aanduiding van het plangebied (paarse kader).

4.2. Algemeen
De ligging van archeologische vindplaatsen relateert in hoge mate aan het natuurlijk
landschap waarin deze zich bevinden. Het huidige landschap is hierbij intussen het resultaat
van een lange en complexe ontwikkeling.
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Belangrijke fysische variabelen zijn: de geologie, de geomorfologie, de bodemgesteldheid en
de hydrologie. Op basis hiervan kunnen uitspraken worden gedaan over de
landschapsgenese, de bodemopbouw, de ligging en stratigrafische positie van sedimenten
waarin archeologische vindplaatsen kunnen zijn ingebed. Tevens is van belang het
grondgebruik in het heden en verleden te inventariseren.
Bovenstaande elementen zijn gewichtige uitgangspunten om gefundeerde uitspraken te
kunnen doen over het archeologische verwachtingspatroon (zie infra).

4.3. Geologie, geomorfologie en bodem
Geo(morfo)logisch gezien ligt het plangebied in de Vlaamse Vallei.
Op de uitsnede van het Digitaal HoogteModel (DHM, afbeelding 4.3.1) ligt het plangebied
volledig binnen de beekdalbodem van de Barebeek. Dit deel van de beekdalbodem ligt iets
hoger. Ten zuidwesten ligt is de Vaart duidelijk herkenbaar die als een duidelijke
antropogene verhevenheid in het beekdal ligt. Het beekdal heeft zich duidelijk in landschap
ingesneden. Het beekdal ligt vele meters lager dan het omliggende landschap.

Afbeelding 4.3.1: Digitaal HoogteModel van de wijde omgeving van het onderzoeksgebied (paarse kader).
26
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Binnen het plangebied bedraagt het hoogteverschil iets meer dan 0.5 meter (afbeelding 4.3.2).
Wanneer de profiellijn die van zuidoost naar noordwest doorheen het plangebied loopt
wordt gevolgd dan is duidelijk te herkennen dat het maaiveldniveau, dat hier op 7 m +TAW
ligt plotseling stijgt ter plaatse van een zwakke dijk die circa 20 cm hoger ligt. De Barebeek
zelf ligt een halve meter lager. Aan de westzijde van de Barebeek ligt het maaiveldniveau ook
op circa 7 m waarna het lichtelijk stijgt. Tussen 100 en 125 m is een depressie in het terrein
herkenbaar. Hier ligt het maaiveldniveau op slechts 6.6 m +TAW. De rest van het
plangebied loopt door op circa 6.8 m +TAW.

Afbeelding 4.3.2: Hoogtelijn doorheen het landschap van west naar oost. Het plangebied wordt aangegeven
met de paarse kader.
27
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Volgens de Tertiair geologische kaart (afbeelding 4.3.3) komt binnen het noordelijke deel van
het plangebied afzettingen voor die behoren tot het Lid van Zomergem van de Formatie van
Maldegem. (afbeelding 4.3.3, kleurcode bruin). Binnen het zuidelijke deel van het plangebied
komen afzettingen voor die behoren tot het Lid van Onderdale dat deel uitmaakt van de
Formatie van Maldegem(afbeelding 4.3.3, kleurcode lichtbruin). De Formatie van Maldegem
bestaat uit mariene afzettingen van zand en klei en dateert uit het Laat Eoceen (38 – 33.9 Ma
BP).

Afbeelding 4.3.3: Tertiair geologische kaart met aanduiding van het plangebied (paarse kader).
Volgens de Kwartair geologische kaart2 (afbeelding 4.3.4) Komen vanaf het maaiveldniveau
fluviatiele afzettingen voor. Deze kunnen textureel variëren van klei tot zand en zelf veen
(afbeelding 4.3.4, code 47). Hieronder komen eolische afzettingen voor. Gezien de ligging gaat
het om zandige tot lichte zandlemige afzettingen. In de diepere ondergrond komen
meanderende rivierafzettingen voor. Deze kunnen bestaan uit één of meerdere cycli van fijn
tot grof zand aan de basis, gevolgd door lemig en/of kleiig materiaal en zelfs veen. Net

2

Frederickx 1996.
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buiten het beekdal komt een gelijkaardige opbouw voor (afbeelding 4.3.4, code 20), maar daar
ontbreken de fluviatiele afzettingen van Holocene oorsprong.

Afbeelding 4.3.4: Kwartairgeologische kaart van het plangebied (paarse kader) en omgeving.

29

Condor Rapporten 540

Zone Vennecourt te Plankendael

Afbeelding 4.3.5: Bodemkaart met aanduiding van het plangebied (paarse kader).
Volgens de bodemkaart (afbeelding 4.3.5) komen binnen het volledige plangebied,
uitgezonderd aan de overzijde van de Baerbeek, vergraven gronden (afbeelding 4.3.5, code ON)
voor. Aan de andere zijde van Baerbeek komen zeer sterk gleyige zware kleigronden op
zware klei met reductiehorizont zonder profielontwikkeling voor (afbeelding 4.3.5, code Ufp).
Ter afsluiting van het aardkundig en bodemkundige deel werd de bodemerosiekaart
geraadpleegd (afbeelding 4.3.6). Binnen het plangebied heeft geen kartering plaats gevonden.
In de wijdere omgeving hebben de percelen een laag tot zeer laag bodemerosiepotentieel.
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Afbeelding 4.3.6: Potentiële bodemerosiekaart per perceel met aanduiding van het plangebied (paarse kader).

4.4. Historische situatie en ligging
Oude kaarten kunnen inzicht verschaffen over landschappelijke veranderingen. Ze kunnen
ons duidelijk maken waarom bepaalde wegen lopen zoals ze lopen, wat restanten van oude
verkavelingspatronen zijn en wanneer bepaalde gebieden ontgonnen zijn, ...
Het historisch gebruik van een landschap is geënt op de natuurlijke omstandigheden ter
plaatse. Tot de 20e eeuw waren namelijk de mogelijkheden beperkt om een landschap aan te
passen aan het gewenste gebruik. Globaal kon het landschap ingedeeld worden in 3
landschapstypen:
1. de akkerarealen met bijbehorende bewoning;
2. de wei- en/of hooilanden;
3. de woeste gronden.
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De akkerlanden en nederzettingen bevonden zich grotendeels op de goed ontwaterde en
mineralogisch rijkere delen van het landschap. De slecht ontwaterde en mineralogisch
armere delen werden ingericht als wei- en/of hooilanden.
De oudste gedetailleerde beschikbare kaart die men kan georefereren, is die van Villaret uit
het midden van de 18e eeuw.

Afbeelding 4.4.1: Villaretkaart met aanduiding van het plangebied (paarse kader).
De Villaretkaart (afbeelding 4.4.1) laat zien dat het plangebied lag binnen graslanden, die
gescheiden werden door houtwallen tussen de Plankendaalstraat en de Baerbeek. Deze beek
had een lichtelijk andere loop. Net ten noorden van het plangebied lag een site met
walgracht. Ferraris uit de periode 1771-17783 (afbeelding 4.4.2) laat reeds ingrijpende
veranderingen zien. Het stratenpatroon werd aangepast in functie van de Vaart die werd
aangelegd tussen Leuven en Mechelen. Deze liep net ten zuidwesten van het plangebied. De
grenzen van de graslanden werd aangepast. Ook de Baerbeek werd herlegd en komt nu deels
binnen het plangebied te liggen.

3

Uitgeverij Lannoo n.v., 2009.
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Afbeelding 4.4.2: Ferrariskaart uit 1771-1778 met aanduiding van het plangebied (paarse kader).
De Atlas van de Buurtwegen uit 1843-1845 (afbeelding 4.4.3) geeft eenzelfde beeld weer.
Ook de kaart van Vandermaelen (afbeelding 4.4.4) laat niet veel nieuwe elementen zien. Op de
kaart zit een lichte afwijking, waardoor de grenzen verder noordoostelijk horen te liggen.
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Afbeelding 4.4.3: Atlas der Buurtwegen met aanduiding van het plangebied (paarse kader).

Afbeelding 4.4.4: Kaart van Vandermaelen met aanduiding van het plangebied (paarse kader).
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Op de kaart van Popp zijn geen nieuwe elementen te zien. (afbeelding 4.4.5). De topografische
kaarten uit 1873 (afbeelding 4.4.6), 1904 (afbeelding 4.4.7), 1939 (afbeelding 4.4.8) en 1969
(afbeelding 4.4.9) laten een identiek beeld zien. Wel is te zien dat het plangebied nu veel
drassiger is dan voordien. Mogelijk moet de aanleg van de Vaart daar als oorzaak van worden
beschouwd.

Afbeelding 4.4.5: Poppkaart met aanduiding van het plangebied (paarse kader).
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Afbeelding 4.4.6: Topgrafische kaart uit 1873 met aanduiding van het plangebied (paarse kader).

Afbeelding 4.4.7: Topgrafische kaart uit 1904 met aanduiding van het plangebied (paarse kader).
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Afbeelding 4.4.8: Topgrafische kaart uit 1939 met aanduiding van het plangebied (paarse kader).

Afbeelding 4.4.9: Topgrafische kaart uit 1969 met aanduiding van het plangebied (paarse kader).
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De oudste raadpleegbare luchtfoto is uit 1971 (afbeelding 4.4.10). Hierop zijn grote
veranderingen herkendbaar. Het kasteel dat ten noorden van het plangebied lag bestaat niet
langer en heeft plaats moeten maken voor een nieuwe woonwijk.
Op de topografische kaart uit 1981 (afbeelding 4.4.11) is een gelijkaardige situatie te zien. Nu
wordt wel het Domein van Plankendael op de kaarten weergegeven. Ook de kaart uit 1989
(afbeelding 4.4.12) laat geen nieuwe gegevens zien.

Afbeelding 4.4.10: Luchtfoto uit 1971 met aanduiding van het plangebied (paarse kader).
In de laatste 3 decennia zijn er nog grote verschillen op te merken. Zo is het plangebied
volledig in gebruik zoals we dat vandaag de dag kennen, met hangar, serre en dergelijke. De
omgeving is sterk geurbaniseerd en nagenoeg volledig volgebouwd (afbeelding 4.4.13).
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Afbeelding 4.4.11: Topgrafische kaart uit 1981 met aanduiding van het plangebied (paarse kader).

Afbeelding 4.4.12: Topgrafische kaart uit 1989 met aanduiding van het plangebied (paarse kader).
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Vandaag de dag (afbeelding 4.4.13) is het plangebied verder veranderd. In het zuidoosten is er
nog een bijbouw toegevoegd.

Afbeelding 4.4.13: Luchtfoto uit 2015 met aanduiding van het plangebied (paarse kader).

4.5. Erfgoedwaarden en archeologische vindplaatsen
Op de kaart van de vastgestelde landschapsrelicten en landschapsgehelen (afbeelding 4.5.1) is
ten zuidzuidoosten van het plangebied een bouwkundig-/ landschappelijk element gelegen
(afbeelding 4.5.1, id 134162). Het betreft het Kasteeldomein Ambroos en omgeving. Het 4 ha
grote park werd in 1800 opgericht rondom het kasteel Ambroos, een buitenhuis voor de
Jezuiieten uit Mechelen.
Inzake de bouwkundige elementen (afbeelding 4.5.2) ligt het uiterste oostelijke uiteinde van het
plangebied binnen het bouwkundig element “Het kasteeldomein van Planckendael”
(afbeelding 4.5.2., id. 1660). Domein Plankendaal is sinds 1956 eigendom van de Koninklijke
Maatschappij voor Dierkunde (Antwerpen), die er een kweekstation inrichtte voor bedreigde
diersoorten. Heden uitgegroeid tot volwaardig dierenpark voor inheemse en exotische
diersoorten -36 hectare, geopend 25 maart 1960-, doorsneden door de kleine Baarbeek; de
grote Baarbeek begrenst het domein ten zuidwesten en ten noorden Oorspronkelijk was het
domein veel groter (+/- 100 hectare), doch geleidelijk werd het geprangd tussen de vaart
(1750-1753) in het zuidwesten en de spoorweg Weerde-Hofstade-Muizen (1926) in het
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oosten. Door de aanleg van de baan Mechelen-Leuven (1736) gedeeltelijk doorsneden, zodat
de huidige parking zich bevindt ten noordoosten van genoemde baan.
Volgens sommige historici opklimmend tot een Romeinse nederzetting; in de 14de eeuw is
er sprake van een castrum of borght en Michiel Coxcie (1499-1592), hofschilder van Filips II
had er een goed in de tweede helft van de 16de eeuw; vermoedelijk was de "Borcht",
omgeven door grachten en gelegen te midden van een waterrijk landschap; waarschijnlijk tot
het einde van de 17de eeuw eigendom van de familie Coxcie. Nadien kwam het landgoed
achtereenvolgens in handen van verschillende adellijke families, onder meer de familie du
Bois-de Fiennes, die het landgoed bewoonde gedurende een groot deel van de 18de eeuw en
die poogde het aanzien van het goed te verbeteren door het graven, vanaf 1731, van
hofgrachten en vijvers om het kasteel te beschermen tegen overstromingen. Naderhand
eigendom van de familie Moons; in 1780 gaf Hendrik Moons opdracht een hof van
plaisantie, zogenaamd "Planckendael", te bouwen (huidig kasteel); vanaf 1813 eigendom van
de familie Van Langhendonck, die het goed uitbreidde met stallen en dienstgebouwen
(tweede helft 19de eeuw) en het in 1956 ten slotte verkocht aan de Maatschappij voor
Dierkunde.
Oorspronkelijk was het domein toegankelijk via twee toegangsdreven: de zogenaamde
"Kasteeldreef" voor de bewoners en hun gasten (aangelegd in het tweede, derde kwart van
de 18de eeuw, huidige hoofdingang van het dierenpark) en de zogenaamde "kassei-dreef",
voor leveranciers en diensten (parallel met de kasteeldreef, doch verder ten zuidoosten). Bij
het begin van laatstgenoemde dreef bevindt zich nog een ijzeren hek tussen arduinen
poortpijlers. Het kasteel, iets achterin gelegen ten opzichte van de Leuvensesteenweg, is
ingeplant in het noordoostelijke deel; ten zuidwesten hiervan de voormalige dienstwoningen
en -gebouwen; tussen de kasseidreef en de kleine Baarbeek, de grote boomgaard (hoogstam);
ten zuidwesten hiervan de kleine boomgaard (laagstam); de boswachterswoning lag in het
uiterste zuiden nabij de bijkomende ingang aan de Leuvense Vaart.
Bij de hoofdingang van het domein, aan het begin van de circa 1959 gekasseide dreef, de
zogenaamde "Kasteeldreef": twee bronzen leeuwen, afkomstig van het Centraal station in
Antwerpen (flankeerden het uurwerk zijde De Keyserlei, afgehaald in 1960); centraal stenen
schild met verwijzing naar de grote groepen uit het dierenrijk .
Toegangspoort met brug over de omgrachting, op het einde van de dreef: pijlers van bak- en
natuursteen, waartussen ijzeren hek, volgens oude foto's uit het derde kwart van de 20ste
eeuw.
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Omgracht kasteel in sobere rococostijl van 1780 en latere L-vormige uitbreiding van circa 1880.
Oorspronkelijk rechthoekige bakstenen constructie van vijf traveeën en twee bouwlagen
onder leien schilddak met vorstkam (nok parallel aan de straat) en dakkapellen tussen
voluten. Frontongevel met dubbelhuisopstand, gemarkeerd door beluikte, steekboogvensters
(op de begane grond in natuurstenen omlijsting, boven vernieuwde arduin). Deur in
arduinen Lodewijk XV-omlijsting, voorafgegaan door een gevelbreed bordes met balustrade
(arduin en natuursteen). Zijgevels van vier traveeën, aan noordzijde met twee rechthoekige
keldervensters in zandstenen omlijsting; aanbouwsel tegen de achtergevel van circa 1968.
Interieur (huidige feestruimte): Mechelse neo-renaissanceschouw.
Latere haakse uitbreiding van circa 1880 met gelijkaardig uitzicht, doch met geblokte
hoekpilasters en gedenkplaat verwijzend naar de aankoop door de Koninklijke Maatschappij
voor Dierkunde Antwerpen op 28 mei 1956.
Stallen, bestaande uit twee parallelle vleugels (ook gebruikt als schuur) van elk drie en twee
traveeën onder overkragend zadeldak (leien) met uitgewerkte windborden; kleurige
baksteenbouw (ruitvormig geschilderde motieven) met sierankers en gevarieerde
muuropeningen, overwegend rondbogig. Noordzijgevels met mooie paardenkoppen en
gedenkplaten verwijzend naar bouwheer en -jaar (noordoostelijke vleugel), eerstesteenlegging
door Leontine Van Langhendonck 19 juli 1887; zuidwestvleugel door Armand Van
Langhendonck 6 september 1886). Interieur met kleurig beschilderde zolderingen met
bakstenen troggewelven: zigzagmotieven in rood, zwart en geel. De tussenruimte, circa 1908
overdekt met een fraaie overkoepeling van glas en ijzer, deed dienst als stalplaats voor de
koetsen. Volgens oude foto's oorspronkelijk zonder tussenvloer, met beglazing tot op de
grond.
Voormalige bediendewoning, vermoedelijk voor hovenier of conciërge, van 1867 (zie jaartal van
gesinterde baksteen in de westgevel en gedenkplaat eerstesteenlegging in de noordgevel).
Heden ingericht als kantoorruimte. Breedhuis van zes traveeën en één bouwlaag onder
zadeldak (Vlaamse pannen); bakstenen lijstgevel met sierankers en steekbogige
muuropeningen; decoratieve verwerking van gesinterde baksteen. Oostgevel met serliana en
klok gegoten door Sergeys. Opkamer in zuidoosthoek.
Voormalige stal uit dezelfde periode, recent gerenoveerd tot bergruimte; breedhuis van vier
traveeën onder zadeldak (mechanische pannen). Verankerde baksteenbouw met typische
verwerking van gesinterde baksteen. Gelijkaardige stal, heden ingericht als neushoornverblijf.
Dienstgebouw, (naar verluidt stal, fruitschuur en bergplaats voor kleine werktuigen), van drie en
vier traveeën en één bouwlaag onder overkragend zadeldak (leien), van circa 1908. Typische
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tegelfriezen. Interieur met faiencetegelwanden, geschilderde troggewelven (zigzagmotieven
van rood, zwart en geel) en bewaarde arduinen drinkbak.
Voormalige boswachterswoning, zogenaamd "'t Toreken", heden conciërgewoning, in kern
mogelijk opklimmend tot de 18de eeuw; eenlaagse baksteenbouw onder diverse, pannen
zadeldaken met verspringende noklijn; gemarkeerd door vierkante toren aan noordzijde en
opkamer in de noordoostelijke hoek. Noordoostzijgevel met steekboogvensters in
geschilderde zandstenen omlijsting (uitzicht arduin); mogelijk gerecupereerde arduinen
onderdorpels met steenkapperstekens DM(?). Bouwvallige uitbreiding uit de tweede helft
van de 19de eeuw, getypeerd door spitsbogige muuropeningen in omlijsting van geglazuurde
baksteen en portaal van knoestige boomstammen.
Vogelkooi met ijzeren geraamte van 1972.
Stenen zuilen op vierkante sokkel (bijenstand), afkomstig van het interieur van het
roofdierengebouw van de zoo van Antwerpen van 1876, naar ontwerp van bouwmeester Ch.
Servais; gesloopt in 1967-1968.
Bij de ingang aan de Leuvense Vaart: twee stenen leeuwen gesigneerd A. Peeters en afkomstig
van de toegangsweg tot het Steen in Antwerpen (vermoedelijk daar geplaatst circa 1885)4.
Net ten westen van het plangebied ligt de veewachterswoning en herberg (afbeelding 4.5.2, id.
1679)5.
.Tenslotte zijn er in de omgeving nog drie archeologienota’s opgemaakt. Eén daarvan ligt
binnen de helft van het huidige plangebied (afbeelding 4.5.3. id. 2314). Het gaat om een
archeologienota met beperkte samenstelling die werd opgesteld voor de ontwikkeling van
fietspaden in het Mechelse6. De aflijning komt niet overeen met de daadwerkelijke situatie en
valt daardoor zelfs volledig buiten het huidige plangebied. Gezien de beperkte oppervlakte
van iedere ontwikkeling werd er geen verder onderzoek geadviseerd.
Aan de Leuvensesteenweg te Mechelen, op circa 500 m ten noordoosten van het plangebied
werd een archeologienota opgesteld voor de uitbreiding van een winkelpand en de heraanleg
van de verharde zone (afbeelding 4.5.3, id. 2474). Aangezien de ontwikkeling verspreid over
het plangebied plaats zal grijpen en hierdoor een erg versnipperd beeld zou worden gevormd

4

Agentschap Onroerend Erfgoed 2019.

5

Agentschap Onroerend Erfgoed 2019.

6

Robberechts 2017.
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van de eventueel aanwezige archeologische resten, werd verder onderzoek niet noodzakelijk
geacht7.
Aan de Spreeuwenhoek te Mechelen, op circa 500 m ten noordwesten van het plangebied
werd in 2017 een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd (afbeelding 4.5.3, id 4345).
Binnen deze zone had ook al in 2015 een proefsleuvenonderzoek plaats gevonden. Tijdens
dat onderzoek zijn 28 grondsporen aangetroffen die dateren uit historische en prehistorische
perioden. Zo werd er een cluster van paalkuilen vastgesteld die deel uitmaken van één of
meerdere bijgebouwen. Aangezien het niet mogelijk is om de site in-situ te bewaren is
geadviseerd om een deel van het plangebied te onderwerpen aan een vlakdekkende
opgraving8.

Afbeelding 4.5.1: Uitsnede uit de kaart met de vastgestelde landschaps-elementen en gehelen met aanduiding
van het plangebied (paarse kader).

7

Devroe 2017.

8

Vanderginst 2017.
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Afbeelding 4.5.2: Uitsnede uit de kaart met de vastgestelde bouwkundige relicten met aanduiding van het
plangebied (paarse kader).

Afbeelding 4.5.3: Uitsnede uit de kaart met de omliggende archeologienota’s en nota’s met aanduiding van
het plangebied (paarse kader).
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Volgens de Centrale Archeologische Inventaris (afbeelding 4.5.4), de Vlaamse archeologische
database, zijn in de nabije omgeving van het plangebied vier vindplaatsen geregistreerd.
Geen daarvan zijn binnen het plangebied zelf gelegen.
CAI-inventarisnummer

Periode

Inventaris

1714

17e eeuw

Kasteel van Ambroos

100037

Mesolithicum

5

silexfragmenten

waaronder 1 kernfragment
103492

18e eeuw

Site met walgracht

221299

20ste eeuw

5 patronen uit WOII

Tabel 1: Overzicht van de CAI-inventarisnummers binnen een straal van enkele honderden meters rondom
het onderzoekstracé.

Afbeelding 4.5.4: Uitsnede uit de CAI met aanduiding van het plangebied (paarse kader).
Eén van de vindplaatsen die ook reeds de revue gepasseerd is tijdens de bespreking van de
bouwkundige elementen is het kasteel van Ambroos (CAI Inventarisnr. 1714).
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Ten noorden van het plangebied zijn twee vindplaatsen gelegen. Eén daarvan is een site met
walgracht (CAI Inventarisnr. 103.492), die reeds tijdens de bespreking van de historische
kaarten aan bod is gekomen, de andere vindplaats, die hier net ten zuidoosten van ligt is een
vindplaats uit de 20ste eeuw (CAI Inventarisnr. 221.299) die handelt over 5 geweerpatronen
uit WOII.
Ten noorden van het plangebied, net buiten het beekdal van de Barebeek zijn 5
silexfragmenten, waaronder een kernfragment uit het mesolithicum aangetroffen.
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5. Synthese
5.1. Archeologisch verwachtingspatroon
5.1.1. Landschappelijke synthese t.b.v. het verwachtingspatroon
Uit de plannen van de bestaande toestand, de gegevens van het DHM en de historische
kaarten komt naar voren dat het plangebied in het verleden enkel betrekkelijk oppervlakkige
verstoringen heeft gekend. De verstoringen zijn beperkt gebleven tot het uitgraven van de
vloerplaat van de Hangar, een vloerplaat van een voormalig gebouw en de conciergewoning
(waarrond geen nieuwe verstoring zal plaats grijpen bij de nieuwe ontwikkeling).
De oudste historische kaarten laten reeds zien dat de zone van het plangebied lag binnen
drassige graslanden. Toch ligt het plangebied lichtelijk hoger dan de rest van de
beekdalbodem. Mogelijk spelen de kleiige afzettingen in de ondergrond ook mee tot de
slechte infiltratie. Het lijkt er echter op, maar het kan ook zijn dat de oudste historische
kaarten niet accuraat genoeg waren, dat er een vernatting heeft plaats gevonden na de aanleg
van de Vaart in de 18e eeuw. Zo geven de topografische kaarten van 1873, 1904 en 1939
duidelijk een moeras weer binnen het plangebied.

5.1.2. Potentieel voor steentijd artefactensites
Het plangebied ligt op een zwakke verhevenheid binnen het beekdal van de Barebeek. De
beekdalen waren indertijd de locaties waar veelal de jacht plaats vonden, waar er kon worden
gevist en waar door de grotere verscheidenheid aan flora, gemakkelijker voedsel verzameld
kon worden. Het zijn echter niet de locaties waar de kampementen werden opgetrokken.
Deze situeren zich net buiten de beekdalen, waar het hoger en droger was, want in een
beekdal is het koeler en vochtiger. Deze worden bijgevolg niet verwacht. Ook het CAI laat
zien dat deze vindplaatsen op de rand van het beekdal lagen. Jachtkampementen kunnen
echter wel voorkomen. De diepte waarop de vindplaatsen kunnen voorkomen is niet gekend.
Beekdalen zijn een dynamische omgeving die op het ene ogenblik gunstige locaties bieden
voor een kampement en op andere momenten volledig overstroomd zijn. Om deze reden
wordt er voor het volledige plangebied een middelhoge trefkans opgesteld.
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Voor midden paleolithische vindplaatsen kan er een onbekende trefkans worden opgesteld
voor het volledige plangebied. Deze worden echter niet verwacht binnen de
verstoringsdiepte van de toekomstige ontwikkeling.

5.1.3. Potentieel voor (proto-)historische sites
Met de overgang naar een meer sedentaire levenswijze werd meestal ook gekozen voor een
hogere en drogere ligging in het landschap als nederzettingslocatie. Het CAI laat zien dat de
gekende vindplaatsen en de vindplaatsen aangetroffen tijdens archeologisch onderzoek in de
omgeving net buiten het beekdal lagen. Dit beteken echter niet dat binnen beekdalcontexten
geen vindplaatsen voorkomen, integendeel, zo is er net ten noorden van het plangebied een
site met walgracht gelegen. Ook zijn er bepaalde periodes, onder meer tijdens de midden
ijzertijd en de vroege middeleeuwen dat er een voorkeur was voor bewoning binnen de
beekdalen, naar alle waarschijnlijkheid, gerelateerd aan een tijdelijke klimatologische
verdroging. Wanneer we dit omzetten naar een verwachting toe dan kan gesteld worden dat
er eerder een lage trefkans is voor nederzettingsresten vanaf het neolithicum tot en met de
nieuwste tijd en sporen van begraving vanaf de bronstijd tot en met de volle middeleeuwen
met uitzondering van de midden ijzertijd en de vroege middeleeuwen die eerder een
middelhoge tot hoge trefkans geven.

5.2. Afweging verder onderzoek
Op basis van de resultaten van het bureauonderzoek kunnen archeologische resten binnen
de grenzen van het plangebied niet worden uitgesloten. Alhoewel geen enkele periode kan
worden uitgesloten is er meer kans om lithische arefactensites uit het laat-paleolithicum tot
net met het mesolithicum en nederzettingsresten en sporen van begraving uit de midden
ijzertijd en vroege middeleeuwen aan te treffen. Daarbij moet nog een verdere differentiering
worden gemaakt. Zo speelt de bodemgesteldheid minder mee voor de trefkans van lithische
artefactensites terwijl de aanwezigheid van zware klei, waardoor infiltratie zeer moeilijk gaat
wel een neerwaartse bijstelling heeft van de trefkans. Niet het hele plangebied komt in
aanmerking voor verder onderzoek (afbeelding 5.2.1). De zone voor voederhout blijft
ongewijzigd en een strook langs de Barebeek wordt als erfdienstbaarheid weergegeven
waardoor hier geen verstoringen mogen plaats grijpen. De zone ten oosten van de Barebeek
wordt als te klein beschouwd om hier, zelfs als er een vindplaats zou aanwezig zijn,
voldoende kenniswinst te genereren.
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Om deze reden wordt er in eerste instantie een landschappelijk booronderzoek geadviseerd.
Dit onderzoek kan de bodemgesteldheid controleren zodat gekeken kan worden of
nederzettingsresten en sporen van begraving zouden kunnen voorkomen, anderzijds kan
gekeken worden of de lithische artefactensites wel binnen de toekomstige verstoringsdiepte
kunnen worden verwacht. Afhankelijk van de resultaten van het landschappelijk
booronderzoek kan dan worden geoordeeld of het traject voor lithische artefactensites van
jager-verzamelaars verder moet worden gevolgd en of het wel zinvol is om een
proefsleuvenonderzoek uit te voeren om nederzettingsresten en sporen van begraving uit de
midden ijzertijd en de vroege middeleeuwen op te sporen.

Afbeelding 5.2.1: Advieskaart met aanduiding met de zone voor vervolgonderzoek (rode zone) en de zone
waar verder onderzoek niet noodzakelijk wordt geacht (groene zone).
Het bureauonderzoek zal dan ook aangevuld worden met een Programma van Maatregelen.
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5.3. Afweging onderzoeksmethoden
Voor het plangebied worden de verschillende onderzoeksmethoden individueel beoordelen.
Van iedere onderzoeksmethode zullen de vier criteria voor keuzebepaling, zoals beschreven
in hoofdstuk 5.3 van de Code van Goede Praktijk, overlopen worden. Deze criteria zijn:
•

Is het mogelijk deze methode toe te passen op dit terrein?

•

Is het nuttig deze methode toe te passen op dit terrein?

•

Is het overdreven schadelijk voor het bodemarchief om toe te passen op dit terrein?

•

Is het noodzakelijk dit toe te passen op dit terrein?

Een landschappelijk booronderzoek/ landschappelijke profielputtenonderzoek kan een
bijdrage leveren in de kennis over de bodemopbouw. Het plangebied ligt binnen een
beekdal, wat een dynamisch landschap is met overstromingen, stilstandfasen, verdroging, en
dergelijke. Met de aanleg van de vaart in de 18e eeuw is een deel van de loop van de Barebeek
herlegd, tot deze die we vandaag de dag kennen. Met uitzondering van de betonpoeren
onder de gebouwen, de rioleringssleuf en de onderkelderde serre is de verstoring meestal
beperkt tot de bovenste 50 à 60 cm. Gezien het dynamische karakter kunnen binnen deze
diepte afzettingen voorkomen die nog van betrekkelijk recente datum zijn. Het
landschappelijk booronderzoek wordt dan ook geadviseerd om vast te stellen of er relevante
archeologische lagen voorkomen binnen de toekomstige verstoringen. Landschappelijke
profielputten gaan een te grote impact hebben omdat dit onderzoek lokaal erg diep zal
moeten worden uitgevoerd. Gezien de nabije aanwezigheid van een beek gaan deze
profielputten nooit diep kunnen worden uitgevoerd. Gezien de grote druk op het project en
de vraag van de opdrachtgever om het veldwerk in een latere fase uit te voeren is het
momenteel niet uitvoerbaar. Doordat het uitgevoerd wordt door een boor met beperkte
diameter is de schadelijkheid beperkt. Gezien het nut van dit onderzoek, wordt het
onderzoek noodzakelijk geacht.
Tijdens een oppervlaktekartering wordt een gebied raaigewijs belopen op zoek naar
vondstmateriaal aan de oppervlakte. Het plangebied is deels bebouwd en deels verhard. De
vondstzichtbaarheid is bijgevolg nihil. Ondanks dat het mogelijk is om raaigewijs het
plangebied af te wandelen is het nut niet vast te stellen. Het onderzoek is volledig
onschadelijk, maar doordat er hier absoluut geen onderzoeksresultaten mee geboekt kunnen
worden kan de noodzaak niet bepaald worden.
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Een geofysisch onderzoek spoort anomalieën in de bodem op en er kunnen structuren in
harde materialen, baksteen en natuursteen vastgesteld worden. Het nadeel is dat het
onderzoek nog bevestigd moet worden door bijvoorbeeld een proefsleuvenonderzoek.
Doordat enkel gebruik wordt gemaakt van elektrische en magnetische pulsen die de grond
worden ingestuurd is het geen schadelijke methode. Aangezien de kennisvermeerdering van
het onderzoek niet kan worden gestaafd kan dit de kosten voor dit onderzoek niet
verantwoorden. Er is bijgevolg geen noodzakelijkheid.
Afhankelijk van de resultaten van het landschappelijk booronderzoek kan een verkennend
archeologisch booronderzoek noodzakelijk worden geacht gezien de opgestelde trefkans
voor lithische artefactensites van jager verzamelaars vanaf het laat paleolithicum tot en met
het neolithicum. Ook nederzettingsresten van landbouwers vanaf het neolithicum tot en met
de nieuwste tijd en sporen van begraving vanaf de bronstijd tot en met de volle
middeleeuwen kunnen vastgesteld worden door middel van dit type booronderzoek, maar dit
onderzoek levert geen sluitende resultaten op. Dit betekent dat, ondanks of de boringen een
positief of negatief resultaat geven, er toch nog verdere onderzoeken noodzakelijk zijn.
Doordat het een booronderzoek is dat manueel wordt uitgevoerd is het mogelijk om dit
onderzoek uit te voeren. Echter zoals eerder aangehaald, zal men hierbij voor een uitgesteld
traject kiezen waardoor het op dit moment dus onmogelijk is.
Aangezien het de beste methode is om lithische artefactensites van jager-verzamelaars vast te
stellen kan ook het nut aangetoond worden. Net als bij een landschappelijk booronderzoek
gaat het om boringen die, in dit geval, in een grid van 10 x 12 m worden geplaatst. De
boringen worden handmatig uitgevoerd waardoor de schadelijkheid beperkt is. Gezien het
nut en de kenniswinst die dit onderzoek kan opleveren, wordt de noodzaak bepaald.
Indien de resultaten van een verkennend archeologisch booronderzoek positief zijn (intacte
bodem en de aanwezigheid van lithische artefacten), kan ervoor geopteerd worden om een
waarderend archeologisch booronderzoek uit te voeren. Dit onderzoek wordt in een 5 x 6 m
grid

uitgevoerd.

Het

onderzoek

heeft

tot

doel

om

eventueel

aanwezige

vuursteenvindplaatsen beter af te bakenen en een beter beeld te doen vormen van de
intrinsieke kwaliteit van de vindplaats. Het onderzoek is perfect uitvoerbaar. Omdat het de
methode is om een lithische artefactensites te waarderen en beter af te bakenen is het een
nuttig onderzoek. De schade die het onderzoek toe brengt is groter dan ieder ander type van
booronderzoek, maar omdat het om een boring met een diameter van 15 cm gaat per 30 m²,
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is de schadelijkheid beperkt van karakter. Gezien de positieve antwoorden op de vorige
criteria wordt de noodzaak weergegeven.
Indien op basis van een waarderend booronderzoek dan wel een verkennend archeologisch
booronderzoek duidelijk is dat er een lithische artefactensite aanwezig is, dan kunnen
proefputten een beter inzicht geven in de ruimtelijke spreiding van de vondsten gerelateerd
aan een lithische artefactensite. De opdrachtgever wenst het onderzoek pas in de toekomst,
na het verkrijgen van de vergunning uit te voeren. Het is een nuttig onderzoek omdat het
bepalend is in de strategie voor de opgraving van een vuursteenvindplaats. Het onderzoek is
erg schadelijk, omdat een proefput verstorend is voor de volledige oppervlakte van de
werkput. Omwille van het hoge nut kan ook de noodzaak geduid worden.
Een proefsleuvenonderzoek is de meest geschikte methode om zowel nederzettingsresten
vanaf het neolithicum tot en met de nieuwste tijd als sporen van begraving vanaf de
bronstijd tot en met de volle middeleeuwen vast te stellen. Door middel van een
graafmachine wordt op steekproefgewijze methode de teelaarde verwijderd en wordt
onderzocht of er antropogene sporen aanwezig zijn. Een proefsleuvenonderzoek kan een
voorname kenniswinst opleveren inzake de kartering en waardering van eventueel aanwezige
archeologische resten. Het nut kan bijgevolg bepaald worden. De opdrachtgever wenst om
alle veldwerk in een latere fase uit te voeren, zodat nu alvast de omgevingsvergunning kan
worden aangevraagd. Het is bijgevolg momenteel niet mogelijk om het onderzoek uit te
voeren. Indien het onderzoek correct wordt uitgevoerd is de verstorende invloed beperkt.
Het onderzoek wordt bijgevolg als noodzakelijk geacht.

5.4. Beantwoording onderzoeksvragen
Ter afsluiting van het bureauonderzoek worden de vooropgestelde onderzoeksvragen
beantwoord:
-

Wat is het archeologisch potentieel binnen de grenzen van het plangebied?
Het plangebied ligt binnen het beekdal van de Barebeek. De bodemkaart geeft
vergraven gronden weer, maar daar konden geen elementen van worden achterhaald uit
het historisch kaartmateriaal. Op basis van aangrenzende bodemeenheden worden sterk
gleyige kleigronden zonder profielontwikkeling verwacht. Historische kaarten geven
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drassig grasland weer dat in de 20ste eeuw zelfs deels moerasgebied werd. Op basis van
de resultaten van het bureauonderzoek word er een middelhoge trefkans toegekend
voor jachtkampementen van jager-verzamelaars. Voor nederzettingsresten en sporen
van begraving uit de midden ijzertijd en de vroege middeleeuwen werd er een
middelhoge trefkans toegekend. Overige perioden kunnen niet worden uitgesloten,
maar er wordt verwacht dat het enkel om off-site fenomenen gaat.
-

Wat is de impact van de geplande werken?
De toekomstige gebouwen worden gebouwd op een vloerplaat met een dikte van 30
cm. Onder de vloerplaat worden betonpoeren voorzien tot op grotere diepte die 1.5 m
groot zijn in iedere richting. Rondom de vloerplaat wordt een vorstwering voorzien van
60 cm diep. Onder ieder vloerplaat worden voor het gieten leidingen voorzien voor de
aan- en afvoer van water, elektriciteit, en dergelijke.
Onder de serre, een zone van 300 m² wordt er een ondergronds wateropslag voorzien.
Deze citerne is 2 m diep de vloerplaat hiervan is 30 cm dik. Ten noorden van de serre
worden infiltratiekratten ingegraven voor het bufferen van overtollig regenwater.
Ten noorden van alle gebouwen word een sleuf voorzien voor de riolering en de
regenwaterriolering. Nagenoeg de volledige rest van het plangebied zal worden verhard
met asfalt of waterdoorlatende betonklinkers. Hieronder wordt een onderfundering
voorzien. De verstoringsdiepte van de verharding bedraagt 50 tot 70 cm. Samenvattend
kan gesteld worden dat de totale impact al bij al beperkt is.

-

Is een vervolgonderzoek noodzakelijk?
Verder onderzoek wordt zeker als noodzakelijk beschouwd. Op basis van het
bureauonderzoek konden archeologische resten namelijk niet worden uitgesloten. In
eerste instantie wordt een landschappelijk booronderzoek geadviseerd. Dit onderzoek
zal dienen om de bodemopbouw te bepalen, waarom er sprake is van vergraven
gronden, of het daadwerkelijk om zware kleigronden gaat en of er archeologisch
relevante lagen voorkomen binnen de diepte waar de toekomstige verstoringen zich in
situeren. .
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6. Samenvatting
Binnen de zone Vennecourt te Planckendael zullen er weldra nieuwe gebouwen worden
opgetrokken. Het betreft kantoren, gebouwen voor dierenzorg, een fietsherstelplaats, een
carport, een nieuwe serre met ondergronds waterreservoir en werkhuizen. De bestaande
zone voor voederhout wordt aangepast.
Het plangebied ligt binnen het beekdal van de Barebeek. In de diepere ondergrond komen
mariene afzettingen voor die behoren tot het Lid van Onderdale en het Lid van Zomergem,
behorende tot de Formatie van Maldegem. De bodemkaart geeft vergraven gronden weer en
sterk gleyige gronden op zware klei zonder profielontwikkeling.
De historische kaarten geven aan dat binnen het plangebied drassige graslanden lagen. In de
18e eeuw werd tegen het plangebied de Vaart aangelegd. Hiervoor werd de Barebeek verlegd
tot binnen het plangebied. Nadat de Vaart werd aangelegd gaven oude topokaarten aan dat
er moerasvorming plaats vond binnen het plangebied. In de omgeving zijn verschillende
vindplaatsen gekend, net ten noorden van het plangebied lag een site met walgracht.
Vindplaatsen in de omgeving liggen buiten het beekadal.
Op basis van bovenstaande resultaten werd een archeologisch verwachtingspatroon
opgesteld.
Jachtkampementen van jager-verzamelaars worden verwacht maar de langdurige
verblijfplaatsen worden niet verwacht. Omwille daarvan is er een middelhoge trefkans
opgesteld. Nederzettingsresten en sporen van begraving komen, binnen de meeste perioden
niet voor binnen beekdalen. In de midden ijzertijd en de vroege middeleeuwen kunnen ze
echter wel voorkomen. Voor deze perioden werd een middelhoge tot hoge trefkans
toegekend, de overige perioden krijgen een lage trefkans al kunnen off-site fenomenen niet
worden uitgesloten.
Met uitzondering van de zone voor het voederhout en de zone met erfdienstbaarheid aan de
Barebeek, wordt voor het volledige plangebied een vervolgonderzoek geadviseerd. In eerste
instantie wordt een landschappelijk booronderzoek geadviseerd. Dat onderzoek zal bepalen
zijn of het traject voor lithische artefactensites moet gevolgd worden. Daarnaast zal het
bepalen of een proefsleuvenonderzoek, al dan niet deels, noodzakelijk is.
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8. Lijst met gebruikte dateringen
Ruwe
datering

Verfijning
1

Paleolithicum

Mesolithicum
STEENTIJD

Neolithicum

Bronstijd

METAALTIJDEN

IJzertijd

ROMEINSE TIJD

MIDDELEEUWEN

Romeinse tijd

Verfijning 2

Verfijning 3

Precieze datering

Vroeg-paleolithicum

Vroeg-paleolithicum

1.000.000/500,000 - 250,000 jaar geleden

Midden-paleolithicum

Midden-paleolithicum

250.000 - 38.000 jaar geleden

Laat-paleolithicum

Laat-paleolithicum

38.000 - 12.000 jaar geleden

Vroeg-mesolithicum

Vroeg-mesolithicum

ca. 9.500 - 7.700 v. Chr.

Midden-mesolithicum

Midden-mesolithicum

7.700 - 7.000/6.500 v. Chr.

Laat-mesolithicum

Laat-mesolithicum

ca. 7.000 - ca. 5.000 v. Chr.

Finaal-mesolithicum

Finaal-mesolithicum

ca. 5.000 - ca. 4.000 v. Chr.

Vroeg-neolithicum

Vroeg-neolithicum

5.300 - 4.800 v. Chr.

Midden-neolithicum

Midden-neolithicum

4.500 - 3.500 v. Chr.

Laat-neolithicum

Laat-neolithicum

3.500 - 3.000 v. Chr.

Finaal-neolithicum

Finaal-neolithicum

3.000 - 2.000 v. Chr.

Vroege bronstijd

Vroege bronstijd

2.100/2.000 - 1.800/1.750 v. Chr.

Midden bronstijd

Midden bronstijd

1.800/1.750 - 1.100 v. Chr.

Late bronstijd

Late bronstijd

1.100 - 800 v. Chr.

Vroege ijzertijd
Midden ijzertijd
(oosten)

Vroege ijzertijd

800 - 475/450 v.Chr.

Midden ijzertijd (oosten)

475/450 - 250 v. Chr.

Late ijzertijd (oosten)

Late ijzertijd (oosten)

250 - 57 v. Chr.

Late ijzertijd (westen)

Late ijzertijd (westen)

475/450 - 57 v. Chr.

Vroeg-Romeinse tijd

Vroeg-Romeinse tijd

57 v. Chr. – 69

Midden-Romeinse tijd

Midden-Romeinse tijd

69 – 284

Laat-Romeinse tijd

Laat-Romeinse tijd

284 – 402

Vroege middeleeuwen

Frankische periode

5de eeuw - 6de eeuw

Merovingische periode

6de eeuw - 8ste eeuw

Karolingische periode

8ste eeuw - 9de eeuw

Volle middeleeuwen

Volle middeleeuwen

10de eeuw - 12de eeuw

Late middeleeuwen

Late middeleeuwen

13de eeuw - 15de eeuw

Middeleeuwen

16de eeuw
NIEUWE TIJD

Nieuwe tijd

17de eeuw
18de eeuw

NIEUWSTE TIJD

Nieuwste tijd

19de eeuw
20ste eeuw
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