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Hoofdstuk 1 Bureauonderzoek
1.1 Beschrijvend gedeelte
1.1.1 Administratieve gegevens
Projectcode:

Aanleiding:

Erkend archeoloog:

Locatie:
Relevante termen1:
Bebouwde zones:

1

2019H119
De opgemaakte archeologienota kadert in een
geplande aanvraag voor een omgevingsvergunning
voor stedenbouwkundige handelingen. Het
projectgebied omvat een areaal van 4.545,88 m2. De
geplande werken zullen plaatsvinden in een zone van
ca.
2608,14
m2 .
Daarmee
valt
de
vergunningsaanvraag binnen de aanvragen waarbij
de totale oppervlakte van de kadastrale percelen
3 000 m2
of
meer
bedraagt.
(Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, het
Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014 en de
Code van Goede Praktijk).
Annelies
De
Raymaeker
OE/ERK/Archeoloog/2016/00148
Lawrence Dingens OE/ERK/Archeoloog/2018/00213
(digitaliseerder en auteur)
Studiebureau
Archeologie
bvba,
OE/ERK/Archeoloog/2015/00002
Leopoldsburg, Fernand Van Baelstraat (fig. 1.1-1.4)
Bounding box:
punt 1: x= 212021, y= 200680
punt 2: x= 212103, y= 200772
Afd. 1, sectie A, Percelen 958B en 959B (partim)
Bureauonderzoek; Kempen; Zandstreek
Het vergunningsgebied is deels verhard op perceel
958B (fig. 1.3 en 1.4).

Thesaurus: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/thesaurus
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Fig. 1.1: Uittreksel van de topografische kaart (2017) met situering van het project- en
vergunningsgebied (© AGIV).

Fig. 1.2: Situering van het project- en vergunningsgebied binnen de verschillende Vlaamse
archeoregio’s2.

2

https://onderzoeksbalans.onroerenderfgoed.be/onderzoeksbalans/archeologie
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Fig. 1.3: Uittreksel van het kadasterplan met situering van het project- en vergunningsgebied (© AGIV).

Fig. 1.4: De meest recente luchtfoto met situering van het project- en vergunningsgebied (© AGIV).
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1.1.2 Archeologische voorkennis
Niet van toepassing.
1.1.3 Onderzoeksopdracht
Het archeologisch vooronderzoek beoogt vast te stellen of er een archeologische site aanwezig is op
een terrein, wat de karakteristieken en de bewaringstoestand van deze site zijn, wat haar relatie is met
het landschap, welke waarde ze heeft, en hoe ermee moet omgegaan worden in het kader van
bodemingrepen.
De Code Goede Praktijk draagt een aantal mogelijke onderzoeksfasen aan, opgedeeld in prospectie
zonder ingreep in de bodem3 (te weten de bureaustudie, landschappelijk bodemonderzoek, geofysisch
onderzoek en veldkartering) en prospectie met ingreep in de bodem4 (het verkennend archeologisch
booronderzoek, waarderend archeologisch booronderzoek, proefsleuven en proefputten en
proefputten in functie van steentijd artefactensites). Na voltooiing van elke fase in het vooronderzoek
wordt afgewogen of verder vooronderzoek noodzakelijk is en wat de aard van dat vooronderzoek is.
Na iedere fase in het vooronderzoek volgt verder vooronderzoek, zonder ingreep in de bodem of met
ingreep in de bodem, indien op basis van de reeds uitgevoerde fase(s) van het vooronderzoek
onvoldoende informatie gegenereerd is om:
• de hoogstwaarschijnlijke afwezigheid van een archeologische site afdoende te staven.
• een gemotiveerde uitspraak te doen over het al dan niet moeten nemen van maatregelen.
• een plan van aanpak voor een archeologische opgraving op te maken.
• een plan van aanpak voor een behoud in situ op te maken.
De keuze van de methode voor verder vooronderzoek wordt gebaseerd op de volgende vier criteria,
aangezien het doel van een archeologisch vooronderzoek immers is om met een minimum aan
destructie van het archeologisch erfgoed bovenstaande informatie te kunnen leveren:
• 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 deze methode toe te passen op dit terrein?
• Is het noodzakelijk deze methode toe te passen op dit terrein (kosten-batenanalyse)?
Vraagstelling:
•
•
•
•
•
•

3
4

Kan de hoogstwaarschijnlijke afwezigheid van een archeologische site afdoende gestaafd
worden?
Zijn er archeologisch relevante sites aanwezig?
Wat is het wetenschappelijk potentieel van de aanwezige sites?
Moeten er bijkomende maatregelen genomen omwille van eventuele aanwezige sites?
Maak een plan van aanpak op voor een eventueel vervolgonderzoek.
Kunnen maatregelen voorgesteld worden voor een eventueel behoud in situ van een
aanwezige archeologische site? Hoe kunnen deze maatregelen afgedwongen en gecontroleerd
worden?

Zie de Code van Goede Praktijk versie 4.0 hoofdstuk 7 paragraaf 7.1 t/m 7.5.
Zie de Code van Goede Praktijk versie 4.0 hoofdstuk 8 paragraaf 8.1 t/m 8.7.
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Randvoorwaarden:
Niet van toepassing.
1.1.4 Beschrijving geplande werken
Huidige situatie
Het onderzoeksterrein (Afd. 1, sectie A, Percelen 958B en 959B) is gelegen tussen verschillende straten
(Fernand Van Baelstraat, de Diestersteenweg, de Adjudant De Keyserstraat en de Stadenberglaan). Het
projectgebied grenst in het noorden aan een tuinzone, in het oosten aan akkerland en grasland, aan
het zuiden op braakliggend grasland en aan het westen op de Fernand van Baelstraat. Het noordelijke
deel van het projectgebied is bebouwd en in gebruik als een project voor begeleid wonen. Het
vergunningsgebied zelf bevat een deels verharde zone met enkele hoogstammige bomen in het
noorden (perceel 958B) en grasland in het zuidelijke deel (perceel 959B).

Fig. 1.5: De meest recente luchtfoto met situering van het project- en vergunningsgebied (© AGIV).
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Geplande werken
In het kader van een woonbegeleidingsproject heeft de initiatiefnemer een omgevingsvergunning
aangevraagd voor het bouwen van twee gebouwen met elk één bovenverdieping en een plat dak. Deze
gebouwen zijn gesitueerd aan de zuidoostzijde en de zuidwestzijde van het vergunningsgebied. In deze
gebouwen zullen ruimtes voorzien worden voor studio’s, leefruimtes, bergingruimtes en sanitaire
voorzieningen. Tevens zal er in het zuidelijk gedeelte van het vergunningsgebied een tuinzone met
enkele bomen gerealiseerd worden. In deze tuinzone zullen terassen aansluitend op de gebouwen
voorzien worden. Ook zullen hier bergingen geconstrueerd worden voor afvalopslag en tuinberging.
Tenslotte zullen er in het noordelijk deel van het vergunningsgebied fietsenstallingen en 7
parkeerplaatsen komen met bijhorende wegenisverhardingen. De verstoringsdiepte voor de
gebouwen zal ca. 80 cm onder het maaiveld bedragen. De nutsleidingen zullen ingegraven worden op
een diepte van ca. 80 cm onder het maaiveld. De verstoringen voor de wegenissen en andere
verhardingen zal ca. 50 cm onder het maaiveld bedragen.

Fig. 1.6: Ontwerpplan van de geplande werken (© Initiatiefnemer).
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1.1.5 Werkwijze en motivatie bronselectie
Voor het bureauonderzoek zijn de aardkundige gegevens van het onderzoeksgebied (waar o.a. de
gekarteerde bodemserie, het onderliggend substraat, digitale hoogtemodellen et cetera van het
onderzoeksterrein onder worden verstaan) verzameld op basis van de online ter beschikbaar gestelde
data uit geografische informatiesystemen5. Voor wat betreft de beschrijving van het fysisch
geografische gesteldheid van het terrein werden concreet de topografische kaart van België, de tertiair
geologische kaart, de quartair geologische kaart, de bodemkaart, de bodemerosiekaart, de
bodembedekkingskaart, het kadasterplan en luchtfoto’s geraadpleegd. Een geomorfologische kaart
werd niet geraadpleegd, vermits deze niet beschikbaar is voor het projectgebied. Deze plannen - via
Geopunt Vlaanderen en het NGI6 online ter beschikking gesteld - werden verder bewerkt tot
publicatieplannen met behulp van de software QGIS 2.18 Las Palmas.
De locatie van het projectgebied en omringende terreinen werden op het belangrijkste beschikbare
historisch kaartenmateriaal bestudeerd, om de evolutie van het grondgebruik binnen het
onderzoeksgebied gedurende de laatste eeuwen zo goed mogelijk in beeld te brengen. Dit kan immers
kenniswinst opleveren over de kwaliteit van het eventueel aanwezige bodemarchief en de
bewaringsconditie ervan.
Van het tot noch toe uitgevoerde historische en heemkundige onderzoek is een status quaestionis
opgemaakt op basis van ontsloten publicaties en de digitale Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed
van Onroerend Erfgoed7. Historisch kaartmateriaal (zoals de Ferrariskaart, de Atlas der Buurtwegen of
de Vandermaelenkaart) is gegeorefereerd geraadpleegd via het geoportaal van Onroerend Erfgoed en
bijkomend relevant kaartmateriaal is opgezocht via portaalwebsite www.cartesius.be.
Bijkomend archiefonderzoek is niet uitgevoerd, omdat uit de analyse van het historisch kaartmateriaal
geen grondgebruik naar voren komt dat dit noodzakelijk maakt. Een grondige studie van de
beschikbare archivalische bronnen kan wel bijkomende informatie aandragen voor de middeleeuwse
geschiedenis van het onderzoeksgebied, maar een dergelijk onderzoek is van een dusdanige omvang
dat dit niet past binnen een archeologienota.

5

www.dov.vlaanderen.be
Nationaal Geografisch Instituut Belgie.
7
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/
6
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1.2 Assessmentrapport
1.2.1 Landschappelijke ligging van het projectgebied
In deze paragraaf wordt beknopt de landschappelijke context van het projectgebied besproken, met
zijn aardkundige en hydrografische situering, de fysisch-geografische context en bodemtypologie8.
Het project- en vergunningsgebied is ten westen van het centrum van Leopoldsburg gesitueerd en ligt
tussen de Fernand Van Baelstraat, de Diestersteenweg, de Adjudant De Keyserstraat en de
Stadenberglaan. Het project- en vergunningsgebied behoren tot de archeo-regio de Kempen.
Op ca. 1114 meter ten westen van het project- en vergunningsgebied stroomt de Bonnekensvenloop.
Op ca. 538 meter ten zuidwesten van het onderzoeksgebied stroomt de Scheutenbeek. Tenslotte is
ten zuiden, op zo’n 702 meter van het onderzoeksgebied, de Bivonakloop gesitueerd. Deze waterlopen
monden uit in de Schelde en behoren tot het stroomgebied van het Netebekken (fig. 1.7).
Het terrein is te situeren op de gradientzone van een hoger gelegen plateau, het Kempisch plateau (fig.
1.7 en 1.8). Het terrein is heeft een hoogteverloop van ca. 47,4 m TAW in het noorden naar ca. 46,4 m
TAW in het zuiden (fig. 1.9).

Fig. 1.7: Uittreksel uit het digitaal hoogtemodel (DHM II) met situering van het project- en
vergunningsgebied (© AGIV).

8

Zoals in overeenstemming met hoofdstuk 12 en paragraaf 12.5.2.2 in de Code van Goede Praktijk versie 4.0.
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Fig. 1.8: Detail uit het digitaal hoogtemodel (DHMII) met situering van de terreindoorsneden en het
project- en vergunningsgebied (© AGIV).

Fig. 1.9: Terreinprofiel 1 (noordwest-zuidoost) en 2 (zuidwest-noordoost).
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Het geologisch substraat van het onderzoeksgebied is opgebouwd uit afzettingen uit de Formatie van
Kasterlee (codering Kl). De Formatie van Kasterlee vormde zich tijdens het Plioceen (5,4 ma – 1,77
ma9). Zeer nabij het onderzoeksgebied zijn tevens afzettingen van de Formatie van Diest (codering Di).
Deze formatie dateert uit het Mioceen (23,8 – 5,4 Ma).
Het geologisch substraat ligt binnen het vergunningsgebied op een diepte van ca. -2,86 meter tot -3,34
meter (volgens de diktekaart quartair). Hieronder staan de verdere voor het vergunningsgebied
beschikbare gegevens opgesomd volgens www.dov.vlaanderen.be en www.geopunt.be.
•

Volgens de Tertiair geologische kaart (www.dov.vlaanderen.be) (fig. 1.10) is het voornaamste
lithografische kenmerk van de Formatie van Kasterlee het voorkomen van bleekgroen tot bruin
fijn zand met paarse klei-horizonten dat licht glauconiethoudend en micahoudend is met
onderaan kleine zwarte silexkeitjes. Het voornaamste lithografische kenmerk van de Formatie van
Diest is het voorkomen van groen tot bruin zand dat heterogeen is met meerdere grindlagen,
(ijzer)zandsteenbanken, kleihorizonten en micarijke horizonten. Verder is deze bodem
glauconietrijk en heeft een schuine gelaagdheid.

•

De Quartair geologische kaart (fig. 1.11) duidt het projectgebied aan met code 1, code 29 en code
3a. Code 1 kan omschreven worden als volgt: eolische afzettingen (zand tot silt) van het
Weichseliaan (Laat-Pleistoceen: 126-11,7 ka10 BP11) en mogelijk het Vroeg-Holoceen (vanaf 11,7
ka BP). 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 een
hellingsafzetting van het Quartair aanwezig zijn. Code 29 kan omschreven worden als volgt: geen
Holocene en/of Tardiglaciale afzettingen bovenop de Pleistocene sequentie. Het betreffen
eolische afzettingen van het Weichseliaan (laat-Pleistoceen 126-11,7 ka BP) en/of het Saaliaan
(midden-Pleistoceen (ca. 238 ka – 130 ka BP). Hieronder zijn hellingsafzettingen van het Quartair
aanwezig zijn. Tenslotte zijn er fluviatiele afzettingen aanwezig die bestaan uit herwerkte Maasen Rijnsediementen van het laat-Pleistoceen (126-11,7 ka BP) en het midden-Pleistoceen (ca. 700
ka – 130 ka BP). Code 3a kan omschreven worden als volgt: fluviatiele sedimenten
(organochemisch en perimarien incluis), bestaande uit een Holocene afzetting (vanaf 11.700 jaar
geleden) en mogelijk een tardiglaciale (Laat Weichseliaan: 14.650-10.640 jaar geleden). Onder
deze fluviatiele sedimenten ligt een eolische afzetting (zand tot silt) van het Weichseliaan (laatPleistoceen: 126 – 11,7 ka) en mogelijk vroeg-Holoceen (vanaf 11.700 jaar geleden). In het
noordelijke en centrale gedeelte van Vlaanderen bestaat dit uit zand tot zandleem terwijl in het
zuidelijke gedeelte van Vlaanderen silt (loess) ligt. Onder de eolische afzetting liggen dan weer
algemene hellingsafzettingen uit het quartair.

•

De bodemkaart (fig. 1.12) karteert één bodemkundige eenheid binnen de contouren van het
projectgebied, namelijk bodemtype OB. Deze bodems betreffen niet-gekarteerde bodems in

9

Ma= mega annum, 1 miljoen jaar.
Ka = kilo-annum, 1 000 jaar.
11
BP = before present, voor 1950.
10
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bebouwde zones. In de ruimere omliggende zone van het projectgebied komen ook nog Zdm-,
Zegy-, W-Zdg- en Zcg-bodems voor. Zdm-gronden zijn matig natte zandgronden met dikke
antropogene humus A horizont. De Zdm-bodem is een plaggenbodem, die mogelijk intacte
archeologische waarden kan afdekken wat een verhoogde bewaarkans voor archeologische
(sporen)sites kan betekenen. Een Zegy-bodem in de Kempen verwijst naar een natte zandbodem
met een duidelijke ijzer en/of humus B-horizont en is een podzolbodem. Deze bodem kan dus
mogelijk intacte archeologische waarden afdekken wat een verhoogde bewaarkans voor
archeologische (sporen)sites kan betekenen. Het w-Zdg bodemtype is een matig natte zandbodem
met een duidelijke ijzer en/of humus B horizont. Ze maken deel uit van een podzolbodemserie, die
mogelijk intacte archeologische waarden kan afdekken wat een verhoogde bewaarkans voor
archeologische (sporen)sites kan betekenen. Zcg-bodems betreffen tenslotte ook gronden met
een podzol bodemprofiel (paleobodem), die mogelijk intacte archeologische waarden kan
afdekken wat een verhoogde bewaarkans voor archeologische (sporen)sites kan betekenen.

Fig. 1.10: Uittreksel uit de Tertiair geologische kaart met situering van het projectgebied (© AGIV).
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Fig. 1.11: Uittreksel uit de Quartair geologische kaart met situering van het project- en
vergunningsgebied (© AGIV).

Fig. 1.12: Uittreksel uit de bodemkaart met situering van het project- en vergunningsgebied (©
AGIV).
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1.2.2 Historische beschrijving van het projectgebied
In deze paragraaf is een tekstuele historische beschrijving van het projectgebied opgenomen,
aangevuld met illustraties van de relevante historische kaarten, plannen en eventueel iconografisch
materiaal.
1.2.2.1 Historiografische bronnen
Leopoldsburg werd opgericht halverwege de 19de eeuw in de buurt van het Kamp van Beverlo, ter
vervanging van de eerste burgerlijke nederzetting, genaamd ‘Strooien Dorp’. Een groot aantal burgers
vestigde zich in houten of lemen huizen met strooien daken in de omgeving van het militair kamp om
handel te drijven. In 1842 stond de regering daarom gronden af ten westen van het Kamp van Beverlo.
Daarop werd een burgerlijke nederzetting gebouwd langs een dambordvormig stratenpatroon. Deze
telde in 1844 reeds 378 inwoners. In de periode rond 1850 werden de verbindingswegen tussen
Beringen en Hechtel en tussen Leopoldsburg en Mol aangelegd en werd het verbindingskanaal met
het Kempisch kanaal gegraven. De spoorlijn Tienen - Diest - Leopoldsburg - Mol werd aangelegd in de
jaren 1877-1878. In 1879 bouwden de Zusters van O.-L.-V. Visitatie een klooster. De huidige kerk werd
gebouwd in 1901.
In 1835 bouwde Leopold I het eerste niet permanente Kamp van Beverlo in de Grote Heide om tegen
de Nederlandse dreiging te dienen. In de jaren 1837-1839 werd het kamp omgeven door loopgrachten
en veldschansen. In de loop van de tweede helft van de 19de eeuw werd het voorlopige kamp
vervangen door een permanent kamp met een parkachtige aanleg ontworpen door baron P.E.F.
Chazal, de toenmalige minister van Oorlog, en kolonel Demanet. In het oosten van het kamp werd de
infanterie gehuisvest, in het westen de ruiterij en het veldgeschut, aan de noordzijde de bijzondere
diensten. In de jaren vlak voor WOI was het Kamp van Beverlo uitgegroeid tot één van de grootste en
modernste van Europa. De kazernes telde ruimte voor 40.000 soldaten, stallen voor 4000 paarden,
ruime oefenvelden en moderne schietstanden. Gedurende WOI installeerden de Duitsers zich in het
kamp. Zij voerden de door de Belgen geplande werken verder uit. In 1918 was heel het kamp voorzien
van elektriciteit. Tijdens WOII gebruikten de Duisters het kamp voor het verblijf van politieke
gevangenen en misdadigers. De 19de-eeuwse kamparchitectuur verdween grotendeels bij de zware
bombardementen door de geallieerden op het einde van WOII. Het dambordschema van het kamp
bleef wel behouden.12

12

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/120963
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1.2.2.2 Historische cartografie
De Ferrariskaart (ca. 1775; fig. 1.13) toont dat het project- en vergunningsgebied gelegen is in een zone
zonder bewoning en zonder landbouwuitbating, met in de omgeving een duinencluster. Deze duinen
komen ook in kleinere aantallen voor in het noordwesten ten opzichte van het projectgebied. Tevens
zijn ten noorden en ten oosten wateroppervlakken/vennen aanwezig. De omgeving wordt tevens
ontsloten door enkele kleine wegenissen. De Atlas der Buurtwegen (ca. 1840; fig. 1.14) toont aan dat
binnen de grenzen van het project- en vergunningsgebied nog steeds geen bebouwing aanwezig is,
ook rondom is de bebouwingsgraad laag. Enkel in het noordoosten zijn gebouwen en een meer
nadrukkelijk ontwikkeld stratennet zichtbaar.
De Vandermaelenkaart (1846-1854; fig. 1.15) toont aan dat het landschap binnen het project- en
vergunningsgebied nog steeds een onontgonnen en onbebouwde zone is. Ten oosten en ten
noordoosten van het project- en vergunningsgebied is een aangroei aan wegenisontsluitingen,
gebouwen en andere constructies waarneembaar, “Bourg Leopold” genaamd. De zone ten zuiden en
ten zuidwesten van het projectgebied blijft nog relatief onontgonnen. Op de historische topografische
kaart van 1904 (fig. 1.16) is een vergelijkbare situatie waarneembaar. De zone van het project- en
vergunningsgebied zelf is in een landelijke zone gelegen. Het project- en vergunningsgebied is aan de
westzijde doorsneden door een wegenis met een noordwest-zuidoost orientatie. Mogelijks gaat het
hier om een cartografische afwijking, aangezien op latere kaarten het onderzoeksgebied niet meer
binnen het tracé van deze wegenis valt. Deze wegenis is vermoedelijk het tracé van de Fernand van
Baelstraat. Deze kaart toont duidelijk dat de voornaamste bebouwing zich ten oosten van het projecten vergunningsgebied situeert en afneemt naar het westen toe. De wegenisontsluiting binnen het
kaartbeeld neemt ook toe. Op de historische topografische kaart van 1939 (fig. 1. 17) is een klein
gebouw zichtbaar binnen de grenzen van het project- en vergunningsgebied, hierbuiten lijkt het
onderzoeksgebied onbebouwd en onontgonnen. Het is ook duidelijk dat de bebouwing nog verder is
toegenomen in het oosten en dat de wegenisontsluiting binnen het gehele kaartbeeld toeneemt.
Op basis van de luchtfoto van 1971 (fig. 1.18) blijkt het noordelijk gedeelte van het projectgebied
bebouwd te zijn. Het overige deel van het projectgebied lijkt onbebouwd te zijn. Buiten het
projectgebied is een toename aan woonhuizen zichtbaar. De luchtfoto van 1979-1990 (fig. 1.19) toont
een gelijkaardig kaartbeeld. De luchtfoto van 2000-2003 (fig. 1.20) toont aan dat de noordwestelijke
zone van het vergunningsgebied grotendeels verhard is. De zuidelijke zone blijft onbebouwd en lijkt
dienst te doen als grasveld. Deze situatie blijft ongewijzigd op de luchtfoto van 2012 (fig. 1.21). De
luchtfoto van 2018 (fig. 1.22) toont dezelfde situatie maar het bos ten oosten van het projectgebied is
verdwenen.
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Fig. 1.13: Uittreksel uit de Ferrariskaart (ca. 1775) met situering van het project- en
vergunningsgebied (© AGIV).

Fig. 1.14: Uittreksel uit de Atlas der Buurtwegen (ca. 1840) met situering van het project- en
vergunningsgebied (© AGIV).
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Fig. 1.15: Uittreksel uit de Vandermaelenkaart (1846-1854) met situering van het project- en
vergunningsgebied (© AGIV).

Fig. 1.16: Uittreksel uit de topografische kaart (1904) met situering van het project- en
vergunningsgebied (© Cartesius.be).

18

Archeologienota: De geplande werken aan de Schalm in Leopoldsburg

Fig. 1.17: Uittreksel uit de topografische kaart (1939) met situering van het project- en
vergunningsgebied (© Cartesius.be).

Fig. 1.18: Detail uit een luchtfoto van 1971 met situering van het project- en vergunningsgebied
(© AGIV).
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Fig. 1.19: Detail uit een luchtfoto van 1979-1990 met situering van het project- en vergunningsgebied
(© AGIV).

Fig. 1.20: Detail uit een luchtfoto van 2000-2003 met situering van het project- en vergunningsgebied
(© AGIV).
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Fig. 1.21: Detail uit een luchtfoto van 2012 met situering van het project- en vergunningsgebied
(© AGIV).

Fig. 1.22: Detail uit de meest recente luchtfoto met situering van het project- en vergunningsgebied
(© AGIV).
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1.2.3 Archeologisch kader van het projectgebied
In deze paragraaf zal de verhouding van het project- en vergunningsgebied tot haar culturele context
worden weergegeven, met in het bijzonder aandacht voor nabij gelegen archeologische waarden13.
Hieruit zal blijken dat in de omgeving geen archeologische relevante waarden aanwezig zijn (tabel 1.1;
fig. 1.23).
Tabel 1.1: Inventaris van CAI-gegevens fig. 1.23
(archeologie)nota’s
CAI-nummers
Situering14
ID9733
NW

ID10757

NW

ID2729

N

ID5375

NO

ID10624

O

ID9502

O

ID7416

O

Omschrijving
Nota (Condor Archaeological Research bvba 2018)15:
Geen verder onderzoek (proefsleuven leverde enkel subrecente
sporen, naast eerder solitaire of onbeduidende sporen op) (Zie ook
GGA ID5501).
Nota (Aron bvba Archeologisch Projectbureau 2019)16:
Geen verder onderzoek (verkennend archeologisch booronderzoek
en proefsleufonderzoek leverde geen sporen of vondsten op).
Archeologienota (ArcheoPro bvba 2017)17:
Geen verder onderzoek (verstoord/vergraven bodemarchief en te
smal lineair tracé om kenniswinst te genereren)
Archeologienota (FODIO bvba 2017)18:
Geen verder onderzoek (verstoord/vergraven bodemarchief en te
smal lineair tracé om kenniswinst te genereren)
Archeologienota (Conder Archaeological Research bvba)19:
Geen verder onderzoek (verstoord/vergraven bodemarchief en te
smal lineair tracé om kenniswinst te genereren)
Archeologienota met landschappelijk bodemonderzoek (Triharch
onderzoek & advies bvbva)20:
Geen verder onderzoek (lage trefkans en zeer kleine oppervlakte van
de geplande ingreep) (zie ook GGA ID5206)
Archeologienota (Studiebureau Archeologie bvba 2018)21:
Geen verder onderzoek (verstoord/vergraven bodemarchief, zeer
kleine oppervlakte van geplande ingreep en zeer weinig vastgestelde
archeologische waarden in de omgeving)

13

In overeenstemming met paragraaf 12.5.2.1 van de Code van Goede Praktijk versie 4.0.
Situering ten opzichte van projectgebied.
15
De Nutte et al 2018.
16
Van de Staey et al 2019.
17
De Nutte et al 2017.
18
Arckens & De Beenhouwer 2017.
19
Simons & Deville 2019.
20
Sevenants. & Magerman 2018.
21
Dingens 2018.
14
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ID10423

ZW

Negatief onderzoek en GGA
ID5206
O
ID2016/382

Z

ID5501

NW

Archeologienota (Aron bvba Archeologisch Projectbureau 2018)22:
Programma van maatregelen in uitgesteld traject
- Verkennend archeologisch booronderzoek
- Mogelijk waarderend archeologisch booronderzoek
Mogelijk proefputten ivf steentijd artefactensites
- Proefsleuven

Gebied waar geen archeologische verwachting bestaat (Zie ook
(archeologie)nota ID9502).
Negatief onderzoek – gebied waar geen archeologische verwachting
bestaat. (drie vermoedelijke recente sporen opgemerkt tijdens
proefsleuvenonderzoek, uitgevoerd door Studiebureau Archeologie
in 2017).
Gebied waar geen archeologische verwachting bestaat (Zie ook
(archeologie)nota ID 9733).

Uit de CAI-gegevens blijkt dat de archeologische kennis en data in de regio zeer schaars zijn. Er werden
in het verleden nauwelijks veldprospecties uitgevoerd in de omgeving en er werden slechts enkele
vooronderzoeken met ingreep in de bodem (in het kader van geplande bouwwerkzaamheden)
uitgevoerd, deze leverde telkens een negatief resultaat op. De uitgevoerde bureauonderzoeken in
kader van het huidige archeologiedecreet wijzen erop dat de antropogene activiteiten – voornamelijk
tijdens de 20ste en 21ste eeuw – een zeer grote impact hebben gehad op het bodemarchief. Zo zijn er in
de omgeving verscheidene van archeologienota’s opgesteld waarbij de betreffende terreinen werden
vrijgegeven omdat het bodemarchief reeds verstoord of afgegraven is.
Deze factoren leiden tot de conclusie dat er een algemeen gebrek is aan archeologische en historische
data betreffende de omgeving van het terrein. Dit houdt in dat verder onderzoek een groot potentieel
heeft op het vergroten van de data- en kenniswinst betreffende de regio.

22

De Langhe & Driesen 2019.
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Fig. 1.23: Uittreksel uit de CAI met situering van het projectgebied. CAI-gegevens zijn opgenomen in
de inventaristabel (tabel 1.1).
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1.2.4 Archeologische verwachting (datering en interpretatie) van het onderzochte gebied
De gegevens uit het bureauonderzoek wijzen erop dat het vergunningsgebied interessante en
relevante archeologische informatie kan bevatten.
Een opeenvolging van historisch kaartmateriaal wijst op de afwezigheid van bewoning binnen het
project- en vergunningsgebied tot de 20ste eeuw. Op de historische topografische kaart van 1939 is een
gebouw zichtbaar binnen de noordwestzijde van het vergunningsgebied. Deze bebouwing is later weer
afgebroken voor de realisatie van een ander gebouw in de tweede helft van de 20ste eeuw dat de
volledige noordzijde van het projectgebied omvat. Tevens werd in deze periode een wegverharding
aangebracht in de noordwestelijke zone van het vergunningsgebied.
Het projectgebied is nabij verschillende waterlopen gesitueerd: ten westen stroomt de
Bonnekensvenloop, ten zuidwesten de Scheutenbeek, ten zuiden de Bivonakloop. Historisch
kaartmateriaal (Ferarriskaart) toont ook aan dat er verschillende wateroppervlakken in de omgeving
van het project- en vergunningsgebied gesitueerd waren. Het terrein situeert zich in een interessante
gradiëntzone die gunstig is voor zowel jager/verzamelaars- als sedentaire gemeenschappen.
De bodemkaart karteert één bodemkundige eenheid binnen de contouren van het projectgebied,
namelijk bodemtype OB. Deze bodems betreffen niet-gekarteerde bodems in bebouwde zones. In de
ruimere omliggende zone van het projectgebied komen ook nog Zdm-, Zegy-, W-Zdg- en Zcg-bodems
voor, deze bodems hebben een verhoogde bewaarkans voor archeologische (artefacten)sites. Het
noordelijke deel van het vergunningsgebied is echter verhard (ca. 925 m2) en volgens de historische
topografische kaart van 1939 was hier in het verleden tevens een gebouw gesitueerd. Direct
aansluitend op het vergunningsgebied is bovendien reeds bebouwing gesitueerd. Deze aspecten zullen
vermoedelijk een eerder nefast effect gehad hebben op de bodembewaring.
Het project- en vergunningsgebied maken deel uit van een regio waar in het verleden weinig tot geen
archeologische vondsten werden aangetroffen en waar weinig archeologisch onderzoek werd
uitgevoerd. Het uitgevoerde archeologische onderzoek leverde telkens negatief resultaat op. De
negatieve onderzoeken zijn echter niet zomaar te extrapoleren naar het huidige onderzoeksgebied.
Voor het onderzoeksgebied kan op basis van de aardkundige gegevens een archeologische
verwachting opgesteld worden vanaf de steentijd tot en met WOII. Bovendien is er een algheel gebrek
is aan gekende relevante archeologische waarde in de omgeving van Leopoldsburg waardoor verder
onderzoek kan leiden tot grote data- en kenniswinst voor de regio.
Dit leidt tot de algemene conclusie dat er een verwachting is voor waarden uit alle periodes vanaf de
steentijd tot en met WOII en dat het potentieel op data- en kenniswinst bij verder archeologisch
onderzoek groot is voor de regio.
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1.2.5 Synthese en beantwoording onderzoeksvragen
In het kader van een woonbegeleidingsproject heeft de initiatiefnemer een omgevingsvergunning
aangevraagd voor het bouwen van twee gebouwen met elk één bovenverdieping en een plat dak. Deze
gebouwen zijn gesitueerd aan de zuidoostzijde en de zuidwestzijde van het vergunningsgebied. In deze
gebouwen zullen ruimtes voorzien worden voor studio’s, leefruimtes, bergingruimtes en sanitaire
voorzieningen. Tevens zal er in het zuidelijk gedeelte van het vergunningsgebied een tuinzone met
enkele bomen gerealiseerd worden. In deze tuinzone zullen terassen aansluitend op de gebouwen
voorzien worden. Ook zullen hier bergingen geconstrueerd worden voor afvalopslag en tuinberging.
Tenslotte zullen er in het noordelijk deel van het vergunningsgebied fietsenstallingen en 7
parkeerplaatsen komen met bijhorende wegenisverhardingen. De verstoringsdiepte voor de
gebouwen en de nutsleidingen zal ca. 80 cm onder het maaiveld bedragen. De verstoringen voor de
wegenissen en andere verhardingen zal ca. 50 cm onder het maaiveld bedragen.
De gegevens uit het bureauonderzoek wijzen erop dat het onderzoeksgebied interessante en relevante
archeologische informatie kan bevatten. Op basis van de CAI lijkt er een potentieel te bestaan voor het
aantreffen van sporen- en/of artefactensites van de steentijd tot WOII. Het terrein is gelegen in een
zone die bodemkundig niet gekarteerd is. In de omgeving van het onderzoeksgebied worden
verschillende bodemtypes gekarteerd. Concreet gaat het om Zdm-, Zegy-, W-Zdg- en Zcg-bodems.
Zdm-gronden zijn matig natte zandgronden met dikke antropogene humus A horizont. De Zdm-bodem
is een plaggenbodem, die mogelijk intacte archeologische waarden kan afdekken wat een verhoogde
bewaarkans voor archeologische (sporen)sites kan betekenen. Een Zegy-bodem in de Kempen verwijst
naar een natte zandbodem met een duidelijke ijzer en/of humus B-horizont en is een podzolbodem.
Deze bodem kan dus mogelijk intacte archeologische waarden afdekken wat een verhoogde
bewaarkans voor archeologische (sporen)sites kan betekenen. Het w-Zdg bodemtype is een matig
natte zandbodem met een duidelijke ijzer en/of humus B horizont. Ze maken deel uit van een
podzolbodemserie, die mogelijk intacte archeologische waarden kan afdekken wat een verhoogde
bewaarkans voor archeologische (sporen)sites kan betekenen. Zcg-bodems betreffen tenslotte ook
gronden met een podzol bodemprofiel (paleobodem), die mogelijk intacte archeologische waarden
kan afdekken wat een verhoogde bewaarkans voor archeologische (sporen)sites kan betekenen.
Tevens is het onderzoeksgebied gelegen op een gradiëntzone met in de directe omgeving enkele
waterlopen. Namelijk de Bonnekensvenloop op ca. 1114 meter ten westen van het project- en
vergunningsgebied. Op ca. 538 meter ten zuidwesten van het onderzoeksgebied stroomt de
Scheutenbeek. Tenslotte is ten zuiden, op zo’n 702 meter van het onderzoeksgebied, de Bivonakloop
gesitueerd.
Historisch kaartmateriaal toont dat het onderzoeksgebied steeds gelegen is in landelijk gebied tot in
de eerste helft van de 20de eeuw, dan verschijnt er in de noordelijke zone van het vergunningsgebied
bebouwing en verharding.
De geplande werken zullen een grote impact op het aanwezige bodemarchief hebben. Het terrein is
thans in het deels verhard (ca. 925 m2) en aansluitend op het vergunningsgebied is reeds bebouwing
gesitueerd, wat mogelijk verstoring van de bodemopbouw teweegbracht. Toch kan op basis van
nabijgelegen bodemtypes beargumenteerd worden dat archeologische relevante waarden mogelijk
bedekt zijn onder een dikke antropogene humus A-horizont en dus potentieel wel (deels) bewaard
bleven.
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Kan de hoogstwaarschijnlijke afwezigheid van een archeologische site afdoende gestaafd worden?
De hoogstwaarschijnlijke afwezigheid van een archeologische site kan op dit moment niet afdoende
gestaafd worden.
Zijn er archeologisch relevante sites aanwezig en wat is het wetenschappelijk potentieel van de
eventueel aanwezige sites?
Er zijn bij het uitgevoerde bureauonderzoek geen concrete indicaties aangetroffen voor de
aanwezigheid van archeologische relevante sites.
Moeten er bijkomende maatregelen genomen worden omwille van eventuele aanwezige sites?
Niet van toepassing.
Maak een plan van aanpak op voor een eventueel vervolgonderzoek.
Zie paragraaf 2.2.
Kunnen maatregelen voorgesteld worden voor een eventueel behoud in situ van een
archeologische site? Hoe kunnen deze maatregelen afgedwongen en gecontroleerd worden?
Neen. Het niet uitvoeren van de geplande werken is geen optie.
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Fig. 1.30: Procesverloop voor het onderzoeksgebied (= groen) gevisualiseerd binnen de
beslissingsboom bij de afweging over de noodzaak tot verder vooronderzoek
(© Code Goede Praktijk 5.2, p. 31).
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Kunnen maatregelen voorgesteld worden voor een eventueel behoud in situ van een aanwezige
archeologische site? Hoe kunnen deze maatregelen afgedwongen en gecontroleerd worden?
Neen. Het niet uitvoeren van de geplande werken is geen optie.
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Hoofdstuk 2 Landschappelijk bodemonderzoek
2.1 Beschrijvend gedeelte
2.1.1 Administratieve gegevens
Projectcode:

Aanleiding:

Erkend archeoloog:

2019H236
De opgemaakte archeologienota kadert in een geplande
aanvraag voor een omgevingsvergunning voor
stedenbouwkundige handelingen. Het projectgebied
omvat een areaal van 4.545,88 m2. De geplande werken
zullen plaatsvinden in een zone van ca. 2608,14 m2.
Daarmee valt de vergunningsaanvraag binnen de
aanvragen waarbij de totale oppervlakte van de
kadastrale percelen 3 000 m2 of meer bedraagt.
(Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, het
Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014 en de Code
van Goede Praktijk).
Nick Van Liefferinge OE/ERK/Archeoloog/2016/00111
Lawrence Dingens OE/ERK/Archeoloog/2018/00213
(digitaliseerder en auteur)
Studiebureau
Archeologie
OE/ERK/Archeoloog/2015/00002

Locatie:

Relevante termen23:
Bebouwde zones:

23

bvba,

Leopoldsburg, Fernand Van Baelstraat (fig. 1.1-1.4)
Bounding box:
punt 1: x= 212021, y= 200680
punt 2: x= 212103, y= 200772
Afd. 1, sectie A, Percelen 958B en 959B (partim)
Landschappelijk bodemonderzoek; Kempen; Zandstreek
Het vergunningsgebied is deels verhard op perceel 958B
(fig. 1.3 en 1.4).

Thesaurus: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/thesaurus
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2.1.2 (Geo-)archeologische voorkennis
Het project- en vergunningsgebied zijn ten westen van het centrum van Leopoldsburg gesitueerd. Het
onderzoeksterrein is gelegen tussen de Fernand Van Baelstraat, de Diestersteenweg, de Adjudant De
Keyserstraat en de Stadenberglaan. Het project- en vergunningsgebied behoren tot de archeo-regio
de Kempen.
Het terrein is te situeren op de gradientzone van het hoger gelegen Kempisch plateau met een
hoogteverloop van ca. 47,4 m TAW in het noorden naar ca. 46,4 m TAW in het zuiden.
Op ca. 1114 meter ten westen van het project- en vergunningsgebied stroomt de Bonnekensvenloop.
Op ca. 538 meter ten zuidwesten van het onderzoeksgebied stroomt de Scheutenbeek. Tenslotte is
ten zuiden, op zo’n 702 meter van het onderzoeksgebied, de Bivonakloop gesitueerd. Deze waterlopen
monden uit in de Schelde en behoren tot het stroomgebied van het Netebekken.
De Quartair geologische kaart duidt het projectgebied aan met code 1, code 29 en code 3a. Code 1 kan
omschreven worden als volgt: eolische afzettingen (zand tot silt) van het Weichseliaan (LaatPleistoceen: 126-11,7 ka24 BP25) en mogelijk het Vroeg-Holoceen (vanaf 11,7 ka BP). 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 een hellingsafzetting van het
Quartair aanwezig zijn. Code 29 kan omschreven worden als volgt: geen Holocene en/of Tardiglaciale
afzettingen bovenop de Pleistocene sequentie. Het betreffen eolische afzettingen van het
Weichseliaan (laat-Pleistoceen 126-11,7 ka BP) en/of het Saaliaan (midden-Pleistoceen, ca. 238 ka –
130 ka BP). Hieronder zijn hellingsafzettingen van het Quartair aanwezig zijn. Tenslotte zijn er
fluviatiele afzettingen aanwezig die bestaan uit herwerkte Maas- en Rijnsediementen van het laatPleistoceen (126-11,7 ka BP) en het midden-Pleistoceen (ca. 700 ka – 130 ka BP). Code 3a kan
omschreven worden als volgt: fluviatiele sedimenten (organochemisch en perimarien incluis),
bestaande uit een Holocene afzetting (vanaf 11.700 jaar geleden) en mogelijk een tardiglaciale (Laat
Weichseliaan: 14.650-10.640 jaar geleden). Onder deze fluviatiele sedimenten ligt een eolische
afzetting (zand tot silt) van het Weichseliaan (laat-Pleistoceen: 126 – 11,7 ka) en mogelijk vroegHoloceen (vanaf 11.700 jaar geleden). In het noordelijke en centrale gedeelte van Vlaanderen bestaat
dit uit zand tot zandleem, terwijl in het zuidelijke gedeelte van Vlaanderen silt (loess) ligt. Onder de
eolische afzetting liggen dan weer algemene hellingsafzettingen uit het quartair.
Afgaande op de geraadpleegde (cartografische) bronnen kan worden geconcludeerd dat het terrein
beschikt over een archeologisch potentieel voor de aanwezigheid van (pre)historische
grondsporensites.
De bodemkaart karteert één bodemkundige eenheid binnen de contouren van het projectgebied,
namelijk bodemtype OB. Deze bodems betreffen niet-gekarteerde bodems in bebouwde zones. In de
ruimere omliggende zone van het projectgebied komen ook nog Zdm-, Zegy-, W-Zdg- en Zcg-bodems
voor. Zdm-gronden zijn matig natte zandgronden met een dikke antropogene humus A horizont. De
Zdm-bodem is een plaggenbodem, die mogelijk intacte archeologische waarden kan afdekken wat een
verhoogde bewaarkans voor archeologische (sporen)sites kan betekenen. Een Zegy-bodem in de
Kempen verwijst naar een natte zandbodem met een duidelijke ijzer en/of humus B-horizont, het
betreft een podzolbodem. Deze bodem kan dus mogelijk intacte archeologische waarden afdekken
wat een verhoogde bewaarkans voor archeologische (sporen)sites kan betekenen. Het w-Zdg
24
25

Ka = kilo-annum, 1 000 jaar.
BP = before present, voor 1950.
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bodemtype is een matig natte zandbodem met een duidelijke ijzer en/of humus B horizont. Het betreft
een podzolbodem die mogelijk intacte archeologische waarden kan afdekken, wat een verhoogde
bewaarkans voor archeologische (sporen)sites kan betekenen. Zcg-bodems betreffen tenslotte ook
gronden met een podzolbodemprofiel (paleobodem). Deze bodems kunnen dus ook mogelijk intacte
archeologische waarden afdekken, wat een verhoogde bewaarkans voor archeologische (sporen)sites
kan betekenen.
Aan de hand van historisch kaartmateriaal kan worden besloten dat het projectgebied pas sinds de
20ste eeuw deels bebouwd en verhard werd, waaronder het noordelijk deel van het vergunningsgebied.
Daarvoor lijkt deze zone nauwelijks bebouwd te zijn geweest. De inrichting van de aanwezige
gebouwen en de aanleg van de verhardingen hebben ongetwijfeld een impact gehad op de
bovengrond, al is het niet duidelijk hoe diep deze impact precies reikt. Verder worden er geen
structurele bodemverstoringen verwacht.
Uit de CAI-gegevens blijkt dat de archeologische kennis en data in de regio zeer schaars zijn. Er werden
in het verleden nauwelijks veldprospecties uitgevoerd in de omgeving en er werden slechts enkele
vooronderzoeken met ingreep in de bodem (in het kader van geplande bouwwerkzaamheden)
uitgevoerd, deze leverden telkens een negatief resultaat op. De uitgevoerde bureauonderzoeken in
kader van het huidige archeologiedecreet wijzen erop dat de antropogene activiteiten – voornamelijk
tijdens de 20ste en 21ste eeuw – een zeer grote impact hebben gehad op het bodemarchief. Zo zijn er in
de omgeving verscheidene archeologienota’s opgesteld waarbij de betreffende terreinen werden
vrijgegeven omdat het bodemarchief reeds verstoord of afgegraven was.
Afgaande op de geraadpleegde (cartografische) bronnen kan worden geconcludeerd dat het terrein
beschikt over een archeologisch potentieel voor de aanwezigheid van (pre)historische
grondsporensites.
Op basis van het reeds uitgevoerde bureauonderzoek (projectcode 2019H119) kan men concluderen
dat er een algemeen gebrek is aan archeologische en historische data betreffende de omgeving van
het terrein. Dit houdt in dat verder onderzoek een groot potentieel heeft op het vergroten van de dataen kenniswinst betreffende de regio.
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2.1.3 Onderzoeksopdracht en vraagstelling
Om in te schatten of er op het terrein nog een onverstoord (paleo)bodemprofiel aanwezig is, om de
diepte van het archeologisch vlak in te schatten en deze vervolgens af te toetsen aan de geschatte
verstoringsdiepte van de geplande werken, werd besloten een landschappelijk bodemonderzoek uit
te voeren. De resultaten staan in functie tot de bepaling van verder archeologisch vooronderzoek met
ingreep in de bodem. Indien blijkt dat de bodem zwaar verstoord is over het gehele terrein, zullen
archeologische waarden geraakt zijn en zou verder onderzoek niet zinvol zijn. Indien blijkt dat er een
intact bodemprofiel aanwezig is, kan een inschatting van de diepte van het archeologisch vlak gemaakt
worden. Daarmee heeft dit landschappelijk booronderzoek als doel de aardkundige opbouw van het
terrein en de ontstaansgeschiedenis van de ondergrond en het landschap te evalueren door middel
van een gerichte staalname, in overeenstemming met de Code van Goede Praktijk paragraaf 7.3.1.
De opzet van het landschappelijk bodemonderzoek is geslaagd na de beantwoording van volgende
onderzoeksvragen:
- Welke zijn de waargenomen bodemhorizonten?
- Zijn er nog intacte –al dan niet begraven- (paleo)bodems aanwezig?
- Zijn er duidelijke verstoringen van de bovengrond zichtbaar?
- Hoe diep bevind het archeologisch vlak zich?
- Zijn er archeologisch relevante niveaus aanwezig die zullen geroerd worden bij het uitvoeren
van de geplande werken? Zo ja, wat is de ruimtelijke?
2.1.4 Onderzoeksmethoden en –technieken
Methode
Bij de uitvoering van de boringen werden keuzes gemaakt over:
• Het type grondboor
• De diameter van de grondboor
• Het patroon van de boringen
• De afstand tussen de boorraaien
• De afstand tussen boringen in een raai
• De oriëntatie van de boorraaien
• De diepte van de boringen
• De wenselijkheid van het zeven van de boorkern
Deze keuzes zijn afhankelijk van de aard van de ondergrond, de diepte van de boringen, de diepte van
de grondwatertafel en de doelstelling en vraagstelling van het onderzoek.26

26

Dit alles in overeenstemming met de bepalingen in paragraaf 7.3.2 van de Code van Goede Praktijk.

33

Archeologienota: De geplande werken aan de Schalm in Leopoldsburg
Technieken en motiveringen
De boringen zelf gebeuren met de Edelmanboor met een boorkopdoorsnede van 7 cm. Hiermee kan
tot 125 cm diep worden geboord, wat voor het overgrote deel voldoende is om de boorresultaten in
functie van bodemintactheid degelijk te kunnen interpreteren. Om ervoor te zorgen dat de
dekkingsgraad van de boringen dusdanig is dat het volstaat om voldoende gefundeerde uitspraken te
doen over het geheel van het onderzochte gebied is gekozen voor 3 boringen die regelmatig over het
terrein werden verspreid in functie van het bodemgebruik en de toegankelijkheid van het terrein. Waar
nodig kan met een gutsboor van 3 cm breedte aanvullend worden geboord. De gutsboor werkt immers
minder verstorend en op een gaaf profiel in de guts kan een profielstudie en bijkomende interpretatie
beter worden uitgevoerd. Het was niet wenselijk om de boorkern te zeven, dit in functie van de
doelstelling van het landschappelijk booronderzoek (welke in een notendop het bepalen van de
intactheid van de bodemgesteldheid betreft), gecombineerd met observaties te velde (na
macroscopische inspectie werden geen artefacten aangetroffen in de sedimenten).
Voor de boorbeschrijvingen wordt er gewerkt volgens de FAO richtlijnen27 aangepast aan de Belgische
normen om te kunnen vergelijken met de Belgische bodemkaart. In deze richtlijnen worden voor
profielbeschrijvingen 5 statussen voorgesteld. De boorbeschrijving valt onder status vier, de
voorlaatste. “Soil augering descripition: soil augerings do not permit a comprehensive soil profile
description. Augerings are made for routine soil observation and identification in soil mapping, and for
that purpose normally provide a satisfactory indication of the soil characteristiscs. Soil samples may be
collected from augerings28.”
Uit het bovenstaande blijkt dat de boringen niet toelaten om een bodemprofiel uitgebreid te
beschrijven. Ze worden gebruikt voor standaard bodemwaarnemingen en identificaties in
bodemkartering. Daarom bieden ze ook voldoende informatie voor bodemkarakteristieken. Stalen
kunnen worden genomen voor bepaalde doeleinden. In de FAO richtlijnen komen maar liefst 19
parameters bij een bodemprofielbeschrijving aan bod. Daarvan kunnen slechts enkele weerhouden
worden tijdens boringen.
•

Horizont

De grenzen van horizonten geven informatie over de dominante factoren die de bodem vormden. In
bepaalde gevallen wijzen ze op de menselijke impact op het landschap. De horizontgrenzen worden
beschreven volgens diepte (in cm), duidelijkheden en topografie.
•

Belangrijkste bestanddelen

Hier gaat het vooral over de textuur van het sediment. Bodemtextuur verwijst naar de verhouding
van de verschillende korrelgroottes in een bepaald bodemvolume en wordt beschreven als de
bodemtextuur. De korrelgroottes verwijzen naar klei, silt (leem) en zand.

27
28

FAO, Guidelines for soil description., FAO, 2006, 4th ed.
FAO, Guidelines for soil description., FAO, 2006, 4th ed., 6.
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•

Kleur van de matrix

Bodemkleuren gegeven de samenstelling én oxidatie-reductie omstandigheden van het heden én het
verleden weer. De kleur wordt over het algemeen bepaald door huidjes van zeer fijne bestanddelen
van gehumificeerd organisch materiaal (donker), ijzeroxides (geel, bruin, oranje en rood),
mangaanoxides (zwart) en andere, of het kan te wijten zijn aan de kleur van het oorspronkelijk
sediment. De kleur van de bodemmatrix van elke horizont moet worden geregistreerd in vochtige
omstandigheden. Hierbij moeten hue, value en chroma zoals aangegeven in de Munsell Soil Color Chart
worden genoteerd.
•

Bodemstructuur

De bodemstructuur kan slechts in bepaalde gevallen verduidelijkt worden, omdat hiervoor meestal
grotere profielwanden nodig zijn, en is optioneel.
•

Artefacten

Artefacten zijn vaste of vloeibare substanties die: (1) zijn verwekt of veranderd door vooral mensen als
onderdeel van industriële of artisanale processen, of (2) door menselijke activiteit naar de oppervlakte
zijn gebracht van een diepte waar ze nooit werden beïnvloed door oppervlakte processen.
•

HTM (Human-transported material)

Dit werd als volgt gedefinieerd: “Human-transported material (abbreviation ‘HTM’): Any solid or liquid
material moved into the soil from a source area outside of its immediate vicinity by intentional human
activity, usually with the aid of machinery, without substantial reworking or displacement by natural
forces”29.

29

FAO, Guidelines for soil description., FAO, 2006, 4th ed.
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Fig. 2.1: Kadasterkaart met locatie van geplaatste landschappelijke boringen.
2.1.5 Afwijkingen bij de onderzoeksmethode (ten aanzien van de Code van Goede Praktijk)
Niet van toepassing.
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2.2 Assessment
2.2.1 Beschrijving van de landschappelijke situering van het projectgebied
Zie Hoofdstuk 1: Bureauonderzoek (projectcode 2019H119), 1.2.1 Landschappelijke ligging van het
projectgebied.
Er zijn geen bijzondere reliëfverschillen die een invloed zouden kunnen hebben op de interpretatie
van de boorresultaten.
2.2.2 Algemene beschrijving van de bodemopbouw
De bodemkaart karteerd het terrein ter hoogte van het project- en vergunningsgebied als een OBbodemtype, in de omgeving komen ook nog Zdm-, Zegy-, W-Zdg- en Zcg-bodems voor30:
• OB-gronden zijn niet-gekarteerde bodems.
• Zdm-gronden zijn matig natte zandgronden met een dikke antropogene humus A horizont. Het
betreft een podzolbodem die mogelijk intacte archeologische waarden kan afdekken, wat een
verhoogde bewaarkans voor archeologische (sporen)sites kan betekenen
• Een Zegy-bodem in de Kempen verwijst naar een natte zandbodem met een duidelijke ijzer
en/of humus B-horizont en is een podzolbodem. Deze bodem kan dus mogelijk intacte
archeologische waarden afdekken wat een verhoogde bewaarkans voor archeologische
(sporen)sites kan betekenen.
• Het w-Zdg bodemtype is een matig natte zandbodem met een duidelijke ijzer en/of humus B
horizont en maakt deel uit van de podzolbodemserie. Deze bodem kan mogelijk intacte
archeologische waarden afdekken, wat een verhoogde bewaarkans voor archeologische
(sporen)sites kan betekenen.
• Zcg-bodems betreffen gronden met een podzolbodemprofiel (paleobodem). Deze bodems
kunnen mogelijk intacte archeologische waarden afdekken, wat een verhoogde bewaarkans
voor archeologische (sporen)sites kan betekenen.
Momenteel doet het noordelijke deel van het vergunningsgebied dienst als weg- en parkeerverharding
met centraal een onverharde zone met enkele hoogstammige bomen (fig. 2.2). Het zuidelijke deel van
het vergunningsgebied is een braakliggende weide (fig. 2.3).

30

https://www.dov.vlaanderen.be
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Fig. 2.2: Zicht op het verharde noordelijke deel met centraal een onverhard deel met enkele
hoogstammige bomen.

Fig. 2.3: zicht op de braakliggende weide in het zuidelijke deel van het vergunningsgebied.
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Er werden in totaal 3 boringen uitgevoerd (fig. 2.1). Op basis van de veldwaarnemingen werden de
bodemhorizonten beschreven (tabel 1 en fig. 2.4):
-Boring 1 vertoont de volgende horizontsequentie: A – HTM – onbekend
-Boring 2 vertoont de volgende horizontsequentie: Ap – B – C
-Boring 3 vertoont de volgende horizontsequentie: Ap – Ah/B – C

Boring
1
2
3

Bodemkaart
OB
OB
OB

Horizonten
A - HTM
Ap – B – C
Ap – Ah/B – C

Archeologisch vlak
onbekend
-50 cm
-45 cm

Tabel 1: Algemene boorgegevens van het onderzoeksgebied.

Fig. 2.4: Situering van de boorpunten met horizontsequenties op het DHM.
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De bodemopbouw binnen het onderzoeksgebied is voorzover waargenomen kon worden opgedeeld
in twee pedogenetische zones:
In de noordelijke zone (B1) van het vergunningsgebied werd een A-horizont geregisteerd. Deze had
een zachte, losse zandige textuur met een donkerbruine kleur. De A-horizont reikte tot een diepte van
ca. 40 cm onder het maaiveld.
Onder de A-horizont werd een puin- en streenrijke antropogene laag geregistreerd, een HTM-horizont.
Deze HTM-horizont was echter ondoordringbraar wegens talrijke obstructies (baksteen-,
dakpanfragmenten, etc.). Na verscheidene pogingen om door deze HTM-horizont te boren werd de
boring gestaakt.
In het centrale (B2) en zuidelijk deel (B3) van het vergunninsgsgebied werd een Ap-horizont
waargenomen. Deze had telkens een zachte en losse zandige textuur die donkerbruin was van kleur.
In deze laag werden ook telkens stukken bouwkeramiek aangetroffen.
Deze ploeglaag had een geleidelijke ondergrens op ca. 35 cm onder het maaiveld.
Op het centrale deel van het onderzoeksgebied (B2), werd onder de donkere ploeglaag (Ap) een Bhorizont aangetroffen. Deze had een lichtbruine kleur en had een zachte en losse zandige textuur waar
geen inclusies of bioturbaties in werden aangetroffen. Deze laag begon vanaf ca. -35 cm en eindigde
geleidelijk op ca. -50 cm onder het maaiveld.
In boring 3 werd onder de Ap-horizont een Ah/B-horizont waargenomen. Deze had een zachte en losse
zandige textuur met een donkergrijze-bruine kleur. Deze laag begon vanaf ca. -35 cm en eindigde
geleidelijk op ca. -45 cm onder het maaiveld.
Onder deze laag werd in boring 2 en boring 3 de moederbodem (C-horizont) waargenomen, deze had
een losse en zachte zandige textuur met ofwel een geelgrijze of een grijswitte kleur. De top van de Chorizont situeerde zich tussen ca. -45 en ca. -50 cm onder het maaiveld. Het boren werd gestaakt
wanneer de C-horizont duidelijk bereikt werd.
In geen enkele boring werd een goed bewaarde podzolbodem (paleobodem) aangetroffen, wel werd
er lokaal een B-horizont of een Ah/B-horizont waargenomen.
Op basis van dit booronderzoek kan worden afgeleid dat de gegevens zoals weergegeven op de
bodemkaart (zie Hoofdstuk 1 Bureauonderzoek) aangepast kunnen worden. Deze karteerde het gehele
onderzoeksgebied als een niet-gekarteerde OB-zone. Er situeren zich namelijk zandige bodems met
een vermoedelijk sterk verploegde podzol waarin lokaal de Ah-horizont of de B-horizont nog
waarneembaar zijn.
2.2.3. Beschrijving van de boorprofielen
Op basis van de boorresultaten werd het terrein opgedeeld in twee pedogenetische zones (fig. 2.4).
Voor een uitgebreide en individuele omschrijving van alle boorprofielen wordt verwezen naar Bijlage
1 en 2.
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Pedogenetische zone 1: Bodem met
een sterk verstoorde bovengrond

HTM
1

In boring 1 werd onder de humusrijke
toplaag een HTM-laag aangetroffen. De
A-horizont reikte tot een diepte van ca.
-40 cm onder het maaiveld, waarna de
steen- en puinrijke HTM-laag in
toenemende mate duidelijk werd. Na
herhaalde pogingen bleek dat deze laag
niet doorboord kon worden.

A

HTM

HTM
2
Ap
B

HTM
C

HTM
3
C
Fig. 2.5: Boring 1.
Pedogenetische zone 2: bodem met een
bewaarde bodemopbouw
In Boring 2 werd onder de 45 cm dikke Aphorizont, een lichtbruine duidelijke Bhorizont herkend, deze reikte tot -50 cm
onder het maaiveld. Deze rust met een
geleidelijke overgang op de geelgrijze Chorizont.

C
g

Fig. 2.6: Boring 2.
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2.2.4 Veldwaarneming van recent uitgegraven greppel
Tijdens het veldonderzoek bleek er recent een greppel uitgegraven aan de westelijke zijde van het
vergunningsgebied (fig. 2.7). Deze greppel vertoonde onder de Ap-horizont duidelijk een verploegde
podzolbodem, waarbij lokaal nog delen van de E-horizont zichtbaar waren. De bodem was echter
zodanig verploegd dat dit zich enkel nog lokaal voordeed (fig. 2.8). Deze veldwaarneming bevestigd
dat er geen goed bewaarde podzolbodem (paleobodem) gesitueerd is ter hoogte van het
onderzoeksgebied.

Fig. 2.7: aanduiding van de recent uitgegraven greppel op het boorpuntenplan.
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Fig. 2.8 :Zicht op greppel aan de westzijde van het onderzoeksgebied.
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2.2.5 Interpretatie
In het noorden van het onderzoeksgebied werd onder de A-horizont een ondoordringbare HTMhorizont waargenomen, waarin zich veel steen en puin bevond. Op basis van de diepte van deze boring
(ca. -80 cm onder het maaiveld) lijkt het onwaarschijnlijk dat er nog een bewaard bodemprofiel zal
zijn. De overige boringen wezen immers uit dat de moederbodem zich situeert tussen ca. -45 en -50
cm onder het maaiveld.
In het centrale en zuidelijke deel van het onderzoeksgebied werd een Ah/B- en een B-horizont
waargenomen. Hierdoor is duidelijk dat dit deel van het vergunningsgebied beschikt over een intact
bodemprofiel. Het archeologisch vlak (top van de C-horizont) wordt hier op een diepte van ca. -45 tot
-50 cm onder het huidige loopvlak verwacht.
Op basis van deze vaststellingen kan men besluiten dat het terrein potentieel bezit voor de bewaring
van relevante archeologische waarden. Vooral het centrale en zuidelijke deel van het
vergunningsgebied, waar een B- en Ah/B-horizont bewaard zijn, bezit potentieel voor sporensites.
Er is echter geen sprake van een goed bewaarde paleobodem op het terrein, het centrale en zuidelijke
deel van het vergunningsgebied blijkt een verploegde podzolbodem te bevatten. Hierdoor is de kans
op in situ steentijd artefacten(sites) dan ook laag.
2.2.6 Beantwoording onderzoeksvragen
- Welke zijn de waargenomen bodemhorizonten?
In het noorden van het onderzoeksgebied werd een donkerbruine zandige A-horizont
vastgesteld. Hieronder was een HTM-horizont geregistreerd waarin veel steen en puin zat.
Deze boring werd gestaakt omdat deze HTM-laag ondoordringbaar was. Het is dus niet zeker
welke bodemhorizont(en) gesitueerd zijn onder deze laag. Op het centrale en zuidelijke deel
van het terrein komt een oude ploeglaag (Ap) voor. Hieronder werd een bewaarde lichtbruine
B-horizont waargenomen en een donkerrgrijze-bruine Ah/B horizont. De veldwaarneming van
een recent uitgegraven greppel aan de westzijde van het onderzoeksgebied toonde duidelijk
aan dat er een sterk verploegde podzolbodem gesitueerd is waarbij de verstoorde E-horizont
enkel lokaal nog zichtbaar is.
- Zijn er nog intacte –al dan niet begraven- (paleo)bodems aanwezig?
Er werd geen intacte (paleo)bodem in de vorm van een podzolbodem aangetroffen. In de
boring 2 en boring 3 in het centrale en zuidelijke deel van het vergunningsgebied werd een Bhorizont en een Ah/B-horizont geregistreerd onder de Ap-horizont. In combinatie met de
veldwaarneming van een recent uitgegraven greppel lijkt het waarschijnlijk dat zich hier een
verploegde podzolbodem situeert waarbij de verstoorde E-horizont enkel lokaal nog zichtbaar
is. Aangezien de B-horizont nog bewaard lijkt te zijn is er hier sprake van een intact
bodemprofiel. Aangezien boring 1 gestaakt werd is het niet zeker of er onder de HTM-horizont
nog een bewaarde (paleo)bodem gesitueerd zal zijn. Op basis van de diepte van deze boring
(ca. -80 cm onder het maaiveld) lijkt het wel onwaarschijnlijk. De overige boringen wezen
immers uit dat de moederbodem zich situeert tussen ca. – 45 en - 50 cm onder het maaiveld.
- Zijn er duidelijke verstoringen van de bovengrond zichtbaar?
Er zijn duidelijke verstoringen van de bovengrond zichtbaar. Onder de A-horizont, in het
noordelijk deel van het vergunningsgebied, werd een HTM-laag waargenomen die niet dieper
uitgeboord kon worden. Op basis van de diepte van deze boring (ca. -80 cm onder het
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maaiveld) lijkt het onwaarschijnlijk dat er nog een bewaard bodemprofiel zal zijn. De overige
boringen wezen immers uit dat de moederbodem (C-horizont) zich situeert tussen ca. -45 en 50 cm onder het maaiveld. Aan de westelijke grens van het vergunningsgebied werd door de
veldwaarneming van een recent uitgegraven greppel duidelijk dat zich hier een sterk
verploegde podzol situeerd. Deze gegevens lijken aan te sluiten met de overige boringen die
op het centrale en zuidelijke deel van het terrein zijn uitgevoerd (Ap-B-C en Ap-Ah/B-C
bodemprofiel).
- Hoe diep bevindt het archeologisch vlak zich?
Het archeologisch vlak in het centrale en zuidelijke deel van het onderzoeksterrein situeert
zich op een diepte van ca. -45 tot -50 cm onder het huidige loopoppervlak. Hier rust de Bhorizont of de Ah/B-horizont op de C-horizont (moederbodem). Doordat de noordelijke boring
(boring 1) gestaakt werd wegens een ondoordringbare HTM-laag is het onduidelijk op welk
niveau hier het archeologisch vlak te situeren is.
- Zijn er archeologisch relevante niveaus aanwezig die zullen geroerd worden bij het uitvoeren
van de geplande werken? Zo ja, wat is de ruimtelijke spreiding van deze niveaus?
Op basis van deze vaststellingen kan men besluiten dat het onderzoeksgebied potentieel bezit
voor de bewaring van relevante archeologische waarden. In het centrale en zuidelijke gedeelte
van het onderzoeksgebied werd onder de Ap-horizont een bewaarde B-horizont en een Ah/Bhorizont waargenomen. Het archeologisch vlak werd in het centrale gedeelte van het
onderzoeksgebied vastgesteld op ca. -50 cm onder het maaiveld (de top van de C-horizont). In
het zuidelijke gedeelte van het onderzoeksgebied is het archeologisch relevante niveau
vastgesteld op ca. -45 cm onder het maaiveld. In het noordelijk gedeelte van het
onderzoeksgebied is dit onbekend aangezien de HTM-horizont niet te doorboren was.
De verstoringsdiepte voor de gebouwen zal ca. -80 cm onder het maaiveld bedragen. De
nutsleidingen zullen ingegraven worden op een diepte van ca. -80 cm onder het maaiveld. De
verstoringen voor de wegenissen en andere verhardingen zal ca. -50 cm onder het maaiveld
bedragen. De geplande werken zullen dus mogelijke bewaarde archeologische waarden
verstoren. Aangezien de exacte verstoringsdiepte ter hoogte van het noordelijke gedeelte van
het vergunningsgebied onbekend is, is het niet geweten in welke mate de ondergrond en de
hiermee geassocieerde archeologische waarden al dan niet bewaard zijn.
2.2.7 Bijsturing van het vervolgtraject voor artefactenvindplaatsen uit de steentijd
De top van de paleobodem met het paleo-loopvlak uit de steentijd is opgenomen in de bovenliggende
ploeglaag (Ap-horizont), hetgeen de kans verlaagt op de aanwezigheid van ruimtelijk goed bewaarde
artefacten(concentraties).
Tijdens verder vooronderzoek met ingreep in de bodem (proefsleuvenonderzoek) dient in de
noordelijke zone (de verharde zone) aandacht besteed te worden aan de aanwezigheid van een
eventueel bewaarde podzolbodem (paleobodem). In het geval van een positief resultaat (=
aanwezigheid van een podzolbodem (paleobodem) dat door de geplande werken zal worden
verstoord) dienen de archeologische relevante zones te worden afgebakend, gevolgd door een
verkennend/waarderend (boor)onderzoek in functie van het opsporen/waarderen van steentijdsites
binnen deze afgebakende zones.
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LGl-Gr ; (B: v, HCl: O)
Bereikte diepte: -80 cm.
Grondwatertafel: Niet bereikt.
Opmerkingen:
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2019H236-PR1-FO-1
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2019H236-B2-FPR-2
2019H236-B3-FD-1
2019H236-B3-FD-2
2019H236-B3-FD-3
2019H236-B3-FPR-1
2019H236-B3-FPR-2
2019H236-B3-FPR-3
2019H236-OVERZICHT-FO-1
2019H236-OVERZICHT-FO-2
2019H236-OVERZICHT-FO-3
2019H236-OVERZICHT-FO-4
2019H236-OVERZICHT-FO-5
2019H236-OVERZICHT-FO-6
2019H236-OVERZICHT-FO-7
2019H236-OVERZICHT-FPR-1
2019H236-OVERZICHT-FPR-2
2019H236-OVERZICHT-FPR-3
2019H236-OVERZICHT-FPR-4
2019H236-OVERZICHT-FPR-5
2019H236-OVERZICHT-FPR-6
2019H236-OVERZICHT-FPR-7
2019H236-OVERZICHT-FPR-8
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Naam: Lawrence

Dingens
Datum: do 29 aug 2019
Aanwezig: Lawrence Dingens

Werkuren:

8:00

Buiten
iSpace
RTS
GPS
Metaaldetector
Leopoldsburg - Fernand Van Baelstraat
Project:
Vergunning: 2019H236
Werkput:
Werkput
Weer:

9:00

Bezoek:

Graafmachine:
Graafmachinist:
Werkzaamheden

Plaatsing landschappelijke boringen:
-Boring 1 herhaaldelijk getracht, telkens gestaakt wegens ondoordringbrare puinlaag (ook puin verwijderen dmv schop
en truweel niet mogelijk).
-Boring 2 en 3 geplaatst zonder moeilijkheden.
- Veldwaarneming van bodemopbouw aansluitend op het onderzoeksterrein dmv recent uitgegraven greppel (westzijde
van onderzoeksgebied).

Opmerkingen, wijzigingen t.o.v. plan (los van individuele sporen), gedachtegangen, to-do, ...

Boringen: 3 boringen geplaatst op juiste locatie volgens boorpuntenplan, B1 gestaakt wegens ondoordringbare
puinlaag.
Staalnames: geen
Profielen: B1: HTM, B2: Ap-B-C, B3: Ap-Ah/B-C
Opmerkingen tov plan:

Overuren:

