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1.

INLEIDING

De archeologienota werd opgemaakt naar aanleiding van de aanvraag van een stedenbouwkundige
vergunning waarbij de voorwaarden voldoen aan art. 5.4.1. van het Onroerenderfgoeddecreet van
12 juli 2013.
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2.

BUREAUONDERZOEK
2.1. BESCHRIJVEND GEDEELTE

2.1.1. ADMINISTRATIEVE GEGEVENS
Projectcode: 2016F31
Wettelijk depot : nvt
Erkende archeoloog: Annika Devroe, OE/ERK/Archeoloog/2015/00085
Locatie: Ham, Kwaadmechelen, Nikelaan zn, Meerhoutstraat zn, Graafstraat zn.
Bounding box: punt 1 (NW) – X 201376,525 Y 198626,831
Punt 2 (ZO) – X 201572,306
Y 198367,343
Kadaster: Ham, afdeling 2, Kwaadmechelen, sectie A, perceelsnummers 1588 (partim), 1589 (partim),
1590 (partim), 1591, 1592, 1593 (partim), 1594e (partim), 1597b (partim), 1843 (partim), 1842a
(partim), 1598g (partim), 1598f (partim), 1598m (partim), 1599h, Graafstraat (openbaar domein).
Oppervlakte: 48.725 m²

Figuur 1: Kadasterkaart met aanduiding projectgebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)
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Figuur 2: Topografische kaart met aanduiding projectgebied. (NGI 2016)

Termijn uitvoering: 15 juni 2016 t.e.m. 08 juli 2016
Termen: Bureauonderzoek
Op basis van oudere luchtfoto’s kan men vaststellen dat in de zuidoostelijke hoek bebouwing
aanwezig was (Plan 12-13). Deze heeft vermoedelijk de ondergrond deels verstoord. De exacte
diepte en oppervlakte van deze vermoedelijke verstoring is echter niet gekend. Ter hoogte van
boring 45, uitgevoerd door Aron, kon een afgraving aangeduid worden. Vermoedelijk heeft deze te
maken met de aanleg van de wegenis (zie infra).
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2.1.2. ARCHEOLOGISCHE VOORKENNIS
Er werden reeds verschillende onderzoeken uitgevoerd op het terrein. Een eerste studie gebeurde in
2012 door Condor Archaeological Research en betrof een bureauonderzoek, oppervlaktekartering en
bodemkundige waardering. Hun onderzoeksgebied startte aan het huidig projectgebied en liep tot
aan de Staatsbaan in het oosten.
Op het huidig onderzoeksgebied werden geen boringen uitgevoerd, maar wel in de buurt ervan.
Boringen 1-6 en 10-27 sluiten vermoedelijk aan bij het huidig projectgebied en wijzen op (matig)
natte zand(leem)gronden met nauwelijks profielontwikkeling. Het zijn zogenaamde gleybodems met
een (periodiek) hoge (schijn)grondwaterstand. De bodems hebben zich ontwikkeld in matig, fijn,
goedgesorteerd (groen)geel dekzand. Het zijn bodems met hoge concentraties oxidatie- en
reductieverschijnselen (roestvlekken, ijzerconcretie) in zowel de A- als C-horizont. Bij de boringen in
de buurt van het projectgebied (boringen 1, 2) werd vrij hoog in het profiel een hogere concentratie
roestvlekken en ijzerconcreties aangetroffen. De op de bodemkaart van Vlaanderen genoemde
(verbrokkelde) textuur B horizont werd nergens vastgesteld.1.

Figuur 3: Kaart met boringen. (T. Deville et al. 2012: 12)

De percelen van het huidig onderzoeksgebied werden eveneens geprospecteerd, met uitzondering
van de zuidoostelijke hoek. Op percelen 1590-1591-1592 werden geen vondsten aangetroffen. Op
perceel 1589 werd één wandfragment in witbakkend aardewerk gevonden, te dateren tussen 13001900. Op perceel 1593 werden zes randfragmenten in witbakkend aardewerk aangetroffen, te
dateren tussen 1300-1900. Tot slot werden op perceel 1597b vijf wandfragmenten in roodbakkend
aardewerk gevonden, voorzien van loodglazuur. Deze kunnen tussen 1600-1900 gedateerd worden2.

1
2

T. Deville et al. 2012: 17-21.
T. Deville et al. 2012: bijlage 3-5.
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Figuur 4: Projectgebied met aanduiding veldkartering. (T. Deville et al. 2012: bijlage 4)

De resultaten van bovenstaand onderzoek waren van die aard dat het Agentschap Onroerend
Erfgoed een ruimer landschappelijk booronderzoek van de droge gronden binnen het te ontwikkelen
gebied nodig achtte. Dit booronderzoek werd, afhankelijk van de resultaten, aangevuld met
megaboor-, een proefputten- en/of een proefsleuvenonderzoek. Dit onderzoek werd in 2013
uitgevoerd door Aron bvba. Het projectgebied werd in vijf zones opgedeeld waarbij het huidig
onderzoeksgebied als ‘zone 1’ werd aangeduid.

Figuur 5: Projectgebied met verdeling in zones. (I. Van de Staey et al. 2013-2014: 6)
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Het landschappelijk booronderzoek richtte zicht op de bodems die volgens de bodemkaart met
drainageklasse c en d staan aangeduid. De resultaten hiervan zullen verder besproken worden onder
het hoofdstuk “Landschappelijk ligging” in het assessmentrapport.
Het landschappelijk booronderzoek werd gevolgd door een proefsleuvenonderzoek. Op het huidig
projectgebied werd één sleuf aangelegd.

Figuur 6: Overzichtsplan van de proefsleuven met links de proefsleuf in het huidig onderzoeksgebied. (I. Van de
Staey et al. 2013-2014: 6)

In het zuidwesten van zone 1 bestond de bodem uit een 30 tot 40 cm dik donkerbruin plaggendek.
Meer in noordoostelijke richting, ongeveer halverwege de sleuf, kon een gestratifiëerd plaggendek
onderscheiden worden met een dikte variërend van 40 tot 60 cm. Onder dit plaggendek bevond zich
een oranjegeel dekzandpakket. Het tertiaire groengrijs zand- en kleipakket van de Formatie van
Kasterlee werd in deze sleuf niet aangetroffen. Een profielontwikkeling kwam evenmin ergens voor.
Gleyverschijnselen in de vorm van roest en ijzervorming waren in grote mate aanwezig in de
moederbodem.
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Figuur 7: Proefsleuf 55 in zone 1. (I. Van de Staey et al. 2013-2014: 19)

In zone 1 werden 8 sporen aangeduid. Het betreft drie greppels, één paalkuil en één kuil. Drie sporen
werden als verstoring aangeduid.
In het midden van de proefsleuf bleek de bodem sterk verstoord te zijn door recent uitgevoerde
graafwerkzaamheden (S162, S163 en S164)3. Deze sporen werden op basis van de aanwezigheid van
steenkool, plastiek en/of recent bouwpuin als verstoringen aangeduid4.
Drie greppels (S165, S166, S167), met een breedte van 50 cm tot 1 m, oriënteren zich WNW – OZO,
parallel met de huidige perceelsgrenzen en kunnen op basis van deze oriëntering als oude
perceelsgrenzen geïnterpreteerd worden. Ze hebben een grijze tot donker zwartgrijze gevlekte
vulling met brokken ijzeroer en in zeer beperkte mate spikkels houtskool erin.
De paalkuil (S168) en kuil (S169) vertonen een sterk gevlekte vulling. Op basis van hun vulling en
afgelijnde vorm, en door de gelijkenissen met de sporen uit andere zones, kunnen deze sporen als
postmiddeleeuws beschouwd worden5.

3

I. Van de Staey et al. 2013-2014: 18.
I. Van de Staey et al. 2013-2014: 22.
5
I. Van de Staey et al. 2013-2014: 22-24.
4
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Figuur 8: Greppel S166 in sleuf 55. (I. Van de Staey et al. 2013-2014: 23)

Er werden geen vondsten aangetroffen in deze proefsleuf.
Ter hoogte van de uit te graven proefsleuven werd het terrein voorafgaand door middel van een
metaaldetector onderzocht. Hierbij werden acht metaalvondsten aangetroffen, maar deze bevonden
zich allemaal in zone 3, 4 of 5. Het betreft naast drie 20ste-eeuwse kogelhulzen, één kogelhulshouder
en een fragment van een gesp. Verder konden twee ondetermineerbare munten en één muntstuk
van 2 cent uit het begin van de 20ste eeuw herkend worden6.

2.1.3. ONDERZOEKSOPDRACHT
Naar aanleiding van de bouw van een bedrijfsgebouw op het onderzoeksgebied werd een
bureauonderzoek uitgevoerd. Volgende onderzoeksvragen staan hierbij centraal om een afweging te
maken of verder archeologisch onderzoek nodig is:
-

6

Wat zijn de gekende archeologische en historische gegevens en welke aanwijzingen bevatten
de bestaande bronnen over het archeologische potentieel van het terrein?
Wat is de landschapshistoriek en de gebruiksevolutie van het terrein?
In welke mate is het terrein reeds verstoord?
Wat is de impact van de geplande werken?

I. Van de Staey et al. 2013-2014: 28.
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WDP wenst op het projectgebied een bedrijfsgebouw op te richten. Er zullen twee magazijnen
opgericht worden, waarvan één een oppervlakte van 13.761 m² en de ander een oppervlakte van
8.187 m² zal kennen. De vloerplaat zal 40 cm boven het maaiveld aangelegd worden. Voor de
uitgraving dient rekening gehouden te worden met de funderingskoffer en betonplaat, wat neerkomt
op een uitgraving van ca. 40 cm onder het maaiveld. Dit komt ongeveer overeen met het verwijderen
van de teelaarde. Bijkomend wordt een kolommengrid (diepfundering) voorzien waarbij de
kolommen een grid vormen van 22,8 x 12 m. Afhankelijk van de ondergrond worden deze 6-7 m à 1213 m onder het maaiveld geplaatst.
De laadkades voor het magazijn hellen af. Voor de fundering en betonplaat gaat men max. 1,30 m
onder het maaiveld graven.
Waar gewoon verharding wordt voorzien zal men ca. 40 cm afgraven voor het uitgraven van de
koffer en de plaat.
De locatie van de nutsleidingen zal pas tijdens uitvoering worden bepaald.

Figuur 9: Ontwerpplan. (Architeam bvba)
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Figuur 10: Gevels van het ontwerpplan. (Architeam bvba)

Figuur 11: Doorsnedes ontwerpplan. (Architeam bvba)

2.1.4. WERKWIJZE EN STRATEGIE
Voor het landschappelijk kader werden de nodige gegevens opgezocht via de website van DOV
Vlaanderen7 en Geopunt Vlaanderen8. Bijkomend zullen hier ook de resultaten van het
booronderzoek door Condor Archaeological Research en ARON besproken worden.
Aangezien het projectgebied doorheen de tijd een lage densiteit kent aan bebouwing zal voor de
historische beschrijving voornamelijk gebruik gemaakt worden van cartografische bronnen. Het gaat
hierbij om de Ferrariskaart, Atlas der Buurtwegen en kaart van Vandermaelen. Er werd gebruik
gemaakt van de gegeorefereerde kaarten van Geopunt Vlaanderen9, maar waar nodig werden deze
op een kleinere schaal opnieuw gegeorefereerd. De website van Cartesius werd eveneens
geraadpleegd op bijkomend cartografisch en iconografisch materiaal maar dit leverde geen relevante
informatie op10. Ook de luchtfoto’s werden bekeken maar enkel toegevoegd indien relevant. Er werd
7

https://dov.vlaanderen.be/dovweb/html/bodemloketten.html.
http://www.geopunt.be/
9
http://www.geopunt.be/
10
http://cartesius.be/CartesiusPortal/
8
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eveneens contact opgenomen met de Heemkundige kring van Ham. Dirk Bertrands bezorgde meer
informatie met betrekking tot het slagveld van Salazar.
Voor het archeologisch kader werd de Centrale Archeologische Inventaris geraadpleegd11. De meest
relevante archeologische vondstlocaties in de buurt worden besproken. Relevante literatuur
waarnaar verwezen wordt in de CAI werd eveneens geraadpleegd.
In de synthese zullen de verschillende gegevens uit het onderzoek aan elkaar gelinkt worden om zo
de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden. Naast de onderzoeksvragen die specifiek voor dit
bureauonderzoek werden gesteld, zullen ook de beantwoorde onderzoeksvragen uit de reeds
uitgevoerde vooronderzoeken opgenomen worden. Op basis van al deze gegevens zal bepaald
worden of bijkomend onderzoek nodig is of niet.

11

http://cai.onroerenderfgoed.be/
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2.2. ASSESSMENTRAPPORT
2.2.1. LANDSCHAPPELIJKE LIGGING
Het onderzoeksgebied is gelegen in Kwaadmechelen en grenst in het westen en zuiden aan de
Nikelaan en in het oosten aan de Meerhoutstraat. In het zuidoosten doorsnijdt de Graafstraat het
projectgebied. De westelijke grens wordt deels gevormd door de Luykse Beek of Dode Beek. De
zuidelijke grens van het gebied wordt gevormd door een afwateringsgreppel die naar de Dode Beek
leidt. Ten zuiden van het terrein is de E313 gelegen, ten noorden het Albertkanaal.

Figuur 12: Luchtfoto uit 2013-2015 met aanduiding van het projectgebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)

Op het terrein is een noord-zuid georiënteerde talud waar te nemen die begrensd wordt door een
bomenrij en waardoor het terrein in twee delen kan worden verdeeld. Het oostelijk deel wordt door
de Graafstraat doorsneden en situeert zich ca. 1 tot 1,5m boven het lager gelegen zeer natte,
westelijke deel dat deel uitmaakt van de alluviale vlakte van de Dode Beek. Zowel het lager als het
hoger gelegen terrein wordt door grasland ingenomen12.
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I. Van de Staey et al. 2013-2014: 5.
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Figuur 13: Zicht vanuit het hoger gelegen oostelijke deel naar het lager gelegen westelijke deel. (I. Van de Staey
et al. 2013-2014: 12)

Ook het hoogteprofiel bevestigt dit gegeven. In het westen, nabij de beek, kent het terrein een
hoogte van ca. 22 m TAW, terwijl dit vanaf perceel 1597b de hoogte in schiet tot ca. 24 m TAW.

Figuur 14: Terreinprofiel van west naar oost. (Geopunt Vlaanderen s.d.)

Op het Digitaal Hoogtemodel vallen geen extremen op te merken. Het gebied ligt tussen de 20 en 30
m TAW.
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Figuur 15: Digitaal Hoogtemodel met aanduiding projectgebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)

Geografisch gezien behoort het onderzoeksgebied tot de zandstreek (Zuiderkempen). Het
moedermateriaal waarin de bodem tot ontwikkeling is gekomen bestaat in deze streek uit dekzanden
die tijdens de laatste ijstijd, de Weichsel-ijstijd (Laat-Pleistoceen) door sterke noorderwinden werden
afgezet.
Het onderste zandpakket, het zogenaamde ‘Oude Dekzand’, dateert uit het Pleniglaciaal, het koudste
deel van de Laatste IJstijd. Het is zand dat sterk lemig is, vaak geelgrijs of grijs van kleur en niet reliëf
vormend. Deze zanden zijn lokale zanden die herverstoven werden en laagjes vormden met de
aangewaaide, meer lemige zanden. Het zogenaamde ‘Jong Dekzand’, dat lokaal voorkomt, dateert uit
de vroege Dryas (12.000 jaar geleden). Het heeft een lichtgrijs tot geelgrijze kleur en bestaat uit wat
minder lemig en grover zand.
Volgens de bodemkaart bestaat het grootste deel van het onderzoeksgebied uit wSdc bodems. Dit is
een matig natte lemige zandbodem met sterk gevlekte, verbrokkelde textuur B horizont. Dit
bodemtype heeft een humeuze bovengrond. De roestverschijnselen beginnen tussen 40 en 60 cm. In
de winter en lente zijn deze series overdreven nat, terwijl ze in de zomer voldoende vochthoudend
blijven. Mits ontwatering in het voorjaar zijn deze bodems geschikt voor akker- en tuinbouw en
graasweide.
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Substraat

w

klei-zand op geringe diepte (ondieper dan 75 cm)

Textuurklasse

S

lemig zand

Drainageklasse

d

matig nat, matig gleyig

Profielontwikkelingsgroep

c

met sterk gevlekte textuur (bij lemige sedimenten),
verbrokkelde textuur B horizont (bij zandige sedimenten)

In het westen, nabij de beek bevindt zich bodemtype Pfp, een zeer natte licht zandleembodem
zonder profiel. Het gaat om zeer natte grondwatergronden die in de winter overstromen en nog
vochtig zijn in de zomer en ongeschikt zijn voor akkerland of tuinbouw.
Textuurklasse

P

Licht zandleem

Drainageklasse

f

Zeer nat, zeer sterk gleyig met reductiehorizont

Profielontwikkelingsgroep

p

Zonder profielontwikkeling

Figuur 16: Bodemkaart met aanduiding van het projectgebied. (DOV s.d.)

Het booronderzoek van Condor Archaeological Research bevestigde slechts ten dele deze
verwachting. Het onderzoek leverde immers (matig) natte zand(leem)gronden op waarin zich onder
invloed van een (periodiek) hoge (schijn)grondwaterstand nauwelijks een profielontwikkeling bleek
te hebben voorgedaan. Deze bodems, ook gleybodems genoemd, die zich ontwikkeld hebben in de
matig fijn, goed gesorteerd (groen)geel dekzand worden gekenmerkt door een hoge concentratie aan
oxidatie- en reductieverschijnselen (roestvlekken, ijzerconcreties) in zowel de A- als de C-horizont.
Nergens werd een eenduidige textuur B-horizont aangetroffen. De top van de C-horizont blijkt op
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diverse boorlocaties weliswaar relatief leemrijk te zijn waarbij plaatselijk zelfs een afwisseling van
leem- en zandlaagjes duidelijk kon worden waargenomen maar deze afwisseling werd
geïnterpreteerd als eerder een geogenetisch verschijnsel dan het resultaat van bodemvorming.
Argumenten hiervoor waren onder meer de hoge positie van deze stratificatie, het ontbreken van
een E-horizont en de scherpe laaggrenzen.
De boringen die ter hoogte van zone 1 en 2 geplaatst werden (boring 1, 2 en 26) tonen vrij hoog in
het profiel hogere concentraties aan roestvlekken en ijzerconcreties13.
Hierop volgde een bijkomend booronderzoek door Aron. Ter hoogte van het huidig projectgebied
werden boringen 45 t.e.m. 52 gezet.

Figuur 17: Plan van de boringen, uitgevoerd door Aron. Helemaal links bevindt zich het huidig projectgebied. (I.
Van de Staey et al. 2013-2014)

13

T. Deville et al. 2012: 19-20.
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Figuur 18: Detail van het boorplan van het huidig onderzoeksgebied. (I. Van de Staey et al. 2013-2014)

Boringen 45, 46, 47 en 49 situeerden zich in het hoger gelegen oostelijke deel. Zowel bij boring 46 als
boring 47 kon een plaggendek of een dikke antropogene humus A-horizont onderscheiden worden
met een dikte variërend van 50 tot 70 cm. Bij de boringen 45 en 49 bestond de bovenste horizont
daarentegen uit een 10 (boring 45) tot 30 (boring 49) cm dikke bouwvoor. Bij de boringen 46, 47 en
49 rustten het plaggendek of de bouwvoor op een 25 tot 40 cm dik witgrijs tot geel-grijs zandpakket
(C) dat als dekzand uit de laatste ijstijd kan worden geïnterpreteerd. Enkel bij boring 47 was het
plaggendek voldoende dik (meer dan 60 cm) om volgens het Belgische bodemclassificatiesysteem
over een plaggenbodem te kunnen spreken. Op een diepte van 70 tot 100 cm onder het maaiveld
situeerde zich vervolgens een groengrijs zand (T) dat op basis van de bevindingen op het terrein en
gelijkenissen met het zand in de andere zones als het tertiaire zandsubstraat kan worden geduid. De
afwezigheid van zwartkleurige, onregelmatige glauconiet-korrels wijst er echter op dat het hier niet
gaat om de Formatie van Diest, maar vermoedelijk wel om de zanden van de Formatie van Kasterlee.
Deze formatie van Pliocene ouderdom bestaat uit bleekgroene tot bruine, kleiige, mica- tot licht
glauconiethoudende fijne zanden. Het geel-grijs dekzandpakket ontbrak ter hoogte van boring 45.
Hier werd onder de bouwvoor onmiddellijk het groengrijze zand aangetroffen. Mogelijk werd het
terrein in deze zone deels afgegraven. De ligging van de nabijgelegen snelweg en snelwegbrug
zouden deze afgraving kunnen verklaren. Gley-verschijnselen in de vorm van roestvlekken en in
mindere mate in de vorm van ijzerconcreties werden in deze hoger gelegen boringen slechts in
beperkte mate aangetroffen vanaf 50 cm onder het maaiveld en in sterke mate vanaf 70 à 75 cm
onder het maaiveld.
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De boringen 48, 50, 51 en 52 waren in het natte, lager gelegen westelijke deel gelegen. Ter hoogte
van de boringen 48 en 50 kon onder een 30 tot 35 cm donkerbruine bouwvoor een groen tot
groengrijs zandpakket worden aangeduid. In boring 51 bevond zich onder de ca. 30 cm dikke
bouwvoor een tot 30 cm dikke donkerbruinzwart en organisch rijk veenpakket, dat bovenop een
groengrijs tot lichtgroen zandpakket met een matige hoeveelheid kleivlekken gelegen was. Ook in
boring 52 konden twee donkerzwartbruine veenlagen worden aangeduid: een eerste laag was 25 cm
dik en bevond zich tussen twee ca. 15 cm dikke grijs-gele tot grijze zandpakketten, vergelijkbaar met
het eerder aangetroffen dekzand. Een tweede organische veenlaag werd aangeduid op een diepte
tussen 85 en 100 cm onder het maaiveld en bevond zich vlak boven het groengrijze zand. Het
moedermateriaal bestaat uit recente (holocene), alluviale afzettingen die tot de Formatie van
Singraven gerekend kunnen worden.
Op het terrein kon in geen enkele boring enige vorm van profielontwikkeling worden vastgesteld1415.

Figuur 19: Boringen 45 en 46. (I. Van de Staey et al. 2013-2014)

Figuur 20: Boringen 47 en 48. (I. Van de Staey et al. 2013-2014)

14
15

I. Van de Staey et al. 2013-2014: 15.
I. Van de Staey et al. 2013-2014: 12-13.
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Figuur 21: Boringen 49 en 50. (I. Van de Staey et al. 2013-2014)

Figuur 22: Boringen 51 en 52. (I. Van de Staey et al. 2013-2014)

Figuur 23: Beschrijving boringen. (I. Van de Staey et al. 2013-2014)
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Figuur 24: Beschrijving boringen. (I. Van de Staey et al. 2013-2014)

Figuur 25: Boorprofielen. (I. Van de Staey et al. 2013-2014)

Het onderzoeksgebied behoort volgens de tertiair geologische kaart tot de Formatie van Diest. Dit
bestaat uit groen tot bruin zand, is heterogeen en bestaat uit meerdere grindlagen,
(ijzer)zandsteenbanken, kleirijke horizonten, micarijke horizonten. Ze is glauconietrijk en vertoont
een schuine gelaagdheid. Uit de boringen bleek echter dat het onderzoeksgebied aansluit bij de
Formatie van Kasterlee (zie supra).

20

Figuur 26: Tertiair geologische kaart met aanduiding projectgebied. (DOV s.d.)

Volgens de quartair geologische kaart bevindt de zuidoostelijke zone van het projectgebied zich
onder type 1. Hierbij zijn geen Holocene en/of Tardiglaciale afzettingen bovenop de Pleistocene
sequentie aanwezig. De noordwestelijke zone van het terrein valt onder type 3a. Hierbij bevinden
zich Holocene en/of Tardiglaciale fluviatiele afzettingen bovenop de Pleistocene sequentie.

Figuur 27: Uitleg types quartair geologische kaart. (DOV s.d.)
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Figuur 28: Quartair geologische kaart met aanduiding projectgebied. (DOV s.d.)

De erosie op het onderzoeksgebied is volgens de erosiegevoeligheidskaart verwaarloosbaar.

Figuur 29: Bodemerosiekaart met aanduiding projectgebied. (DOV s.d.)
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Het terrein bestaat volgens de bodemgebruikskaart deels uit weiland, andere bebouwing en loofbos.

Figuur 30: Bodemgebruikskaart met aanduiding projectgebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)

Op 20 februari 2015 werden door ADVISON vier diepsonderingen uitgevoerd. Deze leverden ook
informatie op met betrekking tot de grondwatertafel. Hieruit blijkt namelijk dat in het westen de
grondwatertafel ca. 0,71 m – 1,05 m onder het maaiveld zit en in het oosten ca. 2,20 m - 2,50 m
onder het maaiveld.

Figuur 31: Plan met aanduiding van de vier diepsonderingen en vermelding van de grondwatertafel. (Advison
2015)
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2.2.2. HISTORISCHE BESCHRIJVING
Het onderzoeksgebied is gelegen ten westen van de dorpskern van Kwaadmechelen, aan het
industriegebied tussen de E313 en het Albertkanaal.
Net ten oosten van het onderzoeksgebied zou zich een slagveld bevinden uit de Tachtigjarige Oorlog
(1568-1648). Op 6 april 1632 trok de Spaanse graaf van Salazar vanuit Olmen door Kwaadmechelen
met ongeveer 1500 ruiters. Hij werd opgewacht door enkele honderden huislieden, de lokale
boerenmilities van Kwaadmechelen, Beverlo en Oostham, aangevuld met deze van Tessenderlo en de
Buiting van Beringen. De Spanjaarden begonnen echter huizen te plunderen. De huislieden stelden
de Spanjaarden voor om voor de som van 300 pattacons het leger te begeleiden tot aan de grens van
Tessenderlo. Onderweg vreesde Salazar echter voor een valstrik en gaf bevel tot chargeren met een
negentigtal slachtoffers tot gevolg bij de huislieden. Hierna reden Salazars ruiters naar Tessenderlo
waar ze hun kamp rond de kerk opsloegen en begonnen te plunderen. Deze feiten werden
neergeschreven door secretaris Martinus Verdonck in het schepenregister, vermoedelijk tussen 2
april en 12 mei. Ook schepen Willem Schooffs noteerde deze slag in zijn memoriaalboek16.
Het slagveld zou gelegen zijn ten westen van de Meerhoutstraat en ten noorden van de Sluisstraat.
Het Albertkanaal loopt doorheen het slagveld. Het terrein ten zuiden van het Albertkanaal wordt
hoofdzakelijk ingenomen door weiland, het terrein ten oosten hoofdzakelijk door akkers. Er is
nagenoeg geen bebouwing binnen dit gebied. De huidige afbakening van het slagveld kwam er op
basis van het onderzoek van Dirk Bertrands, die enkele artikels over de slag publiceerde in het
tijdschrift van de heemkundige kring van het Land van Ham. Hoewel er geen terreinonderzoek
ondernomen werd, wordt vermoed dat het archeologisch erfgoed zwaar verstoord is door de aanleg
van het Albertkanaal.
Op de Kabinetskaart der Oostenrijkse Nederlanden (1771-1778), ook wel Ferrariskaart genoemd,
wordt het projectgebied weergegeven als akker- en weidelanden. De beek, Graafstraat en
Meerhoutstraat zijn duidelijk aan te duiden. De beek vormt de grens van Brabant en Loon.

16

D. Bertrands 2002: 40; D. Bertrands 2003.
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Figuur 32: Ferrariskaart met aanduiding projectgebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)

Ook op de Atlas der Buurtwegen (ca. 1840) staat geen bebouwing ter hoogte van het projectgebied.
De percelen komen overeen met de huidige, met uitzondering voor de zuidoostelijke hoek.

Figuur 33: Atlas der Buurtwegen met aanduiding projectgebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)
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Op de kaart van Vandermaelen (1846-1854) wordt het projectgebied voornamelijk weergegeven als
nat, moerassig gebied. Dit is niet verwonderlijk aangezien ten westen van het terrein de Grote Laak
loopt.

Figuur 34: Kaart van Vandermaelen met aanduiding projectgebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)

Een luchtfoto uit 1971 geeft in de zuidoostelijke hoek gebouwen weer. De volgende luchtfoto’s
blijven bebouwing in deze hoek situeren17.

Figuur 35: Luchtfoto uit 1971 met aanduiding projectgebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)

17

Geopunt Vlaanderen s.d.: Luchtfoto 1979-1990, 2000-2003, 2005-2007.
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Figuur 36: Luchtfoto uit 2005-2007 met aanduiding projectgebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)

In 2008 werd het gebouw afgebroken.

Figuur 37: Luchtfoto uit 2008-2011 met aanduiding van het projectgebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)
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Tot slot werd in 2013 in het noorden een verbindingsweg aangelegd. Sindsdien bleef het terrein
onveranderd.

Figuur 38: Luchtfoto uit 2013 met aanduiding projectgebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)
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2.2.3. ARCHEOLOGISCH KADER
Volgens de Centrale Archeologische Inventaris (CAI) bevinden zich enkele archeologische
vondstlocaties in de buurt van het projectgebied.

Figuur 39: Centrale Archeologische Inventaris met aanduiding projectgebied en vondstlocaties. (CAI 2014)

18
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-

Locatie 158265: Hier zou zich het slagveld van Salazar bevinden uit de Tachtigjarige Oorlog
(1568-1648). Deze locatie werd reeds besproken bij de historische beschrijving (zie supra)

-

Locatie 164877: Hier werd in 2012 een bureauonderzoek, oppervlaktekartering en
bodemkundige waardering uitgevoerd door Condor Archaeological Research18. Het huidig
projectgebied behoorde hier ook toe. In de meer oostelijke zone werden door Condor enkele
lithische vondsten aangetroffen. De resultaten van bovenstaand onderzoek waren van die
aard dat het Agentschap Onroerend Erfgoed een ruimer landschappelijk booronderzoek van
de droge gronden binnen het te ontwikkelen gebied nodig achtte. Dit booronderzoek werd,
afhankelijk van de resultaten, aangevuld met megaboor-, een proefputten- en/of een
proefsleuvenonderzoek. Dit onderzoek werd in 2013 uitgevoerd door Aron bvba. Het
projectgebied werd in vijf zones opgedeeld waarbij het huidig onderzoeksgebied als ‘zone 1’
wordt aangeduid.
De resultaten van deze onderzoeken werden zowel bij archeologische voorkennis als de
landschappelijke ligging behandeld (zie supra).

-

Locatie 150070: Hier werd in 2009 een prospectie met ingreep in de bodem uitgevoerd door
Aron bvba. Hierbij werden zeven paalkuilen aangesneden, waarvan zes recent (weidepalen)
en één ouder. Er werden ook 4 greppels aangetroffen die vermoedelijk recent zijn19.

T. Deville et al. 2012.
P. Driesen & J. Steegmans 2009.
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-

In de buurt bevinden zich ook nog enkele historische gebouwen of zijn er aanduidingen voor
oudere gebouwen. Het gaat om kasteel Meerlaar (CAI-locatie 113085), hoeve Genendijk
(CAI-locatie 161117) en schrans Genendijk (CIA-locatie 161114).

-

Ten westen werd in 2013 een archeologische prospectie met ingreep in de bodem uitgevoerd
door ARCHEBO bvba (driehoek op Plan 17)20. Hierbij werden geen archeologisch interessante
sporen aangetroffen, enkel duidelijk recente sporen.

2.2.4. DATERING EN INTERPRETATIE VAN HET ONDERZOCHTE GEBIED
Op basis van de onderzochte gegevens kan men vaststellen dat het gebied doorheen de tijd
voornamelijk als landbouwgrond werd gebruikt. Het gebied bevindt zich dan ook buiten de
historische dorpskernen in de buurt. Ten laatste vanaf 1971 tot en met 2012 stond in de
zuidoostelijke hoek een gebouw.

2.2.5. SYNTHESE
Deze synthese geeft de verhouding aan van het onderzochte gebied ten aanzien van zijn
landschappelijke en culturele kader.
Tijdens het vooronderzoek van Aron werden volgende onderzoeksvragen beantwoord:

20

-

Zijn er verstoringen? Hoe diep gaan deze verstoringen en over welke oppervlakte
verspreiden ze zich?
Het merendeel van het onderzoeksgebied lijkt op basis van de landschappelijke boringen niet
verstoord te zijn. Hoewel in de gezette boringen de locatie van enkele recent afgebroken
huizen niet werd aangesneden, zullen zich op het terrein ter hoogte van deze locaties enkele
lokale verstoringen voordien. Vooral het noordelijk deel van het perceel dat tussen de
Graafstraat en de Meerhoutstraat ligt zal vermoedelijk sterk verstoord zijn. Ter hoogte van
boring 45 lijkt de bodem afgegraven te zijn. Deze afgraving hangt vermoedelijk samen met de
aanleg van de snelwegbrug. De oppervlakte waarin deze verstoring zich uitspreidt, blijft
evenwel onbekend.

-

Heeft de aanleg van het Albertkanaal een impact gehad op het projectgebied en de mogelijke
aanwezige archeologische sites? Zo ja, welke?
Voor zoverre dit achterhaald kon worden door middel van een landschappelijk
booronderzoek, lijkt de aanleg van het Albertkanaal geen impact gehad te hebben op de
bodemkundige gaafheid van het onderzoeksgebied.

-

Is het terrein opgehoogd? Zo ja, op welke manier? Wat is de dikte van de ophoging? Wat is
de impact op mogelijk aanwezige archeologische waarden.
Op basis van de landschappelijke boringen lijkt het terrein nergens te zijn opgehoogd.

-

Zijn de verstoorde en/of opgehoogde zones nog relevant voor archeologie?
Hoewel het huidige booronderzoek dit niet heeft aangetoond aangezien de boringen buiten
de oorspronkelijk bebouwde zones werd geplaatst, kan het oostelijke deel van zone 1
verstoord zijn.

A. Devroe & J. Claesen 2013.
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-

Zijn de gegevens van de bodemkaart correct? Waar en hoe kunnen ze fijngesteld worden?
Op basis van de bevindingen op het onderzoeksterrein kunnen er enkele bodemkundige
tendensen worden waargenomen, die in zekere mate afwijken van de informatie die op de
bodemkaart terug te vinden is:
Het klei-zandsubstraat kan op basis van de bevindingen aan de tertiaire Formatie van
Kasterlee gekoppeld worden. In het westelijke deel van zone 1 dat grenst aan de Dode Beek
werd zoals verwacht een natte, alluviale bodem aangetroffen.
Bodems met een dikke antropogene humus A-horizont (plaggendek) konden aangeduid
worden in het oostelijke deel van zone 1 (B46-47).
De op de bodemkaart aangeduide verbrokkelde textuur B-horizont werd in het huidig
onderzoeksgebied niet aangetroffen.
Veenvorming heeft zich voorgedaan in de alluviale vlakte van de Dode Beek (B51-52). De
bodemkaart gaf hier geen indicatie voor.

-

Waar zijn er bodems die nog voldoende waardevol zijn voor prehistorie? En voor sites met
bodemsporen?
Het onderzoeksgebied is volgends de landschappelijke boringen echter dermate weinig
verstoord dat de kans op het aantreffen van archeologische bodemsporen voldoende reëel
blijft. Tevens situeert het onderzoeksterrein zich in het gebied waar vermoedelijk de
Slachting van Salazar heeft plaatsgehad. Een vervolgonderzoek in de vorm van een
proefsleuvenonderzoek is dan ook aangewezen. Het westelijk deel van zone 1, de alluviale
vlakte van de Dode Beek, waar het water tijdens het booronderzoek reeds op het maaiveld
aanwezig was, kan uitgesloten worden.

-

Waar en hoe worden de archeologische boringen het best uitgevoerd?
Niet van toepassing

-

Welke aspecten verdienen bijzondere aandacht bij een vervolgonderzoek?
Het ontbreken van een gave podzolbodem in de verkennende boringen impliceert niet dat
deze niet aanwezig kan zijn op andere locaties op het terrein. Indien dergelijke bodem wordt
aangetroffen, dient deze laagsgewijs te worden afgegraven met het oog op het aantreffen
van prehistorische vondsten21.

-

Zijn er sporen aanwezig?
In zone 1 werden acht sporen aangeduid.

-

Zijn de sporen natuurlijk of antropogeen?
Deze sporen werden allen als antropogeen aangeduid.

-

Hoe is de bewaringstoestand van de sporen?
De bewaringstoestand van de sporen is redelijk te noemen. De sporen zijn over het
algemeen duidelijk afgelijnd en weinig gebioturbeerd. Wel blijken de sporen die gecoupeerd
werden eerder ondiep te zijn.

-

Maken de sporen deel uit van één of meerdere structuren?
In de sporen konden geen structuren herkend worden.

-

Behoren de sporen tot één of meerdere periodes?

I. Van de Staey et al. 2013-2014: 16-18.
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In zone 1 werden drie greppels aangetroffen (S165-166-167). De greppels hebben ene grijze
tot donker zwartgrijze gevlekte vulling met brokken ijzeroer en in beperkte mate spikkels
houtskool erin. De greppels zijn NO-ZW en NW-ZO georiënteerd, parallel met de huidige
perceelsgrenzen. Op basis van hun ligging en oriëntatie kunnen we deze greppels als
postmiddeleeuwse perceelsgrenzen en/of afwateringsgreppels interpreteren.
Daarnaast werden twee scherp afgelijnde kuilen met een gevlekte vulling aangetroffen
(S168-169). Eén ervan kon als paalkuil worden aangeduid. Vergelijking met de andere sporen
en dateerbaar materiaal hierin gevonden wijzen op een datering als postmiddeleeuws tot
recent.
De andere sporen konden als recent aangeduid worden (S162-163-164).
-

Wat is de relatie tussen de bodem, de landschappelijke context (landschap algemeen,
geomorfologie,…) en de archeologische sporen?
Het onderzoeksgebied heeft een landelijk voorkomen en wordt gekenmerkt door een typisch
Kempens landschap met weilanden en akkers, doorweven met bomenrijen en een
grachtenstructuur die kleinschalige percelen afbakenen. Daarnaast is het onderzoeksgebied
erg nat. Het merendeel van de aangetroffen sporen kan aan dit landschap gekoppeld
worden. Het betreffen voornamelijk restanten van oude percelerings- en/of
afwateringsgreppels.

-

Welke aspecten verdienen bijzondere aandacht bij een eventueel vervolgonderzoek?
Op basis van de resultaten van het proefsleuvenonderzoek wordt voor het onderzoeksgebied
geen vervolgonderzoek geadviseerd. De aangetroffen sporen zijn ofwel eerder recent van
datering ofwel blijft hun datering door het ontbreken van vondsten onduidelijk. Daarnaast
konden in de aangetroffen sporen geen structuren herkend worden22.

Bij de aanvang van dit bureauonderzoek werden volgende onderzoeksvragen opgesteld:
-

22

Wat zijn de gekende archeologische en historische gegevens en welke aanwijzingen bevatten
de bestaande bronnen over het archeologische potentieel van het terrein?
Het westelijk deel van het projectgebied is zeer nat en daardoor minder geschikt voor
bebouwing. Archeologisch onderzoek in de buurt en op het terrein zelf wijzen bovendien
vooral op postmiddeleeuwse en recente sporen. Cartografische bronnen wijzen op een
gebruik als landbouwgrond. Ten laatste in 1971 kwam er bebouwing in de zuidoostelijke
hoek. Deze werd in 2013 afgebroken.
Tijdens het historisch onderzoek kwam de veldslag van Salazar naar boven. Aangezien het
slagveld ten oosten van het projectgebied gesitueerd wordt en deze ligging niet exact vast
staat, rees de vraag of op het projectgebied restanten van deze veldslag konden
aangetroffen worden. Aangezien het om een vrij onverwachte veldslag gaat, zal het
vondstmateriaal vooral uit (metalen) objecten bestaan. Enerzijds werd een veldkartering
uitgevoerd door Condor waarbij weinig vondsten werden aangetroffen. Tijdens het
proefsleuvenonderzoek door Aron werd echter ook metaaldetectie uitgevoerd en hierbij
werden geen voorwerpen aangetroffen op het terrein. Hierdoor kunnen we besluiten dat het
slagveld zich hier niet bevond.
Alle reeds uitgevoerde onderzoeken, landschappelijke en historische gegevens wijzen op een
laag potentieel aan archeologie.

I. Van de Staey et al. 2013-2014: 28-30.
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-

Wat is de landschapshistoriek en de gebruiksevolutie van het terrein?
Het westelijke deel is zeer nat terwijl het oostelijke deel droger is en iets hoger gelegen. De
percelen werden doorheen de tijd voornamelijk als landbouwgronden gebruikt. Reeds vanaf
de Atlas der Buurtwegen gebeurden nauwelijks wijzigingen aan de percelen, met
uitzondering in de zuidoostelijke hoek. Tijdens het vooronderzoek van Aron werden enkele
van deze perceelsgrachten aangesneden.

-

In welke mate is het terrein reeds verstoord?
De zuidoostelijke hoek kent vermoedelijk een lokale verstoring ter hoogte van de vroegere
bebouwing. Ter hoogte van boring 45 door Aron lijkt de bodem afgegraven te zijn. Deze
afgraving hangt vermoedelijk samen met de aanleg van de snelwegbrug. De oppervlakte
waarin deze verstoring zich uitspreidt, blijft evenwel onbekend.

-

Wat is de impact van de geplande werken?
Ter hoogte van de magazijnen zelf en de verharding dient rekening gehouden te worden met
een uitgraving van ca. 40 cm onder het maaiveld, hetgeen ongeveer overeen komt met het
verwijderen van de bouwvoor. Ter hoogte van de laadkades gaat men max. 1,30 m onder het
maaiveld. Onder het gebouw wordt een kolommengrid voorzien van 20 x 12 m. Afhankelijk
van de ondergrond worden deze 6-7 m à 12-13 m onder het maaiveld geplaatst.

2.2.6. POTENTIEEL OP KENNISVERMEERDERING EN AFWEGING NOODZAAK VERDER ONDERZOEK
De toekomstige ingreep in de bodem zou enkel ter hoogte van de laadkades en het kolommengrid de
archeologische ondergrond verstoren. Op basis van voorstaande studie kan men echter vaststellen
dat reeds verschillende onderzoeken werden uitgevoerd. Het gaat enerzijds om een veldkartering
door Condor Archaeological Research, een landschappelijk booronderzoek door Aron (door Condor
werden eveneens enkele boringen in de buurt van het onderzoeksgebied uitgevoerd) en een
proefsleuvenonderzoek (incl. metaaldetectie) door Aron. De resultaten hiervan zijn van die aard dat
er geen potentieel is op kennisvermeerdering en dat geen bijkomend onderzoek nodig geacht wordt.
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2.3. SAMENVATTING GESPECIALISEERD PUBLIEK
Uit het bureauonderzoek blijkt dat reeds verschillende onderzoeken werden uitgevoerd op het
terrein. De resultaten van deze onderzoeken (boringen, veldkartering, proefsleuf, metaaldetectie)
wijzen op de afwezigheid van een archeologische site. Ook de andere gegevens uit dit
bureauonderzoek (landschappelijk ligging, historische beschrijving, archeologische kennis) lijken dit
niet tegen te spreken. Er worden dan ook geen verdere maatregelen nodig geacht.

2.4. SAMENVATTING NIET-GESPECIALISEERD PUBLIEK
Zie 2.3.
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