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Samenvatting voor een niet gespecialiseerd publiek
In opdracht van het Antea Group (in opdracht van het Autonoom Gemeentebedrijf Geraardsbergen),
heeft RAAP België een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd voor het verkrijgen van een
verkavelingsvergunning tot het inrichten van een KMO zone te Nederboelare, Geraardsbergen.
Het doel van dit onderzoek was na te gaan of er kans is op aanwezigheid van waardevolle
archeologische resten. Hierbij zijn gegevens verzameld over geografische, landschappelijke en de
archeologische context van het plangebied. Op basis daarvan is een archeologische verwachting
opgesteld en is nagegaan wat de invloed is van de werken op het archeologisch erfgoed en welke
maatregelen er dienen te worden genomen in functie van eventueel verder onderzoek van
archeologische gegevens. Er werd zowel een bureaustudie als een landschappelijk booronderzoek
uitgevoerd.
Het onderzoek heeft als resultaat dat er enerzijds een lage verwachting is voor archeologische
vindplaatsen uit de oude en midden steentijd, de periode waarin de mens als jager-verzamelaars
leefde. De zone van het plangebied waar deze vindplaatsen aanwezig zouden kunnen zijn, ca. 100200 van het beekdal van de Dammersbeek, is in de loop der tijd onderhevig geweest aan erosie,
waardoor mogelijke vindplaatsen wellicht sterk aangetast zouden zijn. Daarom wordt er geen verder
onderzoek voorgesteld naar dit soort vindplaatsen.
Anderzijds blijkt de verwachting voor archeologische vindplaatsen van landbouwgemeenschappen
(vanaf de jonge steendtijd, bronstijd, ijzertijd, Romeinse periode en middeleeuwen) wel hoog
ingeschat. Landschappelijk is het daarvoor een interessant gebied: een hogere droge rug tussen de
een beekvallei en de vallei van de Dender in. Uit het booronderzoek bleek dat de bodems nog vrij
intact aanwezig zijn op het hogere deel van het terrein. Bovendien bleek uit het bureauonderzoek
dat er sinds de 18de eeuw weinig andere activiteiten hebben plaatsgegrepen dan
landbouwactiviteiten, wat ook een positief element is naar eventuele bewaring van de vindplaatsen
toe. Het uitvoeren van vervolgonderzoek naar dit type vindplaatsen wordt noodzakelijk geacht.
Het vervolgonderzoek dat geadviseerd wordt bestaat uit een proefsleuvenonderzoek voor het
centrale en zuidelijke gedeelte van het plangebied. Voor het noordoostelijke deel worden de
resultaten van het proefsleuvenonderzoek in rekening gebracht. De uitwerking van de te nemen
maatregelen is uitgewerkt in een apart Programma van Maatregelen.
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1 Inleiding

1.1 Aanleiding

Het Autonoom Gemeentebedrijf Geraardsbergen zal te Nederboelare overgaan tot de ontwikkeling
van een KMO-zone. Hierbij zullen zij zelf instaan voor de aanleg van de nieuwe wegenis, een
gescheiden afvoer van afval- en hemelwater, en de aanleg van enkele waterpartijen. De percelen
zullen worden herverdeeld, en de ontwikkeling en bebouwing van de percelen zelf zal gebeuren door
individuele initiatiefnemers. Voor deze werken zal het Autonoom Gemeentebedrijf Geraardsbergen
een verkavelingsvergunning aanvragen.
Het gebied valt niet binnen een gebied waar geen archeologisch erfgoed verwacht wordt, en ook niet
(gedeeltelijk) binnen een beschermde archeologische site of vastgestelde archeologische zone. De
totale oppervlakte van de percelen die tot het plangebied behoren, bedraagt 13,8 ha. Hiermee wordt
de grens van 3000 m² overschreden, waardoor conform het nieuwe Onroerenderfgoeddecreet van
12 juli 2013 hiervoor een archeologienota dient te worden aangeleverd.

1.2 Administratieve gegevens
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

projectcode: 2016H135 & 2016I38
type onderzoek: bureauonderzoek & landschappelijk
booronderzoek
onderzoekskader: opstellen van een archeologienota voor de
aanvraag van een verkavelingsvergunning
opdrachtgever: Antea Group
initiatiefnemer: Autonoom Gemeentebedrijf Geraardsbergen
naam plangebied: KMO Zone Nederboelare (figuur 1)
plaats: Nederboelare
gemeente: Geraardsbergen
provincie: Oost-Vlaanderen
kadastrale gegevens: Geraardsbergen, Afdeling 2 Nederboelare, Sectie A, percelen 5c, 9c,
9d, 10h, 10l, 12e², 12h, 12t (partim), 13h² (partim), 21, 22f, 22g, 23c, 23h, 24, 25a, 25b,
26c, 26d, 27, 28, 29, 30a, 30b, 30c, 30d, 31c, 31d, 32d, 34a, 36e, 37, 38, 39 (figuur 2)
oppervlakte plangebied: 138 126 m² (13,8 ha)
bounding box in Lambertcoördinaten (X/Y):
X 114655 / Y 163594
X 115096 / Y 164173
archeologische voorkennis: geen
betrokken erkend archeoloog: Raap België (OE/ERK/Archeoloog/2016/00154)
relevante termen thesauri: bureauonderzoek, landschappelijk booronderzoek, metaaltijden,
middeleeuwen, nieuwe tijd, nieuwste tijd
uitvoeringstermijn: 24-08-2016 – 06-12-2016
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figuur 1 Topografische kaart met projectie van het plangebied (bron: NGI).

figuur 2 Projectie van het plangebied op het kadasterplan (bron: Grootschalig Referentiebestand Vlaanderen, AGIV).
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1.3 Doelstelling en onderzoeksvragen

Het doel van dit onderzoek is na te gaan of er archeologisch erfgoed is bewaard in de bodem, wat de
waarde van de betreffende sporen is en in hoever de werken invloed zullen hebben op deze sporen.
Indien dit noodzakelijk zou blijken wordt daarmee gepaard gaand een aanbevelen tot
vervolgonderzoek uitgeschreven of het voorstellen van maatregelen voor behoud in situ.
Om aan deze doelstelling te kunnen voldoen, werden de volgende onderzoeksvragen geformuleerd:

Welke gegevens met betrekking tot archeologische waarden in het plangebied zijn reeds
bekend?

Wat was het historisch landgebruik van het plangebied en wat is het landgebruik nu en wat is
de invloed daarvan op de (verwachte) archeologie en (bodem)gaafheid?

Wat is de gespecificeerde verwachting (alsmede de verwachte conservering en gaafheid) ten
aanzien van nog onbekende archeologische waarden in het gebied?

Wat is de invloed van de toekomstige inrichting op eventuele archeologische resten?
Op welke manier kan bij de planvorming met archeologische resten worden omgegaan?

1.4 Randvoorwaarden

Het onderzoek is uitgevoerd door een erkend archeoloog volgens de normen van de Code van Goede
Praktijk.
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2 Verslag van de resultaten: bureauonderzoek (2016H135)
2.1 Beschrijvend gedeelte
2.1.1

Methode

Dit bureauonderzoek dient om op basis van verschillende bronnen inzicht te krijgen in de genese van
het landschap, de bodemopbouw en het gebruik van het projectgebied en zijn omgeving in de loop
van de tijd. Met behulp van deze gegevens wordt een specifieke archeologische verwachting
opgesteld.
Voor de technische aspecten en de gegevens omtrent de geplande werkzaamheden zijn de plannen
en gegevens gehanteerd zoals ze zijn verkregen door Antea Group (in opdracht van het Autonoom
Gemeentebedrijf Geraardsbergen). Deze zijn toegelicht door de Jan Meirhaeghe (senior adviseur
Antea Group).
Voor een groot aandeel van het kaartmateriaal werd de website Geopunt1 geraadpleegd. Geopunt is
een centrale website die vrijwel alle bestaande geografische overheidsinformatie ontsluit. Zo werd
voor het bekomen van de kadasterinformatie gebruik gemaakt van het Grootschalig
Referentiebestand Vlaanderen dat via deze weg door AGIV aangeboden wordt. De kaarten die
specifiek binnen deze studie geraadpleegd werden wat topografie, landschap en bodemkunde
betreft, zijn de topografische kaart, tertiair en quartair geologische kaarten, de bodemkaart, de
potentiële bodemerosiekaart en het digitale terreinmodel Vlaanderen. De bodemkundige gegevens
werden aangevuld met de informatie die beschikbaar gesteld wordt via de website Databank
Ondergrond Vlaanderen2. Voor het historische luik werden historische kaarten en luchtfoto’s
geconsulteerd via zowel Geopunt als Cartesius3. Cartesius is een online databank die kaartmateriaal
en luchtfoto’s van het NGI (Nationaal Geografisch Instituut), de KBR (Koninklijke Bibliotheek van
België) en het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika bundelt. Daarnaast werd beroep gedaan op de
Inventaris Onroerend Erfgoed4 voor de geschiedenis van de regio waar het projectgebied zich
bevindt. De studie van het historische kaartmateriaal gaf geen aanleiding tot een verder
archiefonderzoek of het inwinnen van aanvullend wetenschappelijk advies. De CAI (Centraal
Archeologische Inventaris)5 was de belangrijkste bron van informatie wat betreft het archeologisch
kader waarbinnen het projectgebied wordt geplaatst. Er kon geen bijkomende informatie gevonden
worden over eventueel recenter archeologisch onderzoek in de nabijheid van het plangebied.
Voor het aanmaken van het kaartmateriaal werd het programma QGis gebruikt, een geografisch
informatiesysteem. In de mate van het mogelijke werd zoveel mogelijk van het relevante
cartografische materiaal ingeladen in het programma om op deze manier zoveel mogelijk van het
kaartmateriaal te genereren dat in deze bureaustudie gebruikt wordt. Hierbij werd telkens het
projectgebied geprojecteerd of aangeduid op de onderliggende kaarten.
http://www.geopunt.be
https://dov.vlaanderen.be
3
http://www.cartesius.be
4
https://inventaris.onroerenderfgoed.be
5
https://cai.onroerenderfgoed.be
1
2
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Het bureauonderzoek kent de volgende onderdelen:
 Beschrijven van de geografische ligging en de huidige situatie van het projectgebied
 Beschrijven huidige situatie van het projectgebied
 Beschrijven van de toekomstige situatie en gedetailleerde beschrijving van de werken.
 Geologische, bodemkundige en topografische gegevens.
 Historische gegevens
 Archeologische gegevens
 Invloed van de werken op het archeologisch erfgoed
 Bepaling van de verdere vervolgstrategie
2.1.2

Geografische situering

Het plangebied bevindt zich op het grondgebied van Geraardsbergen in het zuiden van de provincie
Oost-Vlaanderen. Het is gesitueerd in de deelgemeente Nederboelare en bevindt zich ca. 1 km ten
noorden van de Dender en de stadskern (figuur 3). Het terrein waar de ontwikkeling tot KMO zone
zal plaatsvinden situeert zich achter de bewoning aan de westelijke zijde van de Astridlaan en langs
de spoorlijn die Geraardsbergen met Zottegem verbindt, in het zuiden begrensd door de Modeldreef,
en in het noorden door de vallei van de Dammersbeek. In totaal gaat het om een gebied met een
oppervlakte van ca. 11,5 ha.

figuur 3 Algemene situering van het plangebied op de topografische kaart (bron: NGI).
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Huidige situatie van het projectgebied

Het plangebied is op dit moment nog steeds in gebruik als landbouwareaal, zoals ook op de meest
recente luchtfoto te zien is (figuur 5). De bodembedekkingskaart uit 2012 geeft een aantal percelen
weer als akker, de overige als grasland (figuur 6), wat ook in realiteit bleek te kloppen (figuur 4).
Langs de Gemeldorpseweg, die het zuidelijke deel van het plangebied doorsnijdt, bevinden zich nog
enkele gebouwen die deel uitmaken van landbouwbedrijven.
Het merendeel van de percelen is reeds in eigendom van het Autonoom Gemeentebedrijf
Geraardsbergen, maar er zijn nog pachtovereenkomsten lopende waardoor de terreinen nog niet
betreedbaar zijn zonder uitdrukkelijke toestemming van de pachters. De percelen die momenteel
nog niet in het bezit zijn van het Autonoom Gemeentebedrijf Geraardsbergen zijn 10h, 10l, 23h, 34a
en 36e. Daarnaast zijn er voor percelen 12h, 12t (partim), 13h² (partim) en 21 wel akkoorden voor
een ruil van gronden, die pas uitgevoerd zal worden na het verkrijgen van de verkavelingsvergunning,
ook deze zijn dus nog niet in eigendom.

figuur 4 Terreinopnames 6 september 2016 (foto’s: R. Paulussen).
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figuur 5 Luchtfoto uit 2016 met daarop het plangebied geprojecteerd (bron: AGIV).

figuur 6 Bodembedekkingskaart uit 2012 met daarop het projectgebied geprojecteerd (bron: AGIV).

11

KMO Zone Nederboelare, Gemeente Geraardsbergen

2.1.4

Archeologienota 2016H135 & 2016I38

Toekomstige situatie

Het terrein zal door het Autonoom Gemeentebedrijf Geraardsbergen ontwikkeld worden tot KMOzone Nederboelare (figuur 7). Dit houdt in dat er een nieuwe wegenis zal aangelegd worden met
daaronder een gescheiden afval- en hemelwaterafvoer. Na studie van de dwarsprofielen van de
wegeniswerken blijkt dat de fundering voor de rijweg zelf tot 68 cm diep zal worden uitgegraven, dit
over een breedte van 6 m. Aan beide kanten wordt meestal ook een kantstrook voorzien van telkens
een halve meter, die tot 41 of 47 cm diep wordt aangelegd. Er zijn diverse types dwarsprofielen
waarbij ofwel aan één zijde een fietspad voorzien wordt ofwel uitwijkstroken aan beide kanten. Het
fietspad wordt tot 56 cm diep gefundeerd, de uitwijkstroken tot 65 cm diep. De totale breedte van
de parkweg en ontsluitingsweg zijn respectievelijk 13 en 12 m, dit betreft dan telkens de rijweg
inclusief het fietspad of de uitwijkstroken, en de eventueel tussen- of naastliggende bermen. De
ontsluitingsweg specifiek voor fietsers is 5 m breed.
Wat de rioleringswerken betreft (figuur 8), blijkt de diepte van de buizen voor de hemelwaterafvoer
te variëren tussen 0,78 en 3,89 m onder het huidige maaiveld, gemiddeld 2,15 m onder het maaiveld.
Voor de afvalwaterafvoer varieert de diepte onder het huidige maaiveld tussen 1,4 en 2,95 m, met
een gemiddelde van 2 m. De waarden TAW en de lengteprofielen zijn te raadplegen op de plannen in
Bijlage 1. Er zijn in deze fase nog geen dwarsprofielen beschikbaar.
In het oosten en het noorden van het terrein worden er drie waterpartijen aangelegd. De twee in het
oosten zouden voornamelijk gebruik maken van het natuurlijke hoogteverschil van het terrein. De
grootste wordt helemaal niet uitgegraven, daarrond wordt een kleine ophoging voorzien (bijlage 1,
doorsnede C). De kleinste wordt maximum 2 m diep onder het huidige niveau uitgegraven, errond
wordt opnieuw een ophogingvoorzien (bijlage 1, doorsnede B). De langwerpige waterpartij in het
noorden wordt tot maximum 3 m diep uitgegraven, de uitgraving is V-vormig en wordt naar onder
toe smaller (bijlage 1, doorsnede A).
De percelen zullen worden herverdeeld, en later door individuele initiatiefnemers verder ingericht
worden met kleine tot middelgrote bedrijven. Voor deze laatste fase zijn er geen plannen of
ontwerpen beschikbaar, gezien voor geen van de percelen reeds concrete plannen zijn of nieuwe
eigenaars. Er kan echter vanuit gegaan worden dat er op deze percelen telkens bodemingrepen
zullen plaatsvinden (werfzones, funderingen, etc.) die een zekere impact zullen hebben op de
ondergrond.
Voor de gedetailleerd plannen, dwars- en lengteprofielen wordt verwezen naar Bijlage 1.
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figuur 7 Voorontwerp voor de KMO Zone Nederboelare met aanduiding van de voorziene nieuwe percelering en wegenis,
Geraardsbergen (bron: Antea Group).
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figuur 8 Voorontwerp voor de KMO Zone Nederboelare met aanduiding van de voorziene nieuwe hemel- en
afvalwaterafvoer, Geraardsbergen (bron: Antea Group).
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2.2 Assessmentrapport
2.2.1

2.2.1.1

Geologische opbouw
Tertiair6

Wat topografie betreft, verschilt het bovenvlak van het Tertiair niet erg van de huidige topografie. De
Dendervallei is duidelijk uitgeschuurd tot in het Lid van Moen, waarbij ook het Lid van Saint-Maur
aangesneden werd. Het plangebied bevindt zich grotendeels op het Lid van Moen en deels ook op
het Lid van Saint-Maur (figuur 9), beiden zijn deel van de Formatie van Kortrijk, gevormd tijdens het
Onder-Eoceen. Het gaat om mariene afzettingen.
Het Lid van Moen is een heterogene afzetting die bestaat uit kleiige grove silt tot fijn zand met
kleilagen, is nummuliethoudend en is gemiddeld 44 m dik. Het oudere Lid van Saint-Maur omvat een
homogene afzetting die bestaat uit zeer fijn siltige klei met dunne intercalaties van grofsiltige klei of
kleiige, zeer fijne silt. Het is samen met het onderliggende Lid van Mont-Héribu gemiddeld 42 m dik.
Het onderscheid tussen beide leden wordt naar het zuiden toe steeds moeilijker, en ook het
onderscheid tussen het bovenste pakket Quartaire en Tertiaire sedimenten blijkt zeer moeilijk. De
Leden van Moen en Saint-Maur zijn hydrogeologisch te omschrijven van niet doorlatend naar niet
watervoerend matig doorlatend, over matig watervoerend niet doorlatend tot niet watervoerend.
De nummulietenkalksteen die zich in het Lid van Moen bevindt, werd vaak gebruikt als
bouwmateriaal.

figuur 9 Tertiair geologische kaart met aanduiding van het plangebied (bron: DOV, Grootschalig Referentiebestand
Vlaanderen, AGIV).
6

Jacobs et al., 1999, p.19, 28-29, 39-40.

15

KMO Zone Nederboelare, Gemeente Geraardsbergen

2.2.1.2

Archeologienota 2016H135 & 2016I38

Quartair7

De dikte van het Quartair dek in de vallei van de Dender is moeilijk te bepalen, de afzettingen uit het
Quartair en Tertiair zijn moeilijk te onderscheiden doordat het tertiaire Lid van Moen zeer
heterogeen is. Er wordt verondersteld dat het dek tussen 0 en 10 m dik is. De reden waarom het
onderscheid zo moeilijk te maken is, is het feit dat de lithologische opbouw van de Vlaamse
Ardennen en de steilheid van de hellingen een gunstige omgeving is voor massabewegingen.
Op de Quartairgeologische kaart (figuur 10) is te zien dat het volledige plangebied zich op een
profieltype 2 bevindt. Dit type betreft eolische afzettingen van tijdens het Weichseliaan (LaatPleistoceen) en/of hellingsafzettingen.
Net ten noorden ervan heeft zich in de vallei van de Dammersbeek een profieltype 3a ontwikkeld,
een opeenvolging van oud naar jong van fluviatiele afzettingen uit het Weichseliaan (LaatPleistoceen), eolische afzettingen uit het Weichseliaan en/of hellingsafzettingen (deze kunnen
mogelijks afwezig zijn) en tenslotte fluviatiele afzettingen uit het Holoceen. Ook ten oosten van het
plangebied bevindt zich in de vallei van de Dender voornamelijk een profieltype 3a, met aan de rand
hier en daar een profieltype 3. Dit type 3 is hetzelfde als een type 3a, maar zonder de laatste
fluviatiele afzettingen uit het Holoceen.

figuur 10 Quartair geologische kaart met aanduiding van het plangebied (bron: DOV, Grootschalig Referentiebestand
Vlaanderen, AGIV).

7

Jacobs et al., 1999, p. 15, 38 ; Bogemans & Van Molle, 2005, p.7, 14.
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Geomorfologische kaart

Een geomorfologische kaart is voor dit gebied niet beschikbaar, en wordt hier bijgevolg niet
besproken.
2.2.2

Bodemkundige gegevens

Het plangebied bevindt zich nog net in de Zandleemstreek, maar net ten zuiden van de stad
Geraardsbergen begint de Leemstreek al. De gronden binnen het plangebied zijn vrijwel allemaal
droge leemgronden, op de rand naar de vallei van de Dammersbeek na waar er eerder vochtige en
natte leembodems gekarteerd staan.
Wanneer dieper ingegaan wordt op de verschillende bodemtypes binnen het plangebied, kan
vastgesteld worden dat er voornamelijk Aba1, Abp(c), Abp en AbB bodems voorkomen (figuur 11).
Centraal in het plangebied bevindt zich een Aba1 bodem, een droge leembodem met textuur B
horizont en een dunne humeuze bovengrond (< 30 cm). Naar de Dammersbeek toe wordt deze
gevolgd door een AbB bodem, een droge leembodem met textuur B of structuur B horizont. Dichter
naar de beek toe verandert de bodemserie nog naar een Abp(c) en Abp bodem. Een Abp bodem is
een droge, niet gleyige leembodem zonder profielontwikkeling. Wanneer er ook nog een (c) achter
staat betekent dit dat er ook nog een bedolven textuur B op minder dan 80 cm diepte aanwezig is.
Dit type bodem komt voor in colluviale droge leemdepressies en bestaat uit geërodeerd
leemmateriaal van de hoger liggende plateaugronden. Het is dus mogelijk dat onder het colluvium
nog een oudere bodem aanwezig is. Ook in zuidoostelijke richting naar de vallei van de Dender toe zit
er naast de Aba1 bodem ook een Abp(c) bodem.
Bij raadpleging van de boringen die op DOV werden ingevoerd8, bleek dat er twee zich vrij dichtbij
het plangebied bevinden. Op ca. 380 m ten oosten van het plangebied werd langs de Jonkersstraat
een boring gezet tot 5m diep, die de bodem beschrijft als een opeenvolging van lagen bruine leem
die soms (licht) fijnzandig bleken te zijn, en varieerden van vochtig tot verzadigd9. Ca. 300 m ten
noordoosten van het plangebied werd een boring gezet in de vallei van de Dammersbeek, waarbij
ook tot 5 m diep geboord werd. Hier werd een opeenvolging van klei/leem, 50 cm veen en opnieuw
leem met kalkbijmenging aangetroffen10.
Wanneer naar de potentiële erosiekaart uit 2016 gekeken wordt (figuur 12), valt op dat niet alle
betrokken percelen zijn ingekleurd. Voor één enkel perceel werd de potentiële erosie als zeer laag
ingeschat, bij alle overige ingekleurde percelen varieert dit van laag tot hoog.

https://www.dov.vlaanderen.be/portaal
DOV Boorrapport Boring proefnummer kb30d100w-B143.
10
DOV Boorrapport Boring proefnummer GEO-68/190-b5.
8
9
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figuur 11 Bodemkaart met projectie van het plangebied (bron: DOV, Grootschalig Referentiebestand Vlaanderen, AGIV).

figuur 12 Potentiële bodemerosiekaart uit 2016 (bron: DOV, Grootschalig Referentiebestand Vlaanderen, AGIV).
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Topografie 11

Geraardsbergen wordt van het zuidwesten tot het noordoosten van de gemeente doorsneden door
de vallei van de Dender. Ten oosten ervan ligt het Scheldebekken. Tussen beide valleien is het
landschap zeer heuvelachtig, het interfluvium tussen beide rivierstelsels heeft hoogtes tot meer dan
100 m en staat bekend als de streek van de “Vlaamse Ardennen”. Het landschap is sterk golvend en
wordt doorsneden door kleine valleien. De heuvel ter hoogte van de stad Geraardsbergen zelf is ca.
110 m hoog, en behoort tot de oostelijke verderzetting van deze kamlijn. De Dendervallei doorbreekt
deze heuvels ter hoogte van Geraardsbergen - Nederboelare, en zorgt daar voor erosie. (figuur 13)

figuur 13 Digitaal Terreinmodel Vlaanderen met aanduiding van het plangebied (bron: AGIV).

Wanneer ingezoomd wordt op het plangebied zelf (figuur 14), is te zien dat het zich op een iets hoger
terrein tussen de valleien van de Dammersbeek en de Dender bevindt. Het hoogste punt van het
terrein ligt in het zuidwesten ervan en is ca. +41 m TAW. Van daar helt het in noord- en
noordwestelijke af in de richting van de Dammersbeek waar het nog ca. +31 m TAW is. Ook in
oostelijke richting helt het af naar de Dendervallei en is het nog ca. 33 m TAW.

11

Jacobs et al., 1999, p.8 ; Bogemans & Van Molle, 2005, p.2.
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figuur 14 Digitaal Terreinmodel Vlaanderen (detail) met projectie van het plangebied en aanduiding van de
hoogteprofielen (bron: Geopunt, AGIV).

figuur 15 Hoogteprofielen aangeduid op figuur 14 (bron: Geopunt).
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Historische gegevens

Volgens het toponymische woordenboek van Gysseling word Nederboelare voor het eerste vermeldt
als Bunlar in het midden van de 11de eeuw. In de loop van de 12de en 13de eeuw zijn er nog talrijke
vermeldingen onder diverse schrijfwijzen: Bunlare, Bonleyr, Bullari, Bonlar, Bunlari, Bonlara, Bonleirs,
Bonleir, Bunlara, Bonler, Bonlers, Boullers en Boleir.12 Wanneer het dorp exact ontstond valt niet te
achterhalen, maar het is mogelijk dat de heerlijkheid en baronie van Boelare min of meer gelijktijdig
met het graafschap Vlaanderen reeds ontstond, in de 9de eeuw. De baronie nam een belangrijke
plaats in binnen het middeleeuwse graafschap, de heer verkeerde in de hoogste adellijke kringen. 13
Ca. 600 m ten oosten van het plangebied bevindt zich tot op de dag van vandaag nog steeds het
kasteel van Boelare, ingenesteld in een bocht van de Dender. Wanneer het kasteel juist opgetrokken
werd is niet geheel duidelijk, het zou te traceren zijn tot de 11de eeuw.14 De stad Geraardsbergen
werd tussen 1067 en 1070 gesticht door Boudewijn VI, Graaf van Vlaanderen, en zorgde ervoor dat
de baronie in twee gedeeld werd in Nederboelare en Overboelare, naargelang hun ligging langs de
Dender.15 De stad werd op deze locatie ingeplant vanwege de strategische ligging, en diende ter
versterking van het Vlaamse grondgebied.16 De baronie bleef gedurende enkele eeuwen bloeien,
maar tijdens de 16de eeuw werd het omwalde kasteel toch verwoest om dan later in de 17de eeuw
weer heropgebouwd te worden. Wat er zich in deze vroege historische periodes op de percelen van
het plangebied juist heeft afgespeeld valt niet via historisch onderzoek te achterhalen, maar gezien
de nabijheid van het centrale domein van de baronie van Boelare is het niet onmogelijk dat deze
terreinen op een bepaald moment ontgonnen werden als landbouwgebied, afhangend van de
baronie.
Op een figuratieve kaart van Grantmont (Geersberge) die tussen 1550 en 1565 door Jacob van
Deventer werd opgetekend (figuur 16), staat de stad Geraardsbergen centraal, met net ten noorden
van de omwalling het dorp Nederboelare dat zich lineair langs een wegtracé ontwikkeld lijkt te
hebben. Bovenaan de kaart staat langs de bocht in de Dender het domein Neer Boelaer aangeduid,
het kasteel van de baronie van Boelare. Het plangebied zelf ligt vermoedelijk net op de rand of net
buiten het afgebeelde gebied op deze kaart.

Gysseling, 1960, p. 730.
http://www.geraardsbergen.be/content/content/record.php?ID=1158
14
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/aanduidingsobjecten/9312
15
http://boelare.baronievanboelare.be/?page=7
16
Agentschap Onroerend Erfgoed 2016: Geraardsbergen, Inventaris Onroerend Erfgoed [online],
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/120329 (geraadpleegd op 1 september 2016).
12
13
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figuur 16 Figuratieve kaart van Grantmont (Geersberge) opgemaakt door Deventer (1550-1565).

De eerste vrij betrouwbare kaart die een beeld kan geven wat het historische landgebruik betreft, is
deze van Ferraris (figuur 17). Wanneer hierop het plangebied geprojecteerd wordt, is duidelijk te zien
hoe dit volledig als akkers en velden staat ingekleurd. Dwars over de percelen loopt er van het
noordwesten naar het zuidoosten een pad, dat op de zuidelijke rand van het plangebied langs een
object loopt dat wellicht een kruisbeeld is, het symbool is niet helemaal duidelijk. Ten zuiden loopt
er een weg die perfect overeenkomt met de huidige Molendreef, en ten oosten komt de loop van de
huidige Astridlaan overeen met de Chaussée à Alost et Ninove, de weg naar Aalst en Ninove. Ten
noorden van het plangebied is de vallei van de Dammersbeek te zien die begroeid is met kreupelhout
en die afgeboord is met hagen. Aan de overkant van de weg naar Aalst en Ninove is het
kasteeldomein van de baronie van Boelare te zien met de omliggende tuinen en weilanden.
22
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figuur 17 Kaart van Ferraris (1771-1777) met projectie van het projectgebied (bron: Geopunt, AGIV, Koninklijke
Bibliotheek van België).

figuur 18 Atlas der Buurtwegen (1841) met projectie van het plangebied (bron: Geopunt, AGIV, Provincie WestVlaanderen).

23

KMO Zone Nederboelare, Gemeente Geraardsbergen

Archeologienota 2016H135 & 2016I38

De Atlas der Buurtwegen (figuur 18) toont een percelering die vrij goed overeenkomt met de huidige.
Lichte verschuivingen zijn wellicht te wijten aan een kleine foutmarge bij het optekenen en ook het
georefereren van het de kaarten. Het pad dat op de Ferrariskaart te zien was, loopt hier op ongeveer
dezelfde plaats verder, en komt overeen met de ligging van de huidige Gemeldorpseweg. Het
kruisbeeld van op de Ferrariskaart is verdwenen, maar iets meer ten zuiden ervan staat er een
symbool dat voor een molen lijkt te staan. Deze zou ergens tussen 1775 en 1825 opgericht zijn, en
het ging om een houten staakmolen die gebruikt werd om koren te malen17. De kaart van
Vandermaelen (figuur 19) geeft niet veel extra info wat het landgebruik betreft, en ook de projectie
of het georefereren van de kaart lijkt iets minder goed geslaagd te zijn, gezien plots de Molendreef
zich wel binnen het plangebied zou bevinden. Het pad dat dwars over het terrein loopt is ook hier
nog duidelijk zichtbaar, en loopt richting Gemeldorp (deelgemeente van Lierde). Ook hier is de molen
op de hoek van de Gemeldorpseweg en Molendreef nog aangeduid. De kaart van Vandermaelen
geeft wel de hellingen aan langs de rand van het plangebied naar de valleien van de Dammersbeek
en Dender toe. De Poppkaart levert weinig extra informatie op, de percelering komt net zoals bij de
Atlas der Buurtwegen quasi volledig overeen met de huidige situatie, op enkele details na. De
staakmolen net ten zuiden van het plangebied is al verdwenen, maar heeft wel op de Poppkaart wel
een circualair litteken in het perceleringspatroon nagelaten. Op geen van de besproken historische
kaarten is er binnen het plangebied zelf bebouwing aanwezig.

figuur 19 Kaart van Vandermaelen (1846-1854) met projectie van het plangebied (bron: Geopunt, AGIV, Koninklijke
Bibliotheek van België).

17

http://www.molenechos.org/verdwenen/molen.php?AdvSearch=7329
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figuur 20 Popp-kaart (1842-1879) met projectie van het plangebied (bron: Geopunt, AGIV).

figuur 21 Luchtfoto (1971) met projectie van het plangebied (bron: Geopunt, AGIV).
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figuur 22 Luchtfoto (2000-2003) met projectie van het plangebied (bron: Geopunt, AGIV).

figuur 23 Luchtfoto (2008-2011) met projectie van het plangebied (bron: Geopunt, AGIV).
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figuur 24 Luchtfoto (2012) met projectie van het plangebied (bron: Geopunt, AGIV).

De bebouwing binnen het plangebied verschijnt pas in de 2de helft van de 20ste eeuw, en in het begin
van deze eeuw vinden er nog enkele ingrepen plaats. Deze concentreert zich in de zuidelijke helft van
het plangebied. Op de luchtfoto van 1971 is voor het eerst een gebouw te zien op perceel 23h (figuur
21). Rond de eeuwwisseling is op de luchtfoto genomen tussen 2000 en 2003 te zien dat ook op het
achterliggende deel van perceel 23h een grote constructie verschijnt met daarachter nog een kleiner
gebouwtje. Ook op perceel 36e verschijnt er een gebouw en op perceel 22g een kleinere constructie
(figuur 22). De luchtfoto genomen tussen 2008 en 2011 (figuur 23) laat grondwerken zien op perceel
22f aan de andere kant van de die de voorbereiding zijn voor de bouw van een groter gebouw dat
vanaf de luchtfoto van 2012 (figuur 24) tot nu zichtbaar is. Tegelijkertijd is de grote constructie op
perceel 23h achter de gebouwen langs de Gemeldorpseweg verdwenen.
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Archeologische gegevens

In de eerste plaats werd via het Geoportaal18 van Onroerend Erfgoed nagegaan of het plangebied
zich al dan niet in een gebied bevindt waar geen archeologie verwacht wordt. Dit bleek niet het geval
te zijn. Voor het verzamelen van informatie met betrekking tot archeologische sporen en
vindplaatsen ter hoogte van het plangebied en in de bredere omgeving, werd vervolgens beroep
gedaan op de Centraal Archeologische Inventaris (CAI)19 van het agentschap Onroerend Erfgoed
(figuur 25), aangevuld met informatie bekomen via de Inventaris onroerend erfgoed20.
2.2.5.1

Steentijd

2.2.5.2

Metaaltijden

2.2.5.3

Romeinse periode

Er zijn binnen of nabij het plangebied geen archeologische vindplaatsen uit de steentijden bekend.

CAI-object 501708 – Nederboelare Lazerijveld
Bij controle van een bouwperceel werden in 1985 een aantal vondsten gedaan uit de La Tène
periode, de late ijzertijd. Het gaat om enkele oppervlaktevondsten (spinschijfje, fragmenten van
weefgewichten en scherven handgevormd aardewerk) en een kuil met een diameter van 1,9 m
waarin 58 scherven handgevormd aardewerk werden aangetroffen, waaronder fragmenten van de
typische geknikte La Tène schalen, een zestal silexartefacten, botmateriaal, verbrande leem en
houtskoolfragmenten.21 Het is een geïsoleerde vondst die wel een indicatie geeft voor bewoning
tijdens de late ijzertijd in de nabijheid van het plangebied.

Er zijn binnen of nabij het plangebied geen archeologische vindplaatsen uit de Romeinse periode
bekend.

https://geo.onroerenderfgoed.be/
https://cai.onroerenderfgoed.be/
20
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/
21
Beeckmans et al., 1986.
18
19
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figuur 25 Kaart met aanduiding van de CAI-items in de omgeving van het projectgebied op het grondgebied van
Nederboelare, peildatum september 2016 (bron: CAI, Geopunt, Grootschalig Referentiebestand Vlaanderen, AGIV).

2.2.5.4

Middeleeuwen

CAI-object 503752 – Kasteel van Boelare
Wanneer exact het kasteel gebouwd is, is volgens de informatie van de CAI niet gekend. Er is een
hypothese dat dit reeds in de 9de eeuw gebeurde, maar de eerste vermelding van de heer van
Boelare is pas in de 11de eeuw (zie supra). Het gaat om een omwald kasteel, dat in een bocht van de
Dender werd ingekapseld. Het werd aan het einde van de 16de eeuw verwoest en in het begin van de
17de eeuw terug opgebouwd. Het huidige kasteel dat in 1762 werd gebouwd staat wel op de
oorspronkelijke middeleeuwse grondvesten.
CAI-object 500516 – Nederboelare Vlieguitmolen
De exacte locatie van dit object is onbekend, maar in de laatmiddeleeuwse periode zou er aan de
noordrand van Geraardsbergen, net buiten de voormalige Vlieguitpoort een watermolen gestaan
hebben langs de Molenbeek. Deze molen werd reeds vermeld in 1483, en misschien ook al in 1243
als het effectief om dezelfde molen zou gaan. 22 Hij bleef in gebruik tot in de loop van de 19de eeuw.
2.2.5.5

Nieuwe en nieuwste tijden

Er zijn binnen of nabij het plangebied geen archeologische vindplaatsen uit de nieuwe tijden bekend.
22

http://www.molenechos.org/verdwenen/molen.php?AdvSearch=7330
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Archeologische verwachting
Locatie

Het plangebied situeert zich ten noorden van het centrum van Geraardsbergen, in de deelgemeente
Nederboelare. Het ligt op een hogere rug tussen de valleien van de Dammersbeek en de Dender. De
ondergrond bestaat uit droge leembodems.
2.2.6.2

Aard en ouderdom van eventuele archeologische vindplaatsen

2.2.6.3

Diepteligging

2.2.6.4

Fysieke kwaliteit

Sinds de 18de eeuw hebben er op de percelen van het plangebied weinig andere activiteiten
plaatsgegrepen dan landbouwactiviteiten. Uit deze periode dienen er dus weinig of geen
archeologische sporen verwacht te worden, behalve deze die het gevolg zijn van de
landbouwactiviteiten en de ontwikkeling van de percelering. Sinds de jaren ’70 van de 20ste eeuw
werden er wel enkele gebouwen gezet, dit op enkele percelen in het zuiden van het plangebied.
Wat er precies voor de 18de eeuw met het terrein gebeurde, valt moeilijk te achterhalen, maar gezien
het een gebied was dat vlak bij de middeleeuwse stad Geraardsbergen lag en vlakbij het centrum van
de baronie van Boelare, is het niet uitgesloten dat het als sinds de middeleeuwen in gebruik was als
landbouwareaal. Er kunnen dus wellicht wel sporen van middeleeuwse landbouwactiviteiten en
percelering aangetroffen worden, en ook bewoningssporen zijn niet uit te sluiten.
Gezien het terrein op een iets hogere rug ligt tussen een beekvallei en de vallei van de Dender, en
volgens het bodemkundige onderzoek droge gronden betreft, kan het zijn dat dit terrein ook in een
verder verleden aantrekkelijk zijn geweest voor menselijke activiteiten en bewoning. Het is dan ook
niet uitgesloten dat er zich sporen uit de steentijden, metaaltijden en Romeinse periode aanwezig
zijn in de bodem.
Het plangebied is onderhevig aan erosie, waardoor er colluvium kan afgezet zijn bovenop de
moederbodem. Archeologische sporen kunnen enerzijds voorkomen vlak on der de ploeglaag, maar
anderzijds kunnen zij eventueel ook afgedekt zijn door een laag of lagen colluvium. Hoe dik dit is, valt
niet te achterhalen door enkel het bureauonderzoek.
Het plangebied heeft al een zeer lange periode dienst gedaan al landbouwgrond, sinds minstens de
18de eeuw een waarschijnlijk zelfs langer. Bijgevolg is de bodemverstoring in de loop van de laatste
paar honderd jaar vrij beperkt geweest, enkel de ploeglaag zal verstoord zijn, waardoor daaronder in
principe een vrij gave bodem verwacht zou mogen worden, en bijgevolg ook vrij gave archeologische
sporen indien deze aanwezig zouden zijn. Er dient echter rekening gehouden te worden met de
erosiegevoelig van de percelen, waardoor er ook colluvium afgezet kan zijn op de lager gelegen delen
van het terrein, en het hogere deel afgetopt kan zijn. In het geval van de aftopping zal een groot deel
van de mogelijke archeologische sporen reeds verdwenen zijn, enkel de dieper uitgegraven
structuren zullen bewaard gebleven zijn. Daar waar colluvium afgezet is geweest, zullen de eventuele
archeologische sporen mogelijks afgedekt zijn, waardoor ze niet meteen onder de ploeglaag
zichtbaar zullen zijn.
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Synthese

Het Autonoom Gemeentebedrijf Geraardsbergen zal te Nederboelare overgaan tot de ontwikkeling
van een KMO-zone. Hierbij zullen zij zelf instaan voor de aanleg van de nieuwe wegenis, een
gescheiden afvoer van afval- en hemelwater, en de aanleg van enkele waterpartijen. De percelen
zullen worden herverdeeld, en de ontwikkeling en bebouwing van de individuele percelen zelf zal
gebeuren door individuele initiatiefnemers. Naar aanleiding hiervan wordt een archeologienota
opgemaakt, waar deze bureaustudie een onderdeel van is. De bureaustudie combineert zowel de
geologische, bodemkundige, historische en archeologische informatie die voor het plangebied en de
nabije omgeving beschikbaar is.
Het plangebied bevindt zich ca. 1 km ten noorden van de stadskern van Geraardsbergen en van de
Dender, in de deelgemeente Nederboelare. Geraardsbergen is gelegen in de streek van de Vlaamse
Ardennen, een sterk golvend landschap dat doorsneden wordt door kleine valleien. Ter hoogte van
Geraardsbergen zelf doorbreekt de grotere vallei van de Dender het heuvellandschap. Het
plangebied ligt op een iets hoger terrein tussen de valleien van de Dammersbeek en de Dender.
Wat archeologische vindplaatsen betreft, is er voor het plangebied geen informatie beschikbaar. Ook
in de nabije omgeving is er op de losse vondst van enkele late ijzertijdscherven en een kuil uit
dezelfde periode, en het kasteel van Boelare na, geen archeologische informatie. Het historische
onderzoek op basis van cartografisch materiaal wijst uit dat de percelen van het plangebied sinds
minstens de 18de eeuw als landbouwgrond in gebruik waren. De bebouwing in het zuiden van het
plangebied verscheen pas in de loop van de 2de helft van de 20ste eeuw.
Uit de informatie verzameld bij het bureauonderzoek blijkt dat er een mogelijkheid bestaat dat er
archeologische vindplaatsen aanwezig zijn binnen het plangebied, en dat dit mogelijk is voor
vindsplaatsen die dateren van de steentijden tot en met de middeleeuwen. Er dient wel rekening
gehouden te worden met de erosiegevoeligheid van het gebied, en bijgevolg met de aftopping van
de hoogst gelegen delen van het terrein, waardoor er mogelijk reeds archeologische vindplaatsen
(deels) verloren gegaan zijn. Dit gaat overigens normaal gezien gepaard met afzetting van colluvium
in de lager gelegen zones, wat dan weer voor afdekking van archeologische vindplaatsen zou kunnen
zorgen.
Hieronder worden alle onderzoeksvragen beantwoord:


Welke gegevens met betrekking tot archeologische waarden in het plangebied zijn reeds
bekend?
Wat de betrokken percelen van het plangebied betreft, is er geen informatie over de
archeologische waarde ervan beschikbaar. Nabij werd bij een werfcontrole een kuil en
verschillende scherven aardewerk uit de late ijzertijd (La Tène) aangetroffen, en ook het
kasteel van Boelare dat minstens een volmiddeleeuwse oorsprong heeft, bevindt zich nabij het
plangebied.



Wat was het historisch landgebruik van het plangebied en wat is het landgebruik nu en wat is
de invloed daarvan op de (verwachte) archeologie en (bodem)gaafheid?
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Uit de studie van het kaartmateriaal blijkt dat vanaf het midden van de 18de eeuw het gebied
steeds in gebruik is geweest als landbouwareaal. Vlak naast het plangebied bevond zich in de
18de en 19de eeuw een houten staakmolen. Dwars door het plangebied liep steeds een pad
richting Gemeldorp, dat overeenkomt met de nu doodlopende Gemeldorpseweg.


Wat is de gespecificeerde verwachting (alsmede de verwachte conservering en gaafheid) ten
aanzien van nog onbekende archeologische waarden in het gebied?
Aan de hand van de gegevens uit het bureauonderzoek is het in principe mogelijk om binnen
het plangebied archeologische vindplaatsen aan te treffen die kunnen dateren van de
steentijden tot middeleeuwen. Deze zouden vrij goed bewaard kunnen zijn vanaf het niveau
onder de ploeglaag, hoewel er rekening gehouden moet worden met de aftopping van het
terrein door erosie, en de afzetting van colluvium. Het is echter onmogelijk om met zekerheid
te zeggen of er nu archeologische vindplaatsen al dan niet aan- of afwezig zijn.



Wat is de invloed van de toekomstige inrichting op eventuele archeologische resten?
Op welke manier kan bij de planvorming met archeologische resten worden omgegaan?
De ontwikkeling tot KMO-zone en de wegenis-, riolerings- en andere werken die daarmee
gepaard zullen gaan (zoals beschreven in 2.1.4), zullen een aanzienlijke impact hebben op de
ondergrond, en dus ook op het eventuele bewaarde bodemarchief dat erin aanwezig is.
Uitsluitend op basis van het bureauonderzoek is het onmogelijk al een voorstel te doen over
een eventueel behoud in situ of een andere manier om bij de planvorming rekening te houden
met archeologische resten.

2.3 Vervolgtraject onderzoek

Na afloop van het bureauonderzoek bleek het niet mogelijk om alle onderzoeksvragen volledig te
beantwoorden. In de eerste plaats bleek het onmogelijk de gaafheid van de bodem op de betrokken
percelen goed te bepalen. Er kunnen wel veronderstellingen gemaakt worden, maar vooral de erosie
en de afzetting van het colluvium kunnen moeilijk ingeschat worden puur op basis van de
bureaustudie. Om daar een beter zicht op te krijgen wordt er een kleinschalig landschappelijk
booronderzoek voorzien. Daarnaast zal dit ook aangewend worden om te kijken of er mogelijkheden
bestaan voor een in situ aanwezigheid van steentijd vindplaatsen binnen het plangebied.
Indien uit het booronderzoek blijkt dat de impact minimaal is geweest, en dat er nog steeds een kans
bestaat op de aanwezigheid van archeologische sporen en vondsten, zal dit wellicht verder
geëvalueerd dienen worden aan de hand van een proefsleuvenonderzoek. Indien er oude bodems
aanwezig blijken te zijn die in aanmerking komen voor de bewaring van steentijdvindplaatsen, zullen
deze verder onderzocht dienen te worden aan de hand van archeologische boringen.
Veldprospectie wordt momenteel niet geselecteerd voor het vervolgtraject, een groot deel van de
percelen wordt gebruikt als graasland, waarbij de zichtbaarheid van vondsten zeer klein is. Ook
geofysisch onderzoek wordt (nog) niet uitgevoerd, de landschappelijke boringen zullen voor het
paleolandschappelijke luik meer informatie kunnen opleveren, en daarnaast is er momenteel nog
geen specifiek archeologische vraagstelling waarvoor dit ingezet kan worden.
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3 Verslag van de resultaten: landschappelijk booronderzoek
(2016I38)
3.1 Beschrijvend gedeelte
3.1.1

Archeologische voorkennis

3.1.2

Onderzoeksopdracht

Zie punten 2.2.5 en 2.2.6.

Het doel van het landschappelijk booronderzoek is om vast te stellen hoe de bodem is opgebouwd, in
hoeverre deze nog intact is en of hierin behoudenswaardige archeologische resten aanwezig kunnen
zijn. Hierbij dient met name de lithostratigrafie en mede op basis daarvan de lithogenese te worden
vastgesteld. Bij de lithostratigrafische beschrijving van sedimenten wordt met name gelet op het
voorkomen van erosievlakken (disconformiteiten) en begraven bodems (paleosols) en
vegetatielagen.
Daarnaast dient het booronderzoek enkele van de onderzoeksvragen te beantwoorden waarvoor het
bureauonderzoek niet voldeed:

Wat is de feitelijke bodemopbouw en op welke niveaus (horizonten) kunnen archeologische
resten verwacht worden?

Welke delen van het gebied zijn door eerdere bodemingrepen reeds verstoord zodat
(behoudenswaardige) archeologische resten niet meer verwacht kunnen worden?

In welke mate en in welke zones zijn horizonten bewaard waarin zich archeologische resten in
situ (kunnen) bevinden?

Hoe zijn de omstandigheden ten aanzien van het eventueel voorkomen van steentijd
vindplaatsen?

Indien gave bodems dan wel potentiele archeologische horizonten aanwezig zijn, zullen deze
vergraven worden door de geplande werkzaamheden?

Welke beheer-/behoudmaatregelen zijn noodzakelijk ter behoud / bescherming van
archeologische waarden?
3.1.3

Methode

Binnen het 11,5 ha grote plangebied is een landschappelijk booronderzoek uitgevoerd. In vier
boorraaien, haaks op het dal van de Dammersbeek en de lokale topografie zijn in totaal achttien
boringen geplaatst (figuur 26).
Er is geboord totdat het boorprofiel alle aardkundige eenheden omvat waarin archeologische sites in
stratigrafisch primaire positie kunnen voorkomen die relevant zijn voor de vraagstellingen van het
onderzoek dan wel tot beneden de maximale diepte van de geplande ingreep. Dit betekent dat de
gemiddeld is geboord tot een diepte van 1,2 m –mv. Een aantal boringen zijn doorgezet tot een
diepte van 2,2 m –mv.
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figuur 26 Boorpuntenkaart.

Manuele boringen zijn uitgevoerd met een Edelmanboor met een diameter van 7 centimeter. De
gehanteerde boor laat steeds toe om een natuurgetrouwe doorsnede te bekomen van de aanwezige
aardkundige eenheden. De boorprofielen worden in het veld beschreven op basis van de Code van
Goede Praktijk en de ASB 5.223. Hierbij is gebruik gemaakt van het software-pakket Deborah3. Alle
boorprofielen zijn gefotografeerd waarbij zo veel als mogelijk schaduwcontrasten vermeden zijn.
Profielputten ter aanvullende verduidelijking van de bodemopbouw zijn niet aangelegd, noch zijn bij
afwezigheid bestaande ontsluitingen in wegtaluds, watergangen e.d. bestudeerd.
De keuze van het boorgrid en de resolutie gebeurt steeds in functie van de te verwachten
complexiteit van het landschap en is gebaseerd op de resultaten van het bureauonderzoek. Het grid
is steeds van dien aard dat het toelaat om voldoende gefundeerde uitspraken te doen over het
geheel van het onderzochte gebied. De lokalisering van de boorpunten gebeurt met xyz-coördinaten
(planimetrie in Lambertcoördinaten (EPSG:31370), altimetrie ten opzichte van de Tweede Algemene
Waterpassing).
Over het plangebied zijn vier boorraaien uitgezet met een tussenafstand tussen de boorraaien van 75
m. In de raaien zijn boorpunten uitgezet met eveneens een onderlinge afstand van 75 m. Vanwege
het ontbreken van de betredingstoestemming van één van de percelen (Geraardsbergen, Afdeling 2
Nederboelare, Sectie A, perceel 23H), zijn de boringen B16 en B17 binnen dezelfde boorraai iets
ASB = Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode, zoals vastgelegd door de KNA (Kwaliteitsnorm
voor de Nederlandse Archeologie).
23
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verplaatst naar het noorden dan wel het zuiden. Andere afwijkingen ten opzichte van het boorplan
zoals dat op basis van het bureauonderzoek wenselijk zou zijn, waren niet noodzakelijk.
Met dit boorplan is een boordichtheid van 1,5 boringen per hectare bereikt. Een dergelijke
boordichtheid voldoet om de bodemopbouw doelmatig en betrouwbaar te karakteriseren, een
eventuele grootschalige verstoring nader vast te stellen en de vraagstelling zoals die voor het
landschappelijk booronderzoek is opgesteld, te kunnen beantwoorden.
Op basis van de resultaten van het landschappelijk booronderzoek zal worden aangegeven welk type
bodems en afzettingen binnen het plangebied voorkomen, wat de (paleo)landschappelijke genese is
van de verschillende deelgebieden, in hoeverre de bodems door (sub)recente grondwerkzaamheden
zoals bouwactiviteiten, afgravingen en egalisaties is verstoord, wordt het verwachtingsmodel
eventueel aangepast en zal worden aangegeven in een hoeverre vervolgonderzoek naar
archeologische indicatoren, materiële resten en sporen wenselijk en zinvol is en welk type onderzoek
hiervoor het meest geschikt is.
Het landschappelijk booronderzoek is uitgevoerd op 6 september 2016 door A. Van de Water
(archeoloog) en R. Paulussen (archeoloog/aardkundige).
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B14
Zicht op het noordelijke gedeelte
van het plangebied. De helling naar
het Dammersbeekdal is duidelijk
zichtbaar. De foto is genomen ter
plaatse van boring 9, kijkend in
zuidwestelijke richting.

B9

B10

B11

Zicht op het centrale gedeelte van
het plangebied en tevens het hoger
gelegen
gedeelte
van
het
plangebied. De foto is genomen ter
hoogte van boring 15, kijkend in
oostelijke richting.

B15

B12

B17

B13

Zicht op het zuidelijke gedeelte van
het plangebied. De foto is
genomen ter hoogte van boring 17,
kijkend in oostelijke richting.

figuur 27 Foto-impressie van het plangebied. Foto’s: R. Paulussen d.d. 6-9-2016.
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3.2 Assessmentrapport
3.2.1

Geologie en bodem

Binnen het plangebied zijn nagenoeg egaal verspreid, achttien boringen24 geplaatst. Op grond van de
landschappelijke ligging in het terrein (helling, plateau, dal) en de mate van erosie die heeft
plaatsgevonden, kunnen de boringen binnen het plangebied in drie deelgebieden (figuur 28)
opgesplitst worden:
- Deelgebied A: Dit deelgebied ligt in het zuiden van het plangebied en is het hoogst gelegen
terreingedeelte. Dit gedeelte is ook nagenoeg geheel vlak (behoudens een lichte afhelling in
oostelijke richting). Boringen 7, 8, 12, 13, 17 en 18 liggen binnen dit deelgebied.
- Deelgebied B: Dit deelgebied vormt het centrale gedeelte van het plangebied en vormt de
helling tussen het beekdal van de Dammersbeek en de zuidelijk gelegen hoogte / plateau.
Boringen 3, 5, 6, 10, 11, 15 en 16 liggen in dit deelgebied.
- Deelgebied C: Dit deelgebied ligt in het noorden van het plangebied, in het dal van de
Dammersbeek. De afstand tot de (huidige) beekbedding is ongeveer 60 tot 100 m. Boringen
1, 2, 4, 9 en 14 liggen in dit deelgebied.
De bodem binnen het plangebied bestaat geheel uit droge leemgronden, bestaan de uit eolische en
geheel ontkalkte löss. De bijmenging van de zandfractie in alle boringen is gemiddeld (bijmemging
zand = 2). Deze bodems behoren tot de Formatie van Boxtel, laagpakket van Schimmert. In deze
bodems vindt doorgaans bodemvorming plaats waarbij een textuur B-horizont ontstaat als gevolg
van lutum- en ijzeraanrijking. Idealiter ontstaat dan een profielopbouw die bestaat uit een
opeenvolging van een A- op een E- op een Bt- op een BC- op een C-horizont. Met name in de
droogdalen en aan de voet van hellingen kunnen deze bodems met textuur B-horizont in meer of
mindere mate eroderen en kunnen colluviumpaketten voorkomen in de vorm van verspoelde löss. In
oud colluvium kan vanwege de hoge ouderdom opnieuw een textuur B-horizont ontwikkelen, echter
in jong (Laat-Holoceen) colluvium ontbreken de typische roodbruine, lutumrijke textuur Bhorizonten; deze worden gemarkeerd op de bodemkaart door bodems zonder profielontwikkeling
(dus met een profielopeenvolging van A- op een C-horizont, al dan niet met een BC-horizont
ertussen).
Textuur B-bodems worden gekenmerkt door de aanwezigheid van een ‘briklaag’, die op minder dan
80 cm –mv begint. Een briklaag is een veelal roodbruine laag waarin door de inspoeling van lutum
een textuur-B oftewel Bt-horizont is ontstaan. Deze laag is vrij stug ten opzichte van de
bovenliggende A- en E-horizonten. Om als briklaag te kwalificeren dient de lutum-inspoelingshorizont
tenminste 15 cm dik te zijn en minimaal 8% lutum te bevatten. De maximaal waargenomen dikte
bedraagt ruim 60 cm. Brikgronden komen voor in oude rivierkleigronden maar vooral in de löss- en
leemgronden. Door de uitspoeling van lutum en ijzeroxiden is de E-horizont veelal lichter van kleur
en ook minde stug. Afhankelijk van de mate van erosie van de briklaag kan een classificering
aangebracht worden. Op de hooggelegen, vlakkere plateaus komen doorgaans volledig intacte
profielen met textuur B-horizonten voor, zogenaamde luvisols. In luvisols begint de textuur Bhorizont op 40 tot 50 cm –mv. Wanneer door erosie de toplaag is verdwenen, de textuur B-horizont
aan of nabij het maaiveld ligt of de textuur B-horizont dunner is dan 60 cm, spreekt men van een
afgetopte luvisolof. Wanneer geen profielvorming heeft plaatsgevonden is er sprake van een
cambisol.
24

De boorbeschrijvingen met visuele weergave van de boorprofielen zijn opgenomen in Bijlage 4.
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figuur 28 Boorresultaten geprojecteerd op de landschappelijke deelgebieden.

Deelgebied A: hoger gelegen plateau / boringen 7, 8, 12, 13, 17 en 18
Binnen deelgebied A zijn intacte luvisols aangetroffen. De bodems bestaan uit een opeenvolging van
een Ap- of AEp-horizont op een E- of EB-horizont op een Bt-horizont op een BC-horizont op een Chorizont.
De Ap-horizont bestaat uit een fijnkorrelige, kluiterige leem met een grijsbruine tot donker
grijsbruine kleur. Gemiddeld genomen is deze horizont 20 tot 30 cm dik. Geleidelijk gaat deze
bouwvoor over in een E-horizont. In een enkele boring is deze E-horizont in de bouwvoor
opgenomen, maar nog wel als brokken herkenbaar. De E-horizont bestaat uit een fijnkorrelige,
kruimelige leem en heeft een grijsbruine kleur. Deze laag is ongeveer 20 cm dik. Via een geleidelijke
overgang volgt de Bt-horizont. Deze bestaat uit een fijnkorrelige, kruimelige leem en heeft een
donker roodbruine kleur. Deze laag is in meer of mindere mate ontwikkeld (matig stevig/stug tot
zeer stevig/stug) en 50 tot 60 cm dik. Geleidelijk wordt er via een 20 cm dikke BC-horizont
overgegaan naar de C-horizont. De BC-horizont bestaat eveneens uit een fijnkorrelige, kruimelige
leem en heeft een licht bruine tot licht bruinrode kleur. De C-horizont bestaat uit een fijnkorrelige,
kruimelige leem met een licht bruingele kleur.
De top van de Bt-horizont wordt aangetroffen op een diepte van 30 tot 80 cm beneden maaiveld. De
top van de C-horizont varieert van 1,0 tot 1,6 m beneden maaiveld.
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figuur 29 Boring 13. De boring moet ‘gelezen’ worden van boven links via boven rechts en onder links naar onder rechts.

Deelgebied B: Helling / boringen 3, 5, 6, 10, 11, 15 en 16
Binnen deelgebied B zijn in meer of mindere mate afgetopte dan wel verstoorde luvisols
aangetroffen. De bodems bestaan uit een opeenvolging van een Ap- of ABp-horizont op een Bthorizont op een BC-horizont op een C-horizont. Enkel in boring 6 is de Bt-horizont geheel
geërodeerd.
De Ap-horizont bestaat uit een fijnkorrelige, kluiterige leem met een grijsbruine tot donker
grijsbruine kleur. Gemiddelde dikte van deze bouwvoor is 20 tot 45 cm dik. Deze gaat scherp over
naar de onderliggende Bt-horizont. De Bt-horizont bestaat uit een fijnkorrelige, kruimelige leem en
heeft een donker roodbruine kleur. Deze laag is in meer of mindere mate ontwikkeld (matig
stevig/stug tot zeer stevig/stug). De Bt-horizont heeft vanwege erosie niet meer de dikte die bij
intacte luvisols (en deelgebied A) verwacht wordt, maar varieert van 10 tot 45 cm dikte. Geleidelijk
wordt er via een 20 cm dikke BC-horizont overgegaan naar de C-horizont. De BC-horizont bestaat
eveneens uit een fijnkorrelige, kruimelige leem en heeft een licht bruine tot licht bruinrode kleur. De
C-horizont bestaat uit een fijnkorrelige, kruimelige leem met een licht bruingele kleur.
De top van de Bt-horizont wordt aangetroffen op een diepte van 20 tot 45 cm beneden maaiveld. De
top van de C-horizont varieert van 50 tot 90 cm beneden maaiveld.

figuur 30 Boring 10. De boring moet ‘gelezen’ worden van boven links via boven rechts en onder links naar onder rechts.
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Deelgebied C: Dal van de Dammersbeek / boringen 1, 2, 4, 9 en 14
Binnen deelgebied C zijn cambisols aangetroffen, enerzijds in colluvium (boring 14) en anderzijds in
eolische löss (boringen 1, 2, 4 en 9).
Boringen 1, 2, 4 en 9 (Deelgebied C1)
Boringen 1, 2, 4 en 9 bestaan uit een laagopeenvolging van een Ap-horizont op een C-horizont. In de
boringen 2 en 4 bevindt zicht tussen de Ap- en de C-horizont nog een zwak ontwikkelde BC-horizont.
De Ap-horizont bestaat uit een fijnkorrelige, kluiterige leem met een grijsbruine tot donker
grijsbruine kleur. Gemiddeld genomen is deze horizont 25 tot 30 cm dik. De BC-horizont bestaat
eveneens uit een fijnkorrelige, kruimelige leem en heeft een licht bruine tot licht bruinrode kleur. De
C-horizont bestaat uit een fijnkorrelige, kruimelige leem met een licht bruingele kleur. Afhankelijk
van de aanwezigheid van een BC-horizont wordt de bovenkant van de C-horizont op een diepte van
30 tot 55 cm benenden maaiveld aangetroffen.

figuur 31 Boring 9. De boring moet ‘gelezen’ worden van links naar rechts.

Boring 14 (Deelgebied C2)
In boring 14 is aan de top een 2,10 m dik colluviumpakket aangetroffen. Het profiel bestaat uit een
opeenvolging van een Ap-horizont (colluvium) op een C-horizont (colluvium) op een C-horizont
(eolische löss). Profielvorming is nog in het colluviumpakket, nog in de eolische loss herkend.
De Ap-horizont bestaat uit een fijnkorrelige, kluiterige leem met een grijsbruine tot donker
grijsbruine kleur. Deze horizont is 25 cm dik. Het onderliggende colluviumpakket heeft een
grijsbruine kleur, is fijn gelaagd en bevat kleine steenkooldeeltjes. Door deze insluitsels kan dit
pakket als jong colluvium aangeduid worden. Het aangetroffen colluviumpakket heeft een dikte van
1,85 m. De daaronder liggende in situ löss bestaat uit een fijnkorrelige, kruimelige leem met een licht
bruingele kleur. Deze is aangetroffen vanaf een diepte van 2,10 m beneden maaiveld.
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figuur 32 Boring 14. De boring moet ‘gelezen’ worden van boven rechts naar via boven links en onder rechts naar onder
links.

Colluvium
Naast de Holocene sedimentatie, die bestaat uit afzetting van sediment door diverse kleine riviertjes
en beken, heeft er onder invloed van de mens op grote schaal colluviumvorming plaatsgevonden.
Primaire lössleem is van oorsprong een zeer vruchtbaar sediment, maar ook bijzonder gevoelig voor
erosie. Door ontginning van de lössplateaus en later ook de hellingen kon de löss niet meer door de
wortels van de vegetatie worden vastgehouden. Bij (hevige) regenval en het dichtslaan (verslempen)
van de toplaag van de leembodem vindt er snel zonder dat er bodemverzadiging noodzakelijk is,
oppervlakkige afstroming plaats en worden de fijne lössdeeltjes gemakkelijk door het water
meegenomen. Vooral in het voorjaar als de akkers net geploegd en ingezaaid zijn, is de gevoeligheid
voor erosie zeer groot.
Omdat erosiebeperkende maatregelen met name tijdens de schaalvergroting van de landbouw
gedurende de ijzertijd, de Romeinse tijd en de middeleeuwen zeer beperkt waren, zijn er grote
hoeveelheden löss van de plateaus en vooral de flauwere hellingen (hier ligt een beduidend dikker
pakket löss dan op de steile hellingen) weggespoeld en op lager gelegen delen afgezet. Dit
herafgezette sediment wordt colluvium oftewel secundaire lössleem genoemd. Colluviumvorming is
zeer sterk gerelateerd aan de ontginning van het gebied. Op basis van eerder onderzoek (onder
andere in Nederlands Zuid-Limburg) zijn in ieder geval twee grote fasen van colluviumvorming
bekend. De eerste grote fase van colluviumvorming hangt samen met de ontginning van het gebied
tijdens de late ijzertijd en aansluitend de Romeinse tijd en de tweede grote colluvium fase hangt
samen met de grootschalige ontbossingen tijdens de volle middeleeuwen en daarna25. Waarschijnlijk
heeft er ook in vroegere perioden (pre-ijzertijd/Romeins) colluviumvorming plaatsgevonden, maar
dan op veel kleinere schaal, omdat de ontginningen ook veel kleinschaliger waren. Ook in recentere
tijden heeft er door schaalvergroting in de landbouw nog veel erosie plaatsgevonden op de hellingen
25

de Moor 2006 ; Bunnik, 1999.
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en zacht glooiende plateaus. De intensieve erosie heeft vermoedelijk altijd tot veel overlast geleid.
De verspoelde löss die veelal via de droge dalen werd afgevoerd, zorgde voor veel modderoverlast in
de in beekdalen gelegen nederzettingen. De eerste maatregelen die de overlast van erosie moesten
verminderen bestonden veelal uit het aanleggen van graften (begroeide steilranden parallel aan de
hoogtelijnen op hellingen die als buffer voor afstromend bodemmateriaal hebben gefungeerd).
In beek- en droogdalen maar ook op flauwere dalhellingen kunnen de soms meters dikke pakketten
colluvium archeologische vindplaatsen afdekken die daardoor goed geconserveerd, maar moeilijk of
in het geheel niet aan het oppervlak traceerbaar zijn. Uit archeologisch vondstmateriaal afkomstig uit
de beekdalcolluvia blijkt dat de vorming hiervan in hoge mate is gerelateerd aan ontginningsfasen
van de vruchtbare lössplateaus en lösshellingen26. Deze ontginningen dateren uit het neolithicum
maar vooral uit de late ijzertijd en de Romeinse tijd en uit de volle middeleeuwen en latere perioden.
Uit aanvullend onderzoek in het Geuldal27 is gebleken dat vooral sinds de volle middeleeuwen de
hoeveelheid sediment dat op de hellingen wordt verplaatst enorm is, en dat op de helling
geërodeerd materiaal ook lokaal lager op de helling weer afgezet kan worden. Hierdoor zijn
archeologische vindplaatsen verstoord en worden vondsten verplaatst. Doordat colluviale
lössafzettingen als zogenaamde correlate sedimenten de procesgang elders binnen het landschap
kan duiden, hebben deze afzettingen ook een intrinsieke (landschaps)archeologische waarde zonder
dat er sprake is van materiële resten in of onder deze sedimenten28. Onderzoek van colluviale
sedimenten kan inzicht bieden in de ontginnings- en bewoningsgeschiedenis van een landschap.
Vroegere nederzettingslocaties kunnen door een paleogeografische reconstructies en een tracéback
benadering via stroomstelsels op een hoger landschappelijk schaalniveau worden opgespoord.
Kenmerken van colluvium
Secundaire colluviale lössleem uit het Laat-Holoceen onderscheidt zicht van primaire eolische
lössleem uit het Weichselien door de aanwezigheid van donkere humuslaagjes (fibers), al dan niet
antropogene insluitsels zoals grind, kalkbrokjes, steenkool, baksteen en aardewerk, een (in
vergelijking met eolische leemafzettingen) slappe structuur c.q. geringe consistentie (als gevolg van
een relatief grote poriënfractie) en een fijne tot uiterst fijne sedimentaire gelaagdheid (laminea < 2
mm). Deze zeer fijne gelaagdheid kan zich visueel ook manifesteren door roestvorming in de
zandlaagjes en zogenaamde sedimentaire humusfibers. De afzonderlijke sedimentlaagjes kunnen
parallel geordend zijn maar hebben meestal als gevolg van een scheve, onregelmatige gelaagdheid
een geringe horizontale strekking. Dat geldt vooral voor de humusfibers die vaak zwak trogvormig
zijn als gevolg van afzetting door een zeer ondiepe hellingafstromende watermassa. De individuele
laagjes zijn vaak nog maar juist met het blote oog waarneembaar. Dit geldt vooral voor relatief
homogeen moedermateriaal met een geringe variatie aan korrelgroottes. Om deze gelaagdheid in
het veld met het blote oog te kunnen waarnemen, moeten grondmonsters niet worden gesneden
maar worden gebroken. Daar waar dat macroscopisch niet mogelijk is, kan door middel van
micromorfologisch onderzoek worden bepaald of er al dan niet sprake is van colluvium 29.
Lössleemcolluvium is altijd kalkloos tenzij er ook erosieproducten afkomstig van andere
kalkhoudende formaties in zitten.
Bouten et al., 1985.
de Moor, 2006.
28
Paulussen, 2013.
29
Mucher, 1986.
26
27
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Tijdens het landschappelijk booronderzoek is het opgeboorde materiaal visueel geïnspecteerd op
archeologische indicatoren. Er zijn hierbij met uitzondering van enkele spikkels steenkool en enkele
fragmenten baksteengruis geen vondsten of archeologisch relevante indicatoren aangetroffen. Dit
betekent evenwel niet dat binnen het plangebied geen vindplaatsen aanwezig (kunnen) zijn. Ten
eerste was het booronderzoek niet gericht op het opsporen van archeologische vindplaatsen of sites
en ten tweede is de gehanteerde boordichtheid onvoldoende om hierover uitspraken te kunnen
doen.

Het plangebied kan op basis van de boorresultaten in drie landschappelijke deelgebieden opgedeeld
worden. In het zuidelijke en centrale gedeelte van het plangebied zijn luvisols met een textuur Bhorizont aanwezig en in het noorden zijn cambisols in colluvium dan wel in de eolische (in situ) löss
aanwezig. Het onderscheid tussen het zuidelijke en het centrale gedeelte van het plangebied is
gemaakt op grond van de intactheid van de textuur B-horizont.
Het zuidelijke deelgebied bestaat uit een hoger gelegen en nagenoeg vlak terrein. Hierbinnen zijn
volledig intacte luvisols aangetroffen met een goed ontwikkelde textuur B-horizont. Deze heeft een
dikte van 50 tot 60 cm.
Het centrale deelgebied ligt op de helling naar het beekdal. Plaatselijk is deze helling steil. Hierdoor
zijn de oorspronkelijke goed ontwikkelde luvisols in meer of mindere mate verstoord geraakt (door
erosie dan wel de combinatie van erosie met ploegactiviteiten). De textuur B-horizonten zijn nog
aanwezig (uitgezonderd in boring 6) en variëren in dikte van 10 tot 45 cm. Uitgaande van een intacte
textuur B-horizont van 50 tot 60 cm dikte (zoals deze in deelgebied A is aangetroffen), kan
geconcludeerd worden dat ongeveer 15 tot 60 cm van de oorspronkelijke textuur B-horizont
doorheen de tijd verdwenen is.
het noordelijke deelgebied ligt aan de voet van de helling, in het beekdal van de Dammersbeek.
Hierbinnen zijn bodems zonder profielontwikkeling of met een zwakke profielontwikkeling
aangetroffen, zogenaamde cambisols. Deze bodems zijn zowel in de eolische löss als in colluvium
aangetroffen.
Tijdens het landschappelijk booronderzoek zijn geen archeologische vondsten gedaan, behoudens
enkele aanwijzingen van steenkoolgruis (in het colluvium) en baksteenspikkels (in de bouwvoor/Aphorizont).
Aan de hand van het landschappelijke booronderzoek werden de onderzoeksvragen beantwoord:

Wat is de feitelijke bodemopbouw en op welke niveaus (horizonten) kunnen archeologische
resten verwacht worden?
Binnen het zuidelijke en centrale gedeelte van het plangebied zijn in meer of mindere mate
intacte luvisols met een goed ontwikkelde textuur B-horizont aangetroffen. In het noordelijke
gedeelte van het plangebied komen cambisols voor. In het noordelijke gedeelte is in één
boring een pakket colluvium aangetroffen.
Archeologische resten worden -uitgezonderd in de boring met het colluviumpakket- vanaf
maaiveld verwacht. Concreet kunnen vondsten en vondstconcentraties vanaf de top van de
textuur B-horizont (op een diepte van 20 tot 45 cm beneden maaiveld) aangetroffen worden.
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Vanwege de lutum- en/of ijzerinspoeling (en dus ook de bodemverweringsprocessen) zullen
grondsporen pas goed leesbaar worden vanaf de BC- of C-horizont (op een diepte van 30 tot
100 cm beneden maaiveld).
Ter plaatse van de boring met colluvium, kunnen archeologische resten gelaagd voorkomen.
Zowel in de top van het colluvium, als in het colluvium als direct onder het colluvium kunnen
archeologische vindplaatsen aangetroffen worden. Ter plaatse kunnen dus archeologische
vindplaatsen voorkomen van 25 tot 220 cm (en dieper) beneden maaiveld. We merken wel op
dat in het colluvium steenkool- en baksteendeeltjes voorkomen wat wijst op een jonge
datering van dit pakket.
Welke delen van het gebied zijn door eerdere bodemingrepen reeds verstoord zodat
(behoudenswaardige) archeologische resten niet meer verwacht kunnen worden?
Tijdens het onderzoek zijn geen gebieden vastgesteld die door eerdere bodembewerking
verstoord zijn. Dit is behoudens de natuurlijke erosie die binnen een gedeelte van het
plangebied heeft plaatsgevonden.
In welke mate en in welke zones zijn horizonten bewaard waarin zich archeologische resten in
situ (kunnen) bevinden?
Zie eerste vraag/antwoord.
Hoe zijn de omstandigheden ten aanzien van het eventueel voorkomen van steentijd
vindplaatsen?
Gezien de aanwezigheid van een beekdal en een landschappelijke gradiënt, kunnen
steentijdvindplaatsen verwacht worden. Diverse studies hebben immers aangetoond dat
steentijdvindplaatsen zich doorgaans bevinden op een afstand van 100 tot 200 m van een
(droog)dal. De zone van 100 tot 200 m afstand van het (beek)dal bevindt zich binnen het
plangebied op de helling met deels afgetopte en deel verstoorde luvisols zonder afdekkende
colluvium- of hellingafzettingen. Aangezien de steentijdvindplaatsen dus aan maaiveld liggen
of hebben gelegen, zal minimaal de top (maar mogelijk de gehele vindplaats) door erosie
verstoord zijn. Gave vuursteenvindplaatsen worden binnen het plangebied minder verwacht.
Indien gave bodems dan wel potentiële archeologische horizonten aanwezig zijn, zullen deze
vergraven worden door de geplande werkzaamheden? Zo ja, welke beheer/behoudmaatregelen zijn noodzakelijk ter behoud / bescherming van archeologische waarden?
Binnen het plangebied zijn gave (en deels afgetopte/verstoorde) bodems dan wel potentiele
archeologische horizonten aanwezig die door het planvoornemen verstoord worden. Het
uitvoeren van maatregelen ter beheer/behoud zijn noodzakelijk (zie volgende paragraaf).
Welke beheer-/behoudmaatregelen zijn noodzakelijk ter behoud / bescherming van
archeologische waarden?
Zie hoofdstuk 0.

44

KMO Zone Nederboelare, Gemeente Geraardsbergen

Archeologienota 2016H135 & 2016I38

4 Archeologisch verwachtingsmodel
Op basis van het bureauonderzoek is geconstateerd dat sinds de 18de eeuw op de percelen van het
plangebied weinig andere activiteiten plaatsgegrepen hebben dan landbouwactiviteiten. Uit deze
periode dienen er dus weinig of geen archeologische sporen verwacht te worden, behalve deze die
het gevolg zijn van de landbouwactiviteiten en de ontwikkeling van de percelering. Sinds de jaren ’70
van de 20ste eeuw werden er wel enkele gebouwen gezet, dit op enkele percelen in het zuiden van
het plangebied.
Wat er precies voor de 18de eeuw met het terrein gebeurde, is niet geheel duidelijk, maar gezien het
een gebied was dat vlak bij de middeleeuwse stad Geraardsbergen lag en vlakbij het centrum van de
baronie van Boelare, is het niet uitgesloten dat het al sinds de middeleeuwen in gebruik was als
landbouwareaal. Er kunnen dus wellicht sporen van middeleeuwse landbouwactiviteiten en
percelering aangetroffen worden, en ook bewoningssporen zijn niet uit te sluiten.
Gezien de landschappelijke ligging van het plangebied op een iets hogere rug tussen een beekvallei
en de vallei van de Dender, en het volgens het bodemkundige onderzoek droge gronden betreft, zal
dit terrein ook in een verder verleden aantrekkelijk geweest zijn voor menselijke activiteiten en
bewoning. Er is dan ook een reële kans op het aantreffen van sporen uit de steentijden, metaaltijden
en Romeinse periode in de bodem.
Het landschappelijk booronderzoek heeft aangetoond dat met uitzondering van de helling de
bodems in het plangebied intact zijn. Op de hogere rug (zuidelijk gedeelte van het plangebied) zijn
intacte luvisols met goed ontwikkelde textuur B-horizonten aangetroffen en in het noordelijk
gedeelte zijn cambisols zonder profielontwikkeling aangetroffen. Deze cambisols bevinden zich ter
hoogte van het beekdal. Op de helling (in het centrale gedeelte van het plangebied) zijn luvisols met
in meer of mindere mate verstoorde dan wel afgetopte textuur B-horizonten aangetroffen.
Het landschappelijk booronderzoek toonde eveneens de aanwezigheid van een dik pakket jong
colluvium aan.
Worden de resultaten van het landschappelijke booronderzoek en de archeologische verwachting
zoals dat in het bureauonderzoek is opgesteld tegen elkaar afgezet, dan kan onderstaand
verwachtingmodel opgesteld worden. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen jagersverzamelaars (steentijden) en de landbouwgemeenschappen (neolithicum en recenter) omdat beide
verschillende eisen stelden aan het landschap waarbinnen zij zich bewogen en dus ook mogelijk op
andere locaties sporen van hun aanwezigheid hebben nagelaten.
Jagers verzamelaars (steentijden)
Nederzettingen (kampementen) van de jagers verzamelaars kunnen in principe overal
voorkomen. Deze jagers-verzamelaars verbleven doorgaans niet lang op dezelfde plaats en
trokken veelvuldig door het landschap. Er is echter wel een tendens in de vestiging van deze
jagers-verzamelaars zichtbaar: met name de hoogtes bestaande uit terrassen, plateaus en
hoge ruggen werden opgezocht. Hierbij hadden de gradiëntzones nabij beekdalen de
voorkeur boven de centrale plateaus. Doorgaans bevinden deze vindplaatsen zich op een
afstand van 100 tot 200 m van een (beek/droog)dal.
Dergelijke vindplaatsen zullen binnen het plangebied uit vondststrooiingen bestaan met
eventuele ondiepe sporen (haardplaatsen) in de ondergrond die onder de bouwvoor
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beginnen. Eventuele nederzettingsresten uit het paleolithicum en mesolithicum kunnen
zowel bestaan uit basisnederzettingen met een oppervlakte tussen 200 en 1.000 m² of van
kleine tijdelijke kampementjes met zeer geringe afmetingen die nauwelijks meer zijn dan de
neerslag van een enkele (jacht)activiteit of een kortstondig kamp. De omvang hiervan kan
beperkt zijn tot enkele (tientallen) vierkante meters.
Binnen het plangebied loopt de zone van 100 tot 200 m vanaf het beekdal tot halverwege de
helling. Op deze helling zijn afgetopte dan wel geërodeerde luvisols met textuur B-horizonten
aangetroffen. Een afdekking door colluvium of hellingafzettingen is hier niet aangetroffen.
Het is dus aannemelijk dat indien vindplaatsen van jagers verzamelaars binnen het
plangebied aanwezig waren, deze door erosie verstoord zijn geraakt. Gezien de aftopping van
de Bt-horizonten (van 15 tot 60 cm) kan aangenomen worden dat vuursteenvindplaatsen niet
meer of onvoldoende gaaf aanwezig zijn.
De verwachting dat gave vindplaatsen of vindplaatsen waarbij door bestudering een
wetenschappelijke meerwaarde behaald kan worden, dient bijgesteld te worden naar laag. Het
uitvoeren van een vervolgonderzoek naar deze specifieke vindplaatsen wordt niet (meer)
noodzakelijk geacht.
Landbouwgemeenschappen (Neolithicum – Metaaltijden – Romeinse tijd – Middeleeuwen)
Vanaf het vroeg-neolithicum vestigde men zich min of meer permanent in het löss- en
leemgebied en ontstonden de eerste sedentaire landbouwnederzettingen. Deze
nederzettingen lagen vooral relatief hoog op de randen van de lössplateaus. Uit de
verwachtingsanalyses in andere lössregio’s30 blijkt dat ook gedurende het neolithicum tot en
met de Romeinse tijd de meeste bewoning zich binnen een afstand van 300 tot 500 meter
van een droog- of beekdal bevond. Een actueel basismodel voor de lössplateaus geeft
namelijk aan dat beek- en droogdalen een belangrijke rol als vestigingsfactor hebben
gespeeld gedurende hele prehistorie en Romeinse tijd: “De nabijheid en toegankelijkheid van
(vers) water blijkt essentieel te zijn voor de bestaanswijze” 31. Met name het zuidelijke
gedeelte van het plangebied heeft daardoor een hoge verwachting voor het aantreffen van
vindplaatsen uit de periode neolithicum – Romeinse tijd. Maar ook middeleeuwse en
recentere archeologische vindplaatsen kunnen niet uitgesloten worden, onder andere
vanwege de aanwezigheid van de Heerlijkheid Boelare en de middeleeuwse stad
Geraardsbergen.
Vindplaatsen van landbouwgemeenschappen worden vooral gekenmerkt door de
aanwezigheid van grondsporen (naast concentraties van vondstmateriaal). Deze grondsporen
worden doorgaans (in niet-afgedekte contexten) verwacht vanaf de onderzijde van de Aphorizont dan wel de top van de B-horizont, maar vanwege bodemvormingsprocessen
(verwering, verbruining, lutum- en/of ijzerinspoeling) is de zichtbaarheid en de leesbaarheid
doorgaans pas voldoende goed vanaf de top van de BC- of C-horizont.
Gezien de resultaten van het landschappelijk booronderzoek (intacte en semi-intacte luvisols met Bhorizonten) kunnen vindplaatsen van landbouwgemeenschappen nog gaaf binnen het plangebied
aanwezig zijn. Het uitvoeren van vervolgonderzoek naar deze vindplaatsen wordt noodzakelijk
geacht.
30
31

van Wijk & Orbons, 2010.
van Wijk & Orbons, 2010: 116-117.
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5 Invloed van de werken op het archeologisch erfgoed
Door de ontwikkeling van het terrein te Nederboelare tot KMO-zone zal de ondergrond over vrijwel
het volledige terrein verstoord worden (zie ook 2.1.4). In een eerste fase zal door het Autonoom
Gemeentebedrijf Geraardsbergen een nieuwe wegenis aangelegd worden met daaronder een
gescheiden afval- en hemelwaterafvoer die respectievelijk tot maximum 0,68 en 2,15 m diep onder
het maaiveld uitgegraven zullen worden.
Er worden ook een drietal waterpartijen voorzien die in zullen staan voor de opvang van hemelwater.
De twee in het oosten zouden voornamelijk gebruik maken van het natuurlijke hoogteverschil van
het terrein. De grootste wordt helemaal niet uitgegraven, daarrond wordt een kleine ophoging
voorzien, deze heeft dus geen impact. De kleinste wordt maximum 2 m diep onder het huidige
niveau uitgegraven, errond wordt opnieuw een ophoging voorzien. De langwerpige waterpartij in het
noorden wordt tot maximum 3 m diep uitgegraven, de uitgraving is V-vormig en wordt naar onder
toe smaller.
Ondertussen zullen de percelen ook worden herverdeeld, waarna deze later door individuele
initiatiefnemers verder ingericht zullen worden met kleine tot middelgrote bedrijven. Ondanks dat er
voor deze fase nog geen plannen of ontwerpen beschikbaar zijn, gezien de percelen nog niet werden
verkocht, wordt er toch vanuit gegaan dat deze bouwwerken ook een grote impact zullen hebben op
de bodem. Er zullen wellicht werfzones aangelegd worden, funderingen uitgegraven, etc.
De combinatie van de resultaten van het bureau- en landschappelijk booronderzoek laat toe vast te
stellen dat de mogelijkheid bestaat dat er nog archeologische vindplaatsen (uit het neolithicum tot
en met de middeleeuwen) aanwezig zijn binnen het plangebied. Het zou mogelijk zijn om
archeologische vindplaatsen aan te treffen vanaf ca. 30 cm onder het huidige maaiveld.
De voorziene ingrepen gaan dieper dan het niveau waar archeologische vindplaatsen verwacht
kunnen worden. Indien er een archeologische vindplaats aanwezig is binnen het plangebied, zullen
de werkzaamheden daar een destructief effect op hebben.
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6 Verder verloop van de onderzoeksstrategie
Rekening houdend met bovenstaand verwachtingsmodel voorgesteld in hoofdstuk 4, in combinatie
met de informatie omtrent het landschap en de bodem wordt concreet volgende aanpak
voorgesteld:
1. Een proefsleuvenonderzoek met continue sleuven in de centrale en zuidelijke zone, ofwel
Advieszone 1 (9,55 ha; figuur 33). Een proefsleuvenonderzoek is de meest adequate
methode voor het opsporen en waarderen van sporenvindplaatsen. Wel dient een
voldoende dichte spreiding bereikt te worden (minimaal 10%), evenals voldoende
kijkvensters (minimaal 2.5%) gegraven te worden om onderbouwde uitspraken te doen
omtrent de waarde, dichtheid en nodige vervolgstappen met betrekking tot eventueel
aanwezige sporen.
2. Met betrekking tot het beekdal, Advieszone 2 (3,13 ha; figuur 33), geldt een specifiek
verwachtingspatroon. Daar worden geen concentraties aan sporenvindplaatsen verwacht,
maar eerder off site fenomenen die te maken zouden kunnen hebben met de eventuele
aanwezige vindplaatsen op de hoger gelegen Advieszone 1. Daarom stellen we voor verder
onderzoek te koppelen aan het al dan niet aantreffen van archeologische sporen in
Advieszone 1. Het verder onderzoek in het beekdal dient met andere woorden te gebeuren
aansluitend op het proefsleuvenonderzoek binnen Advieszone 1. Indien daaruit blijkt dat er
één of meerdere sporenvindplaatsen aanwezig zijn die aansluiten op de helling, wordt er ook
een proefsleuvenonderzoek voorgesteld voor Advieszone 2. Indien de resultaten negatief zijn
voor Advieszone 1 dient er voor Advieszone 2 ook geen verder vooronderzoek meer te
gebeuren.
3. Er wordt geen verder onderzoek geadviseerd in Advieszone 3 (1,12 ha; figuur 33) waar zich
colluvium (ca. 2 m dik) bevindt. Op basis van de huidige plannen gaan we ervan uit dat enkel
de aanleg van de langwerpige waterbuffer doorheen dit pakket zullen reiken, en dit voor
slechts een zeer beperkt breedte, gezien de gracht V-vormig uitgegraven wordt. Gezien de
jonge datering van het pakket, op basis van het voorkomen van steenkool, in combinatie met
de afwezigheid van archeologische indicatoren in de historische bronnen, lijkt ons de kans op
het aantreffen van sporen op of binnen dit pakket klein.
In verband met de afbakening van Advieszone 1 wijzen we er wel op dat de overgang van de
zone met colluvium (Advieszone 3) en het beekdal (Advieszone 2) niet exact is, vanwege het
gehanteerde boorgrid tijdens het landschappelijke booronderzoek. Daarom stellen we volgende
aanpak voor:
o De proefsleuven hebben een noordzuid richting.
o De proefsleuven worden in noordelijke richting voldoende doorgetrokken zodat de
begrenzing van het colluvium en de beekdalzone exact wordt geregistreerd. De
begrenzing zoals weergegeven is met andere woorden niet exact maar dient in het
veld geverifieerd te worden.
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De hieronder vermelde methodes van vooronderzoek (zonder en met ingreep in de bodem) werden
niet meer geselecteerd voor het verdere onderzoekstraject:
1. Een veldprospectie: een groot deel van de percelen wordt gebruikt als graasland, waarbij de
zichtbaarheid van vondsten zeer klein is.
2. Geofysisch onderzoek: werd niet weerhouden gezien er enerzijds voor het
paleolandschappelijk luik reeds landschappelijke boringen werden uitgevoerd, en er
anderzijds voor het archeologische luik een specifieke archeologische vraagstelling
ontbreekt (bv. de vermoedelijke aanwezigheid van specifieke structuren).
3. Verder archeologisch booronderzoek:
o De hoogste kans op het aantreffen van vuursteenvindplaatsen zich op de flank
bevindt. Het booronderzoek wees uit dat de bodem daar voor een belangrijk deel
geëerodeerd is, wat gezien de fragiliteit van dergelijk vindplaatsen zal resulteren in
een beperkte gaafheid indien deze aanwezig zijn. In dat geval weegt de
onderzoeksinspanning niet meer op tegen het gewenste resultaat.
o Op de rug de aanwezigheid van vuursteenvindplaatsen niet uitgesloten kan worden.
Echter wordt niet verwacht dat deze er in hoge densiteit voorkomen. In dergelijke
gevallen is daalt de trefkans bij een reguliere aanpak (met name verkennend
archeologisch booronderzoek) sterk. Het intensifiëren van de onderzoeksmethode
zou wederom resulteren in een hoge investeringskost die niet meer in verhouding
staat met het gewenste resultaat.
o

figuur 33 Plangebied met aanduiding van de drie advieszones, geprojecteerd op het kadasterplan (bron: AGIV).
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7 Assessment voor gespecialiseerd publiek
Te Nederboelare (deelgemeente van Geraardsbergen) wordt door het Autonoom Gemeentebedrijf
Geraardsbergen een nieuwe KMO-zone ontwikkeld. Daarvoor wordt een verkavelingsvergunning
aangevraagd voor een terrein van 13,8 ha groot. Conform het nieuwe erfgoeddecreet wordt deze
aanvraag vergezeld van een archeologienota. Deze nota werd opgesteld door RAAP België en omvat
een bureaustudie en een landschappelijk booronderzoek.
Het plangebied bevindt zich ca. 1 km ten noorden van de stadskern van Geraardsbergen en van de
Dender. Geraardsbergen is gelegen in de streek van de Vlaamse Ardennen, een sterk golvend
landschap dat doorsneden wordt door kleine valleien. Ter hoogte van Geraardsbergen zelf
doorbreekt de grotere vallei van de Dender het heuvellandschap. Het plangebied ligt op een iets
hoger terrein tussen de valleien van de Dammersbeek en de Dender.
Op basis van het bureauonderzoek is geconstateerd dat sinds de 18de eeuw op de percelen van het
plangebied weinig andere activiteiten plaatsgegrepen hebben dan landbouwactiviteiten. Uit deze
periode dienen er dus weinig of geen archeologische sporen verwacht te worden, behalve deze die
het gevolg zijn van de landbouwactiviteiten en de ontwikkeling van de percelering. Sinds de jaren ’70
van de 20ste eeuw werden er wel enkele gebouwen gezet, dit op enkele percelen in het zuiden van
het plangebied.
Wat er precies voor de 18de eeuw met het terrein gebeurde, is niet geheel duidelijk, maar gezien het
een gebied was dat vlak bij de middeleeuwse stad Geraardsbergen lag en vlakbij het centrum van de
baronie van Boelare, is het niet uitgesloten dat het al sinds de middeleeuwen in gebruik was als
landbouwareaal. Er kunnen dus wellicht sporen van middeleeuwse landbouwactiviteiten en
percelering aangetroffen worden, en ook bewoningssporen zijn niet uit te sluiten.
Gezien de landschappelijke ligging van het plangebied op een iets hogere rug tussen een beekvallei
en de vallei van de Dender, en volgens het bodemkundige onderzoek droge gronden betreft, zal dit
terrein ook in een verder verleden aantrekkelijk geweest zijn voor menselijke activiteiten en
bewoning. Er is dan ook een reële kans op het aantreffen van sporen uit de steentijden, metaaltijden
en Romeinse periode in de bodem, zoals een losse vondst van een kuil en enkele late
ijzertijdscherven uit de nabije omgeving ook bevestigt.
Het landschappelijk booronderzoek heeft aangetoond dat, met uitzondering van de helling in het
noorden, de bodems in het plangebied intact zijn. Op de hogere rug (zuidelijk gedeelte van het
plangebied) zijn intacte luvisols met goed ontwikkelde textuur B-horizonten aangetroffen en in het
noordelijk gedeelte zijn cambisols zonder profielontwikkeling aangetroffen. Deze cambisols bevinden
zich ter hoogte van het beekdal. Op de helling (in het centrale gedeelte van het plangebied) zijn
luvisols met in meer of mindere mate verstoorde dan wel afgetopte textuur B-horizonten
aangetroffen. Het landschappelijk booronderzoek toonde eveneens de aanwezigheid van een dik
pakket jong colluvium aan.
Uit de gecombineerde resultaten van het bureau- en landschappelijke booronderzoek konden een
archeologisch verwachtingsmodel opgesteld worden (zie hoofdstuk 4). Daaruit blijkt dat voor de
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vindplaatsen uit het paleo- en mesolithicum de verwachting laag is. Vindplaatsen uit die periodes
situeren zich vaak binnen 100 à 200 m van een (beek/droog)dal. In het noorden van het plangebied
loopt deze zone tot halverwege de helling met afgetopte en/of geërodeerde luvisols met textuur Bhorizonten. Mogelijke vindplaatsen zijn dus waarschijnlijk door erosie verstoord en dus niet meer of
onvoldoende gaaf aanwezig. Daardoor wordt een verder vervolgonderzoek naar deze specifieke
vindplaatsen niet (meer) noodzakelijk geacht.
Voor de zuidelijke zone van het plangebied dient rekening gehouden te worden met een hoge
verwachting voor het aantreffen van vindplaatsen uit de periode van het neolithicum tot de
Romeinse periode, dit vanwege de uitstekende landschappelijke ligging op hogere drogere gronden
nabij een beekdal. Ook middeleeuwse en recentere archeologische vindplaatsen kunnen niet
uitgesloten worden, onder andere vanwege de aanwezigheid van de Heerlijkheid Boelare en de
middeleeuwse stad Geraardsbergen. Gezien de resultaten van het landschappelijk booronderzoek
(intacte
en
semi-intacte
luvisols
met
B-horizonten)
kunnen
vindplaatsen
van
landbouwgemeenschappen nog gaaf binnen het plangebied aanwezig zijn. In het geval er
archeologische vindplaatsen aanwezig zijn in deze hoger gelegen zone, is het ook mogelijk dat er zich
off site fenomenen bevinden op de helling naar de beekvallei toe. Dergelijke vindplaatsen zijn
moeilijker te detecteren en interpreteren, maar wanneer deze aan een hoger gelegen vindplaats
gekoppeld kunnen worden zouden ook zij een wetenschappelijke meerwaarde hebben. Het
uitvoeren van vervolgonderzoek naar deze vindplaatsen wordt noodzakelijk geacht.
De uitwerking van de te nemen maatregelen is uitgewerkt in een apart Programma van Maatregelen.

figuur 34 Synthesekaart van het plangebied met de resultaten van het booronderzoek en de gegevens van de CAI,
geprojecteerd op het DHM (bron: Geopunt).
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9 Lijst van de bijlages
Bijlage 1: Voorontwerp KMO-zone (pdf’s van de opdrachtgever, zip-bestand).
Bijlage 2: Afbakening plangebied (shapefile, zip-bestand).
Bijlage 3: Locatie boringen (shapefile, zip-bestand).
Bijlage 4: Boorbeschrijvingen met visuele weergave van de boorprofielen.
Bijlage 5: Dagrapport landschappelijk booronderzoek 2016I38.
Bijlage 5: Plannenlijst.
Bijlage 6: Fotolijst.
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figuur 21
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figuur 24

23 figuur 25
24 figuur 26
25 figuur 28
26 figuur 33
27 figuur 34

Beschrijving
Topografische kaart met projectie van het plangebied (bron: NGI).
Projectie van het plangebied op het kadasterplan
Algemene situering van het plangebied op de topografische kaart
Luchtfoto uit 2016 met daarop het plangebied geprojecteerd
Bodembedekkingskaart uit 2012 met daarop het projectgebied
geprojecteerd
Voorontwerp voor de KMO Zone Nederboelare met aanduiding van de
voorziene nieuwe percelering en wegenis, Geraardsbergen
Voorontwerp voor de KMO Zone Nederboelare met aanduiding van de
voorziene nieuwe hemel- en afvalwaterafvoer, Geraardsbergen
Tertiair geologische kaart met aanduiding van het plangebied
Quartair geologische kaart met aanduiding van het plangebied
Bodemkaart met projectie van het plangebied
Potentiële bodemerosiekaart uit 2016
Digitaal Terreinmodel Vlaanderen met aanduiding van het plangebied
Digitaal Terreinmodel Vlaanderen (detail) met projectie van het
plangebied en aanduiding van de hoogteprofielen
Figuratieve kaart van Grantmont (Geersberge) opgemaakt door
Deventer (1550-1565).
Kaart van Ferraris (1771-1777) met projectie van het projectgebied
Atlas der Buurtwegen (1841) met projectie van het plangebied
Kaart van Vandermaelen (1846-1854) met projectie van het plangebied
Popp-kaart (1842-1879) met projectie van het plangebied
Luchtfoto (1971) met projectie van het plangebied
Luchtfoto (2000-2003) met projectie van het plangebied
Luchtfoto (2008-2011) met projectie van het plangebied
Luchtfoto (2012) met projectie van het plangebied
Kaart met aanduiding van de CAI-items in de omgeving van het
projectgebied op het grondgebied van Nederboelare, peildatum
september 2016
Boorpuntenkaart.
Boorresultaten geprojecteerd op de landschappelijke deelgebieden.
Plangebied met aanduiding van de drie advieszones, geprojecteerd op
het kadasterplan
Synthesekaart van het plangebied met de resultaten van het
booronderzoek en de gegevens van de CAI, geprojecteerd op het DHM
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Bijlage 7 Fotolijst
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1
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5
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7
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Figuurnr.
figuur 4
figuur 4
figuur 27
figuur 27
figuur 27
figuur 29
figuur 30
figuur 31
figuur 32

Beschrijving
Vorm
Datum
Terreinopnames 6 september 2016
digitaal
6/9/2016
Terreinopnames 6 september 2016
digitaal
6/9/2016
Foto-impressie van het plangebied. Foto’s: R. Paulussen d.d. 6-9-2016.
digitaal
6/9/2016
Foto-impressie van het plangebied. Foto’s: R. Paulussen d.d. 6-9-2016.
digitaal
6/9/2016
Foto-impressie van het plangebied. Foto’s: R. Paulussen d.d. 6-9-2016.
digitaal
6/9/2016
Boring 13. De boring moet ‘gelezen’ worden van boven links via boven rechts en onder links naar
digitaal
onder rechts.6/9/2016
Boring 10. De boring moet ‘gelezen’ worden van boven links via boven rechts en onder links naar
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links.
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