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Hoofdstuk 1

Samenvatting van het bureauonderzoek

In januari 2019 stelde Studiebureau Archeologie bvba een archeologienota op naar aanleiding van een
omgevingsvergunningsaanvraag voor de bouw van eengezinswoningen met bijhorende
nutsvoorzieningen voor een terrein (ca. 4758 m2) ter hoogte van de Emiel Fleerackerslaan in de
gemeente Beveren (fig. 1.1 tem 1.3).1 Op basis van de resultaten van het bureauonderzoek (2018 K
264) werd een programma van maatregelen opgemaakt voor de uitvoering van een uitgesteld
vooronderzoek met ingreep in de bodem.
De geplande werken omvatten de bouw van 13 eengezinswoningen en bijbehorende
nutsvoorzieningen. De woningen komen langs een nieuwe weg, met een totale breedte van 8 m
(voetpaden inbegrepen), in het verlengde van de huidige Emiel Fleerackerslaan in Melsele. Ten
zuidwesten van de woningen worden 13 garageboxen en 7 parkeerplaatsen voorzien. Ten zuidoosten
van de woningen is een infiltratiekom ingepland. De woningen worden niet onderkelderd. Hierdoor
wordt voorzien in het vorstvrij funderen van de huizen, wat gemiddeld overeenkomt met een
verstoringsdiepte tot ca. 80 cm onder het huidige maaiveld. Langs de Dijkgracht wordt een
onderhoudszone van minimaal 5 m voorzien waarvoor geen werkzaamheden zijn gepland. De
wegenis heeft een opbouw met een totale dikte van 60 cm. De voetpaden hebben een opbouw van
53 cm. De riolering komt onder de nieuwe wegenis en de bestaande voetweg en zullen daar
plaatselijk voor een diepere verstoring zorgen. Verder zal de stal aan de noordoostelijke zijde van het
projectgebied deels gesloopt worden (fig. 1.4 t.e.m fig. 1.6). De bouwplannen zijn als bijlage
toegevoegd aan deze nota.
Er dient gewezen te worden op de noodzaak van verder archeologisch onderzoek (met ingreep in de
bodem) vermits het projectgebied gesitueerd is op een locatie waar er een goede bodembewaring
mogelijk is. Bovendien zijn er in de onmiddellijke omgeving archeologisch relevante sites en
vondstlocaties aanwezig uit alle perioden vanaf de metaaltijden tot en met WOII (fig. 1.7). Op basis
van het uitgevoerde bureauonderzoek werd een verwachtingspatroon opgesteld voor het aantreffen
van (pre)historische vindplaatsen uit alle mogelijke periodes vanaf de steentijd tot en met WOII, dit
in de vorm van artefacten- en grondsporensites. Cartografisch onderzoek heeft aangetoond dat het
projectgebied slechts in beperkte mate bebouwd is geweest, waardoor er weinig tot geen structurele
verstoring van de bodem wordt verwacht. Wel is er op de Ferrariskaart (1771-1778) bebouwing
gesitueerd in het noorden en noordoosten van het projectgebied, die tegen de jaren 30 van de 19de
eeuw weer verdwenen was (fig. 1.8).

1

https://loket.onroerenderfgoed.be/archeologie/notas/archeologienotas/9851
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Fig. 1.1: Uittreksel van het kadasterplan met situering van het projectgebied (©CADGIS).

Fig. 1.2: Uittreksel van de topografische kaart met situering van het projectgebied (©AGIV).
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Fig. Fout! Geen tekst met de opgegeven stijl in het document..3: Uittreksel van de meest recente
luchtfoto met situering van het projectgebied (©AGIV).
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Fig. 1.4:Ontwerpplan woningen (bron: Studiegroep IRTAS bvba).
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Fig. 1.5: Rioleringsplan (bron: Studiegroep IRTAS bvba).
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Fig. 1.6: Wegenisplan (bron: Studiegroep IRTAS bvba).
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Fig.1.7: Uittreksel uit de CAI met situering van waterlopen en het projectgebied op het digitaal
hoogtemodel (DHM II) (©AGIV).

Fig. 1.8: Detail uit de Ferrariskaart (1771-1778) met aanduiding van het projectgebied.

8

Nota: Het archeologisch vooronderzoek aan de Emiel Fleerackerslaan te Melsele

Hoofdstuk 2

Resultaten van het landschappelijk bodemonderzoek

2.1 Beschrijvend gedeelte
2.1.1 Administratieve gegevens
Projectcode

Actoren

Locatie

2019K139
Studiebureau
Archeologie

OE/ERK/Archeoloog/2015/00002 (bedrijf)

Lawrence Dingens

OE/ERK/Archeoloog/2018/00213
(Erkend archeoloog, auteur, veldwerkleider)

Nick Van Liefferinge

Assistent-bodemkundige

Provincie

Oost-Vlaanderen

Gemeente

Beveren

Deelgemeente

Melsele

Adres

Emiel Fleerackerslaan

Kadastrale gegevens

Beveren, Melsele 9e afd., Sectie C, nr. 62c

Oppervlakte
projectgebied

0,51 ha

Bounding Box

Punt 1

X144185, Y213214

Punt 2

X144289, Y213337

Topografische kaart

Fig. 1.2

Kadasterplan

Fig. 1.1

Veldwerk

gefaseerd

18 november 2019 - 3 december 2019

Relevante termen

Landschappelijke bodemonderzoek,
buitengebied, bolle akkers

Verstoorde zones

Ter hoogte van de stallen ten noorden van
het projectgebied is een kleine zone
verstoord door de aanwezigheid van een
betonnen platform, waarop voederbakken
staan.
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2.2 Archeologische voorkennis
Het gebied bevindt zich in een zone die bedekt is door eolische, hellings- en fluviatiele afzettingen uit
het Holoceen, Weichseliaan en Quartair. Het projectgebied situeert zich in een gradiëntzone,
namelijk op de flank en het afwateringsgebied van een brede stuifzandrug. De omgeving ten noorden
en oosten van het projectgebied wordt gekarakteriseerd door lager gelegen gronden met lokale
waterlopen. Het projectgebied vormde mogelijk een aantrekkelijke locatie voor (pre)historische
activiteiten en bewoning.
Landschappelijk is het projectgebied gelegen in het Land van Waas, dat over het algemeen wordt
gekenmerkt door een matig droge lemige zandbodem. De wijde landschappelijke omgeving van het
projectgebied heeft een specifieke aanblik door de aanwezigheid van bolle akkers uit de 15de en 16de
eeuw. Het is reeds bekend dat dergelijke bolle akkers in het Waasland de kans op een goede
bewaring van eventueel aanwezige paleobodems en (daarmee geassocieerde) resten uit periodes
voor de aanleg van de akkers verhogen.
In de omgeving van het projectgebied zijn er verscheidene archeologische sporen en vondsten
geregistreerd uit de middeleeuwen, en in minder mate uit de metaaltijden en de Romeinse tijd. Uit
historisch en cartografisch onderzoek is gebleken dat er mogelijk in de 18de eeuw enkele woningen
hebben gestaan in de noordelijk en oostelijke hoeken van het projectgebied, maar eveneens dat het
projectgebied sinds het begin van de 19de eeuw onbebouwd is geweest en gebruikt werd voor
agrarische doeleinden. Recente verstoringen binnen het projectgebied zouden dus eerder beperkt
zijn gebleven.2

2

Programma van maatregelen bij de archeologienota (ID: 9851).
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2.3 Onderzoeksopdracht en vraagstellingen
Het doel van het landschappelijk bodemonderzoek is het achterhalen van de aardkundige opbouw en
de ontstaansgeschiedenis van de ondergrond en de evolutie van het (paleo)landschap. Ook kan met
deze methode de graad van bodemverstoring worden achterhaald. Eventuele archeologische
indicatoren aangetroffen in de boorstalen kunnen bijkomende informatie geven over de te
verwachten archeologische vondsten.
Volgende onderzoeksvragen worden behandeld:
Welke zijn de waargenomen bodemhorizonten (beschrijving en duiding)?
- In hoeverre is de bodemopbouw intact?
- Op welke diepte(s) bevind(e)t(n) zich het archeologisch vlak?
- Zijn er tekenen van erosie?
- Wat is de relatie tot de bodem en de eventuele archeologische sporen?
2.4 Vooropgestelde onderzoeksmethode en -technieken
Het landschappelijk bodemonderzoek wordt uitgevoerd door middel van landschappelijke boringen,
waarbij een veldwerkleider met ervaring in dergelijke landschappelijke bodemonderzoeken wordt
bijgestaan door een aardkundige of assistent-aardkundige met ervaring met betrekking tot bodemen sedimenttypes die in het projectgebied voorkomen.
Landschappelijk booronderzoek omvat de kartering van de aard, topografie, morfologie en
conservering van de ondergrond in functie van een reconstructie van de aardkundige opbouw van
het onderzochte gebied door middel van boringen. De manuele boringen worden uitgevoerd met
een Edelmanboor met een boorkopdiameter van min. 7 cm. Gezien de omvang van het terrein en de
verwachte complexiteit van het landschap worden de boringen geplaatst in een verspringend
driehoeksgrid van 30X30 m, waar de afstand tussen de boorpunten binnen één raai 30 m bedraagt
en de afstand tussen de raaien 30 m bedraagt. Er worden bij benadering 9 boringen geplaatst. Indien
afgeweken wordt van de initiële opzet op basis van bekomen inzichten tijdens de uitvoering van het
onderzoek, wordt dit eveneens beschreven en verantwoord in de rapportering. Het landschappelijk
bodemonderzoek wordt op die manier uitgevoerd dat alle bodemeenheden worden gecapteerd en
dat er gefundeerde uitspraken kunnen worden geformuleerd over het hele terrein.
Op basis van het landschappelijk booronderzoek zal het mogelijk zijn om na te gaan welke delen van
het terrein in aanmerking komen voor vervolgonderzoek in de vorm van verkennende/waarderende
archeologische boringen en/of proefsleuvenonderzoek.
2.5 Afwijkingen ten aanzien van de vooropgestelde onderzoeksstrategie en -methodes3
Tijdens het veldwerk vonden er geen afwijkingen ten aanzien van de vooropgestelde
onderzoeksstrategie en -methodes
plaats. Over het gehele onderzoeksterrein werden
3

Dit zijn afwijkingen ten opzichte van de vooropgestelde onderzoeksstrategie en -methodes die zijn
opgenomen in het programma van maatregelen van de archeologienota (ID: 9851).
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landschappelijke boringen geplaatst zoals voorgesteld in het programma van maatregelen (fig. 2.1 en
fig. 2.2). Het terrein was vrij toegankelijk en in gebruik als weide voor koeien.

Fig. Fout! Geen tekst met de opgegeven stijl in het document.1: Het vooropgestelde
boorpuntenplan (archeologienota ID: 9851).
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Fig. 2.2: Het uitgevoerde boorpuntenplan, geprojecteerd op de meest recente luchtfoto van het
terrein (2019).

Fig. 2.3: Zicht op het projectgebied in oostelijke richting.
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2.6 Assessment
2.6.1 De bodem en het digitaal hoogtemodel
Volgens de bodemkaart van Vlaanderen komen er ter hoogte van het projectgebied OB en Zbm-,
Pdp- en Scb-bodemtypes voor.
Het noordoostelijk deel van het onderzoeksgebied staat gekarteerd als bebouwd (OB), waarbij de
feitelijke bodemopbouw onbekend is. Het centrale deel van het projectgebied wordt gekenmerkt
door een matig natte lichte zandleembodem zonder profiel (Pdp). Pdp-bodems zijn voornamelijk
opgebouwd uit colluviaal materiaal. Roestverschijnselen beginnen tussen de 40 en 60 cm. In het
westelijke deel is er een eerder droge zandbodem met dikke antropogene humus A horizont
(Zbm(g)). De Zbm-bodem is een droge plaggenbodem met een bouwlaag en donker grijsbruine
heideplaggen (-g). De humeuze A-horizont is minstens 60 cm dik en bevat meer dan 1% humus.
Onder de Ap wordt meestal een bedolven verbrokkelde Podzol B aangetroffen. De
roestverschijnselen beginnen tussen 80 en 120 cm. In het geval van een intacte horizontsequentie
van de paleobodem verhoogt de kans op een goede bewaring van de eventueel hiermee
geassocieerde archeologische waarden (bv. artefactenconcentraties van jager-verzamelaars uit de
steentijd). Het zuidoostelijke deel van het projectgebied valt binnen de grenzen van de matig droge
lemige zandbodem met structuur B-horizont (Scb). De bouwlaag van deze gronden is ongeveer 25 cm
dik en gaat over in een weinig humeuze B-horizont die 20 tot 30 cm dik is. Roestverschijnselen
beginnen op 60-90 cm.
Het projectgebied situeert zich op de overgang van de golvende Vlaamse zandstreek naar het vlakke
Poldergebied. Het projectgebied ligt daarbij ten noordoosten van een brede stuifzandrug, en situeert
zich in het afwateringsgebied van deze stuifzandrug. De omgeving ten noorden en oosten van het
projectgebied wordt gekarakteriseerd door lager gelegen zones die onderhevig zijn aan de lokale
waterlopen (Fig. 2.4). De meest nabijgelegen waterloop is de Dijkgracht, die de oostelijke grens van
het projectgebied bepaald. Binnen het projectgebied zelf is een licht hellend reliëf waar te nemen
dat verloopt van 4,9 m TAW in het noordwesten tot 3,7 m TAW in het zuidoosten.
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Fig. 2.4: Uitsnede van de bodemkaart met projectie van de boorpunten (©AGIV).4

Fig. Fout! Geen tekst met de opgegeven stijl in het document..5: Digitaal hoogtemodel met
projectie van de boorpunten.
4

Onderliggende kaartlaag: © Geopunt (AGIV).
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2.6.2 De referentie-bodemprofielen
De lithostratigrafische en bodemkundige opbouw van het terrein wordt hier beschreven en
geïllustreerd aan de hand van één referentie-bodemprofiel dat representatief is voor het gehele
onderzoeksgebied:
-

Gronden met een dikke antropogene bovengrond zonder goed bewaarde B-horizont
(bodemprofiel bij boorpunt 4)

Bij alle landschappelijke boringen op het onderzoeksterrein werd een gelijkaardige bodemopbouw
waargenomen. Deze bestond uit een dikke antropogene bovenlaag die onder te verdelen was in 2
Ap-horizonten. Hieronder was de natuurlijke moederbodem (boring 3 en 9) of een slecht bewaard
restant van de B-horizont (boring 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8) met hieronder de natuurlijke moederbodem
gesitueerd.
De eerste ploeglaag (Ap1) had een donker bruingrijze kleur met een redelijk zachte, losse zandige
textuur. Deze laag was relatief sterk aangereikt met humus en gebioturbeerd. Deze bereikte een
diepte van ca. 25 cm tot ca. 35 cm onder het maaiveld. Hieronder begon de tweede ploeglaag (Ap2),
deze had een lichte of donkere bruingrijze kleur met een gelijkaardige textuur als de bovenliggende
ploeglaag. Deze horizont bereikte binnen onderzoeksgebied een diepte van ca. 50 cm tot ca. 70 cm
onder het maaiveld. Hieronder werd een BC-horizont of C-horizont waargenomen. De BC-horizont
deed zich in het westen en het centrale gedeelte van het onderzoeksgebied voor, hierbij werd een
relatief dunne laag waargenomen die in diepte varieerde tussen ca. 55 t.e.m. 80 cm onder het
maaiveld. Deze laag betreft een overgang van de B-horizont naar de C-horizont. Deze had een
homogene licht bruinoranje, licht bruingele of licht bruingrijze kleur met een geleidelijke ondergrens.
Hieronder of rechtstreek onder de tweede ploeglaag (Ap2) kwam de C-horizont voor. Deze horizont
had een redelijk zachte zandige textuur. De meerderheid van de landschappelijke boringen had een
homogeen licht oranje-gele tot homogeen lichtoranje-grijze kleur (boring 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8). Deze
horizont had bij de meest oostelijke boringen (boring 3 en 9) een homogeen donkere grijze kleur
waarin tevens fragmenten van schelpen in voorkwamen.
In boring 3 en 9 (de meest oostelijke boringen) werd tevens de watertafel bereikt, in diepte variërend
tussen ca. 75 cm en ca. 110 cm onder het maaiveld (fig. 2.5 t.e.m fig. 2.7).
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Boring 4

Fig. Fout! Geen tekst met de opgegeven stijl in het document..6: Referentie-bodemprofiel 4.
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Fig. 2.7: De vastgestelde bodemopbouw op basis van het booronderzoek.

Schelpfragmenten

Fig. 2.8: Zicht op enkel schelpfragmenten waargenomen in de C-horizont van boring 9.
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2.7 Interpretatie en bijsturing van de archeologisch verwachting
Op basis van de resultaten van het landschappelijk bodemonderzoek wordt de initieel hoge
archeologische verwachting (bureauonderzoek) voor artefactenvindplaatsen uit de steentijd (jagerverzamelaars) bijgesteld tot laag. Er is geen sprake van archeologisch relevante pedogenetische
zones (afgedekte vondstniveaus) waar sprake kan zijn van ruimtelijk goed bewaarde
artefactenvindplaatsen.
Volgens de bodemkaart van Vlaanderen wordt het projectgebied omschreven als OB en Zbm-, Pdpen Scb-bodemtypes.
Het noordoostelijk deel van het onderzoeksgebied staat gekarteerd als onder bebouwing, hierbij is
de feitelijke bodemopbouw onbekend (OB). Het centrale deel van het projectgebied wordt
gekenmerkt door een matig natte lichte zandleembodem zonder profiel (Pdp). Pdp-bodems zijn
voornamelijk opgebouwd uit colluviaal materiaal. Roestverschijnselen beginnen tussen de 40 en 60
cm. In het westelijke deel is er een eerder droge zandbodem met dikke antropogene humus Ahorizont (Zbm(g)). De Zbm-bodem is een droge plaggenbodem met een bouwlaag en donker
grijsbruine heideplaggen (-g). De humeuze A-horizont is minstens 60 cm dik en bevat meer dan 1%
humus. Onder de Ap wordt meestal een bedolven verbrokkelde Podzol B aangetroffen. De
roestverschijnselen beginnen tussen 80 en 120 cm. In het geval van een intacte horizontsequentie
van de paleobodem zijn de eventueel hiermee geassocieerde archeologische waarden (bvb.
artefactenconcentraties van jager-verzamelaars uit de steentijd) goed bewaard gebleven. Het
zuidoostelijke deel van het projectgebied valt binnen de grenzen van de matig droge lemige
zandbodem met structuur B-horizont (Scb). De bouwlaag van deze gronden is ongeveer 25 cm dik en
gaat over in een weinig humeuze B-horizont die 20 tot 30 cm dik is. Roestverschijnselen beginnen op
60-90 cm.
Het veldwerk toonde aan dat er inderdaad een dikke antropogene toplaag aanwezig was. Deze kon in
twee subhorizonten onderscheiden worden (Ap1 en Ap2). Deze antropogene toplaag had in de
meeste gevallen een dikte van 60 cm of meer, in slechts één geval een dikte minder dan 60 cm (50
cm in boring 2). Deze gegevens lijken over het algemeen aan te sluiten met het gekarteerde
bodemtype Zbm(g) zoals weergegeven op de bodemkaart. In het westelijke en centrale gedeelte van
het onderzoeksterrein werd hieronder een BC-horizont waargenomen. Hieruit blijkt dat in deze zone
enkel de overgang van de B-horizont naar de C-horizont bewaard is. In de oostelijke zone is het
restant van de B-horizont geheel afwezig en is de antropogene toplaag direct gesitueerd op de
moederbodem (C-horizont). Vermoedelijk hebben antropogene activiteiten (landbouwuitbating zoals
(diep)ploegen) en/of natuurlijke erosieprocessen ervoor gezorgd dat er geen goed bewaarde
(paleo)bodem werd aangetroffen.
Tijdens het landschappelijk bodemonderzoek werd vastgesteld dat er geen intacte, begraven
horizontsequentie van een paleobodem (podzolbodem) aanwezig was. Hierdoor is de kans laag op
het aantreffen van in situ artefacten(sites) uit de steentijd (jager-verzamelaars). Relicten van
(pre)historische vindplaatsen kunnen nog bewaard zijn gebleven in de vorm van bodemsporen in de
top van de BC en C-horizont onder de antropogene bovengrond. De hoge verwachting voor
dergelijke vindplaatsen blijft dus behouden.
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2.8 Beantwoording onderzoeksvragen
Welke zijn de waargenomen bodemhorizonten (beschrijving en duiding)?
Bij alle landschappelijke boringen op het onderzoeksterrein werd een gelijkaardige bodemopbouw
waargenomen. Deze bestond uit een dikke antropogene bovenlaag die onder te verdelen was in 2
Ap-horizonten. Hieronder was de natuurlijke moederbodem of een slecht bewaard restant van de Bhorizont met hieronder de natuurlijke moederbodem gesitueerd.
De eerste ploeglaag (Ap1) had een donker bruingrijze kleur met een redelijk zachte, losse zandige
textuur. Deze laag was relatief veel aangereikt met humus en gebioturbeerd. Deze bereikte een
diepte van ca. 25 cm tot ca. 35 cm onder het maaiveld. Hieronder begon de tweede ploeglaag (Ap2),
deze had een lichte of donkere bruingrijze kleur met een gelijkaardige textuur als de bovenliggende
ploeglaag. Deze horizont bereikte binnen onderzoeksgebied een diepte van ca. 50 cm tot ca. 70 cm
onder het maaiveld. Hieronder werd een BC-horizont of C-horizont waargenomen. De BC-horizont
deed zich in het westen en het centrale gedeelte van het onderzoeksgebied voor, hierbij werd een
relatief dunne laag waargenomen die in diepte varieerde tussen ca. 55 t.e.m. 80 cm onder het
maaiveld. Deze laag betreft een overgang van de B-horizont naar de C-horizont. Deze had een
homogene licht bruinoranje, licht bruingele of licht bruingrijze kleur met een geleidelijke ondergrens.
Hieronder of rechtstreek onder de tweede ploeglaag (Ap2) kwam de C-horizont voor. Deze horizont
had een redelijk zachte zandige textuur. De meerderheid van de landschappelijke boringen had een
homogeen licht oranje-gele tot homogeen lichtoranje-grijze kleur. Deze horizont had bij de meest
oostelijke boringen een homogeen donkere grijze kleur waarin tevens fragmenten van schelpen in
voorkwamen.
In hoeverre is de bodemopbouw intact?
Binnen het onderzoeksgebied werd nergens een goed bewaarde (paleo)bodem waargenomen.
Onder de antropogene toplaag werd in het westen en het centrale gedeelte van het
onderzoeksgebied enkel nog de overgang van de B-horizont naar de C-horizont waargenomen. In het
oostelijke gedeelte van het onderzoeksgebied werd onder de antropogene toplaag duidelijk de
moederbodem waargenomen. Hieruit blijkt dat er geen sprake is van goed bewaarde (paleo)bodem.
Vermoedelijke hebben antropogene activiteiten (landbouwuitbating zoals (diep)ploegen) en/of
natuurlijke erosieprocessen ervoor gezorgd dat er geen goed bewaarde (paleo)bodem werd
aangetroffen.
Op welke diepte(s) bevind(e)t(n) zich het archeologisch vlak?
Het archeologisch vlak situeert in de top van moederbodem (C-horizont), onder de antropogene
toplaag (Ap1 en Ap2) of onder de BC-horizont, waar nog een klein restant van de overgang van Bhorizont naar de C-horizont waargenomen kan worden. Binnen het projectgebied is het
archeologisch vlak gelegen op zo’n 55 tot 80 cm onder het maaiveld.
Zijn er tekenen van erosie?
Onder de antropogene bovengrond werd ofwel een BC-horizont ofwel de moederbodem (C-horizont)
waargenomen. Dit wijst erop dat de bodemopbouw binnen het onderzoeksgebied niet of slecht
bewaard is. Vermoedelijk liggen antropogene en/of natuurlijke erosieprocessen aan de basis van
deze waarnemingen.

20

Nota: Het archeologisch vooronderzoek aan de Emiel Fleerackerslaan te Melsele

Wat is de relatie tot de bodem en de eventuele archeologische sporen?
Gezien het feit dat de bodembewaring niet optimaal is zal dit ook een weerslag hebben op de
eventuele archeologische sporen. De bewaring van de bodem is immers recht evenredig met de
goede conservering van archeologische bodemsporen. Zodoende is de kans op het aantreffen van
archeologische bodemsporen ter hoogte van de profielen met een BC-horizont hoger dan deze waar
onder de antropogene toplaag enkel nog C-horizont werd waargenomen. Vooral dieperliggende
archeologische sporen kunnen nog goed waarneembaar zijn op dit terrein.
2.9 Vervolgtraject voor het opsporen van artefactenvindplaatsen uit de steentijd
Een specifiek vervolgtraject voor het opsporen van artefactenvindplaatsen uit de steentijd is
voorlopig niet noodzakelijk omwille van het ontbreken van een begraven horizontsequentie van een
paleobodem onder de dikke antropogene bovengrond. Tijdens verder vooronderzoek met ingreep in
de bodem (proefsleuvenonderzoek) dienen voldoende diepe profielwanden te worden geregistreerd
om de aanwezigheid van een eventueel begraven archeologisch relevante horizontsequentie op een
meer efficiënte wijze te kunnen checken.
In het geval van een positief resultaat (= aanwezigheid van een begraven archeologisch relevant
niveau dat door de geplande werken zal worden verstoord) dienen de archeologische relevante
zones te worden afgebakend, gevolgd door een verkennend/waarderend (boor)onderzoek in functie
van het opsporen/waarderen van steentijdsites binnen deze afgebakende zones.
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Hoofdstuk 3

Resultaten van het proefsleuvenonderzoek

3.1 Beschrijvend gedeelte
3.1.1 Administratieve gegevens
Projectcode

Actoren

Locatie

2019L22
Studiebureau
Archeologie

OE/ERK/Archeoloog/2015/00002 (bedrijf)

Vanessa Vander Ginst

OE/ERK/Archeoloog/2015/00030
(Veldwerkleider)

Julie Van Roy

Assistent-archeoloog, auteur

Provincie
Gemeente
Deelgemeente
Adres

Oost-Vlaanderen
Beveren
Melsele
Emiel Fleerackerslaan

Kadastrale gegevens

Beveren, Melsele 9e afd., Sectie C, nr. 62c

Oppervlakte
projectgebied

0,51 ha

Bounding Box

Punt 1
Punt 2

X144185, Y213214
X144289, Y213337
Fig. 1.2
Fig. 1.1
03/12/2019

Topografische kaart
Kadasterplan
Periode veldwerk
Relevante termen

Proefsleuvenonderzoek, zandgronden, postmiddeleeuwse periode, grachten

Verstoorde zones

Ter hoogte van de stallen ten noorden van
het projectgebied is een kleine zone in het
noordoosten verstoord door de aanwezigheid
van een betonnen platform, waarop
voederbakken staan.
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Fig. 3.1: Uittreksel uit het kadasterplan met aanduiding van het projectgebied.
3.1.2 Archeologische voorkennis
Op basis van de resultaten van het landschappelijk bodemonderzoek wordt de archeologische
verwachting (bureauonderzoek) voor artefactenvindplaatsen uit de steentijd (jager-verzamelaars)
bijgesteld tot laag. Er werden geen archeologisch relevante pedogenetische zones (afgedekte
vondstniveaus) aangetroffen, waar sprake kan zijn van ruimtelijk goed bewaarde
artefactenvindplaatsen.
Relicten van (pre)historische vindplaatsen met bodemsporen kunnen wel nog bewaard zijn gebleven
in de top van de B/C of C-horizont onder de antropogene bovengrond.
3.1.3 Onderzoeksopdracht en vraagstellingen
De doelstelling van het uitgesteld vooronderzoek met ingreep in de bodem betreft het formuleren
van uitspraken omtrent de aan- of afwezigheid van één of meerdere archeologische vindplaatsen en
het potentieel op archeologische kennisvermeerdering.
De volgende onderzoeksvragen worden behandeld:
- Welke zijn de waargenomen bodemhorizonten (beschrijving en duiding)?
In hoeverre is de bodemopbouw intact?
- Op welke diepte(s) bevind(e)t(n) zich het archeologisch vlak?
Zijn er tekenen van erosie?
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-

Zijn er archeologische sporen en/of vondstenconcentraties aanwezig binnen de grenzen van
het projectgebied en zo ja, wat is de afbakening hiervan in ruimte en tijd?
Hoe is de bewaringstoestand van de sporen?
Naar welke activiteit of soort site verwijzen de sporen?
Zijn er sporen uit één of meerdere periodes aanwezig?
Is verder archeologisch onderzoek nodig? Zo ja, welke zones komen in aanmerking voor
vervolgonderzoek?

3.1.4 Vooropgestelde onderzoeksmethode en- technieken
Het vooropgestelde sleuvenplan bij het programma van maatregelen van de archeologienota omvat
zes parallelle proefsleuven met een breedte van 2 m. De sleuven worden haaks op het reliëf
aangelegd en liggen parallel aan de noordelijke perceelsgrens (fig. 3.2).

Fig. 3.2: Het vooropgestelde sleuvenplan.
3.1.5 Afwijkingen ten aanzien van de vooropgestelde onderzoeksstrategie en -methode5
In totaal werd een areaal van ca. 696 m² uitgegraven, wat neerkomt op 13,8 % van de oppervlakte
van het prospecteerbare terrein. Dit geschiede in de vorm van zes proefsleuven met twee
kijkvensters. Sleuf 1 diende onderbroken te worden door de aanwezigheid van een klein
5

Dit zijn afwijkingen ten opzichte van de vooropgestelde onderzoeksstrategie en –methodes die zijn
opgenomen in het programma van maatregen bij de archeologienota (ID: 9851).
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voederplatform met een betonnen vloerplaat. De verharding kon niet worden uitgebroken daar het
terrein nog steeds in gebruik is als weide voor koeien. De sleuf werd daarom onderbroken en verder
aangelegd achter dit platform. Ook de noordoostelijke hoek diende eigenlijk via sleuf 1 onderzocht te
worden. Hier waren echter hooibalen en bieten opgestapeld, waardoor ook deze hoek niet
toegankelijk was. Daarom werd net naast de niet toegankelijke zone een kleine dwarssleuf aangelegd
op sleuf 1. Deze omsloot de niet toegankelijk zone. Aangezien de oorspronkelijke bodemopbouw hier
niet bewaard was, werd het niet nodig geacht de niet toegankelijke zone verder te onderzoeken.

Fig. 3.3: Overzicht van de aangelegde proefsleuven.
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Fig. 3.4: Zicht op het noorden van het terrein met het aanwezige voederplatform en de hooibalen.

Fig. 3.5: Het projectgebied in zuidelijke richting.
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3.2 Assessment
3.2.1 Landschappelijke gesteldheid
Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden zes bodemprofielen geregistreerd die een representatief
beeld verschaften met betrekking tot de lithostratigrafische en bodemkundige opbouw van het
volledige terrein (fig. 3.6). Bodemprofiel 5 geldt als referentieprofiel en wordt in detail besproken en
geïllustreerd in het rapport.
Voor een gedetailleerde bespreking van de landschappelijke gesteldheid in de ruimere omgeving zie
hoofdstuk 2.8.

Fig. 3.6: Digitaal hoogtemodel (DHM II) met waterlopen.
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Fig. 3.7: Uittreksel uit de bodemkaart met aanduiding van het projectgebied.

Fig. 3.8: Detail van de bodemkaart met situering van de geregistreerde bodemprofielen.
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3.2.2 Beschrijving van de referentie-bodemprofielen
Gronden met een dikke antropogene bovengrond zonder goed bewaarde B-horizont
Bovenaan de sequentie bevindt zich een relatief dik (ca. 75 cm) antropogeen pakket in de vorm van
twee ploeglagen (Ap1- en Ap2-horizont. Beide lagen zijn goed van elkaar te onderscheiden, daar de
bovenste horizont donkerder is dan de Ap2. De moederbodem (Cg-horizont) situeert zich op een
diepte van ca. 80 cm beneden het maaiveld, al is de overgang tussen de Ap2- en de Cg-horizont sterk
gebioturbeerd. Onder de gleyige Cg-horizont werd nog een tweede bleke grijswitte C-horizont
aangesneden op ca. 100 cm onder het maaiveld. Alle horizonten hebben zich ontwikkeld in vochtig
zand, al bevatte de eerste C-horizont iets meer leem. Na verloop van tijd begon grondwater in de
profielput te sijpelen (bereikte diepte 110 cm).

Ap1
Ap2
Bioturbatielaag
Cg
C2

Fig. 3.9: Referentiebodemprofiel 5 (PR5).
3.2.3 Vindplaatsen met bodemsporen
Verspreid over het terrein konden 16 relevante bodemsporen van antropogene oorsprong worden
geregistreerd. De spoorcategorieën betreffen kuilen (n=4), grachten (n=9) en greppels (n=3). Enkel
de noordoostelijke hoek van het terrein bleek op grote schaal verstoord te zijn. Vier van de sporen
werden gecoupeerd.
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Fig. 3.10: Allesporenplan.
Een projectie van het overzichtsplan met de bodemsporen op een uitsnede van de Ferrariskaart (ca.
1777) toont aan dat een deel van de geregistreerde grachten (S3, S6,) wellicht deel uitmaken van de
oude loop van de huidige Dijkgracht. De segmenten van deze waterloop vertoonden een zeer
uniform uiterlijk, namelijk een 2 - 2,30 m breed donker grijsbruin spoor. De vulling was over het
algemeen eerder ‘steriel’ en bevatte nauwelijks vondsten en slechts enkele spikkels houtskool. Enkel
in de vulling van S3 werd bij het schaven een kleine wandscherf in vermoedelijk protosteengoed
aangetroffen, naast een brok baksteen. Op de 19de-eeuwse kaarten (Atlas der Buurtwegen, Popp en
Vandermaelen) is de Dijkgracht reeds in haar huidige positie te zien. Ook de boerderijen die volgens
de Ferrariskaart op het projectgebied stonden, zijn ondertussen afgebroken. Dit verklaart
waarschijnlijk waarom de bodemopbouw ter hoogte van PR2 en PR3 afweek van de overige
profielen.
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Fig. 3.11: Detail van de Ferrariskaart (1777) met projectie van het allesporenplan en de
geregistreerde profielen.

Fig. 3.12: Profiel 2.
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Fig. 3.13: Profiel 3.
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Fig. 3.14: Zicht op S3 in het vlak en in coupe.

Fig. 3.15: Zicht op S6 in het vlak.
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Behalve de meer dan 2 m brede grachten waren er ook nog een aantal smallere grachten (S2, S10,
S11, S13, S14, S15) en greppels (S1, S7, S8, S9) op het terrein aanwezig. Deze hadden een noord-zuid
of een noordoost-zuidwest oriëntatie. De grachten S10, S11 en S14 liggen op één lijn, met een NOZW-oriëntatie. Ook de vulling van deze sporen bestond uit donker grijsbruin zand dat zich duidelijk
aftekende in de moederbodem. In de vulling van gracht S10 werd een wandscherf in Westerwald
steengoed aangetroffen. In de vulling van gracht S11 werden 7 scherven in rood geglazuurd
aardewerk gevonden en een scherf in industrieel wit. In de vullingen van S3 en S8 werden enkele
spikkels houtskool waargenomen en in de vulling van S3 waren eveneens enkele stukken
bouwkeramiek aanwezig. In de vulling van S13 werd een plastic haarkam aangetroffen.
S15 werd ook als gracht gelabeld, maar wijkt qua oriëntatie en opbouw wel af van de overige sporen.
Het spoor had een noordwest-zuidoost oriëntatie en was veel bleker grijs qua vulling. Een coupe op
dit spoor leverde jammer genoeg niet veel bijkomende informatie op, daar het profiel sterk
verstoord was door de bovenliggende lagen. Het was erg moeilijk om uit te maken waar de gracht
precies overging in de Ap-horizont, al leek de bodem wel eerder V-vormig te zijn. Er werden geen
vondsten aangetroffen in dit spoor, dat wel sterk gebioturbeerd was (mollengangen).
Gelet op de eerder natte situatie op het terrein en de oriëntering van de greppels en grachten haaks
op het niveauverschil, wordt verondersteld dat het gaat om afwateringsgreppels.
Naast grachten en greppels werden er ook vier kuilen geregistreerd (S4, S5, S12 en S16). In twee
gevallen gaat het waarschijnlijk om natuurlijke sporen (S5 en S16).
S16 was in het vlak al erg moeilijk af te lijnen wegens sterke bioturbatie, maar bleek in coupe slechts
20 cm diep te zijn bewaard en geen vondsten of inclusies van antropogene aard te bevatten.
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Fig. 3.16: Zicht op S16 in het vlak en in coupe.
S4 en S5 bevonden zich oorspronkelijk in de sleufwand, waardoor beslist werd om hier een
kijkvenster aan te leggen. Uiteindelijk werden er geen andere sporen in deze zone aangetroffen.
Kuil S4 werd gecoupeerd. Het betreft een cirkelvormige en redelijk ondiep bewaarde (23 cm) kuil met
in de vulling twee kleine scherfjes in industrieel wit aardewerk. Spoor 5 werd na vrijlegging in het
kijkvenster als natuurlijk beschouwd wegens de zeer grillige, moeilijk af te lijnen, banaanvormige
aflijning, mogelijk betreft het een boomval.
Kuil S12 wordt beschouwd als een recente kuil, op basis van de zeer scherpe aflijning in het vlak, de
homogene donkerbruingrijze vulling en het feit dat er een recente glazen fles in de vulling zat, naast
recent bouwpuin.
Algemeen kan gesteld worden dat het om veelal geïsoleerde sporen gaat, die niet aan een bepaalde
structuur of erfafbakening kunnen worden toegewezen. Een deel van de grachten bleek wel het
restant van de oorspronkelijke loop van de Dijkgracht te zijn. Vermoedelijk werd deze gracht aan het
eind van de 18de of in de 1ste helft van de 19de eeuw gedempt en verplaatst naar haar huidige locatie.
De overige grachten/greppels konden niet aan een bepaalde periode of perceelsafbakening worden
toegewezen. Gezien de natte condities op de oostelijke helft van het terrein is het echter goed
mogelijk dat ook deze sporen dienden om de afwatering te regelen.
Op basis van de vondsten in de vullingen konden enkele sporen althans als recent tot zeer recent
worden bestempeld (greppel S13, de grachtserie S10/11 en S14 en de kuilen S12 en S4).
3.2.4 Artefacten(sites)
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Er werden tijdens het veldwerk geen (concentraties van) artefacten aangetroffen die niet zijn
geassocieerd met antropogene en/of natuurlijke bodemsporen.
3.2.5 Natuurwetenschappelijke staalnames
Er werden geen staalnames genomen in functie van natuurwetenschappelijk onderzoek.
3.2.6 Datering en interpretatie van het onderzochte gebied
Verspreid over het volledige areaal van het projectgebied komen bodemsporen voor die op basis van
het hiermee geassocieerd vondstmateriaal worden gedateerd in de periode vanaf de late nieuwe tijd
tot en met de 20e eeuw. Het gaat voornamelijk om enkele (ondiep uitgegraven) greppels en kuilen.
Tevens bleven wellicht restanten bewaard van de oude loop van de Dijkgracht. In de vulling van
gracht S3, hiermee geassocieerd, werd een scherf in protosteengoed aangetroffen. Een deel van de
noordoostelijke zone is verstoord, wat waarschijnlijk te wijten is aan de afbraak van het gebouw dat
hier in de 18de eeuw stond. De aangetroffen sporen zijn wellicht relicten van off-site activiteiten
(waterbeheer) bij een agrarisch landgebruik. Er werden geen restanten van een nederzetting en/of
woonplaats aangetroffen.
3.2.7 Impactbepaling van de geplande werken op het bodemarchief
De geplande werken zullen ingrijpen op een (in kwantitatief en kwalitatief opzicht) beperkt
bodemarchief dat geen toegevoegde waarde meer verschaft voor het vergroten van archeologische
kenniswinst met betrekking tot de regio.
3.2.8 Beantwoording onderzoeksvragen
Welke zijn de waargenomen bodemhorizonten?
Onder een ca. 35 cm dikke donkere Ap-horizont komt een tweede bruine Ap2-horizont voor tot op
ca. 80 – 90 cm onder het maaiveld. De Ap2-horizont rust ofwel rechtstreeks op de C-horizont
(moederbodem) of wordt gescheiden door een dunne sterk gebioturbeerde grijsbruine laag. Het
moedermateriaal is iets lemiger zand en vertoont gleyverschijnselen. In profiel 3 werd het tertiair
schelpenrijk zand aangetroffen op ca. 125 cm onder het maaiveld.
In hoeverre is de bodemopbouw intact?
De bodemopbouw is in overeenstemming met de gegevens van het landschappelijk
bodemonderzoek. Enkel in de noordoostelijke hoek, ter hoogte van de 18de-eeuwse boerderij was de
oorspronkelijk bodemopbouw verstoord.
Op welke dieptes situeren zich archeologisch relevante niveaus?
Het archeologisch relevant niveau situeert zich aan de top van de C-horizont. Deze bevindt zich op
een diepte tussen 80 – 90 cm onder het maaiveld.
Zijn er tekenen van erosie?
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Er zijn geen indicaties van natuurlijke erosieprocessen binnen de contouren van het projectgebied.
De top van de oorspronkelijk aanwezige (paleo)bodem is door landbouwactiviteiten (ploegen)
opgenomen in de antropogene bovengrond.
Zijn er archeologische sporen en/of vondstenconcentraties aanwezig binnen de grenzen van het
projectgebied en zo ja, wat is de afbakening hiervan in ruimte en tijd?
Verspreid over het volledige areaal van het projectgebied komen bodemsporen voor die op basis van
het hiermee geassocieerd vondstmateriaal worden gedateerd in de periode vanaf de nieuwe tijd tot
en met de 20ste eeuw. Het gaat voornamelijk om enkele (ondiep uitgegraven) kuilen, greppels en
grachten. Enkel in de vulling van de sporen die mogelijk een restant zijn van een oudere bedding van
de Dijkgracht, werd een scherf in protosteengoed gevonden.
Hoe is de bewaringstoestand van de sporen?
De aanwezige bodemsporen tekenen zich duidelijk af in de omringende sedimenten van de
moederbodem en zijn voldoende diep bewaard. De bovenste vullingen van de bodemsporen zijn
door historische landbouwpraktijken opgenomen in de antropogene bovengrond.
Naar welke activiteit of soort site verwijzen de sporen?
De aangetroffen bodemsporen vormen relicten van off-site activiteiten bij agrarisch landgebruik
(afwatering). Er werden geen relicten van een nederzetting en/of woonplaats aangetroffen.
Zijn er sporen uit één of meerdere periodes aanwezig?
Het sporenbestand dateert hoofdzakelijk uit de periode vanaf de nieuwe tijd tot en met de 20ste
eeuw. Door de schaarste aan vondstmateriaal konden deze niet nauwkeuriger gedateerd worden.
Is verder archeologisch onderzoek nodig? Zo ja, welke zones komen in aanmerking voor
vervolgonderzoek?
Verder archeologisch onderzoek is niet nuttig en niet noodzakelijk aangezien de geplande werken
zullen ingrijpen op een (in kwantitatief en kwalitatief opzicht) beperkt bodemarchief dat geen
toegevoegde waarde (datawinst) meer verschaft voor het vergroten van archeologische kenniswinst
met betrekking tot de regio.
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Bijlage 1 Sporeninventaris
Afkortingen:
Aflijning/Bewaring:

Kleur:

Kleur:

Re
Ze

Redelijk
Zeer

LD-

Licht
Donker

S
D

Scherp
Diffuus

Sl
Go

Slecht
Goed

Var
Nat

Variabel
Niet af te lijnen

Br
Gl
Go
Gr
Or
Rd
Wt
Zw
Bl
Pr
Rz

Bruin
Geel
Groen
Grijs
Oranje
Rood
Wit
Zwart
Blauw
Purper
Roze

gevl.
gelg.
gebr.
hom.
het.

gevlekt
gelaagd
gebrokkeld
homogeen
hetrogeen

m.
k.
r.

met
kern
rand

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

vlekken
spikkels
lagen
laagjes
brokken
fibers
tongen
wiggen
lenzen

Textuur/Materiaal:

Bijmenging/Mortel:

Vondsten:

Re
Ze

Redelijk
Zeer

Za
Ha
Va
Lo

Zacht
Hard
Vast
Los

Z
L
K
V

Zand
Leem
Klei
Veen

AM
Be
Bio
Bo
BS
Ce
CeM
DKS
Fe
Fe-slak
FeZS
Glau
HK
Hu
K
KM
KS
KW
KZM
KZS
LS

Asmortel
Beton
Bioturbatie
Bouwceramiek
Baksteen
Cement
Cementmortel
Doornikse KS
IJzerconcreties
IJzerslak
IJzerzandsteen
Glauconiet
Houtskool
Humus
Kalk
Kalkmortel
Kalksteen
Kwarts
Kalkzandmortel
Kalkzandsteen
Leisteen

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

Me

Mergel

Mg
NS
SK
TG
TM
VL
ZM
ZS
1

Mangaan
Natuursteen
Steenkool
Tegel
Trasmortel
Verbrande leem
Zandmortel
Zandsteen

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

Vlak

Aard

Vorm /
Verband

Aflijning /
Bewaring

Kleur

Textuur /
Materiaal
LxBxH (cm.)

Bijmenging /
Mortel

1

1

Greppel

Langwerpig

ZeS

hom. DBr-Gr

ReZaLo Z

Hu

2

1

1

Gracht

Langwerpig

ReS

gevl. DGr-Br m.
LGr-Br

ReZaLo Z

Hu, HK

3

1

1

Gracht

Langwerpig

ReS

het. DGr-Br

ReZaLo Z

Hu, Bo, Bo, HK

4

2

1

Kuil

Ovaal

ReS

gevl. DGr-Br m. LOr-Gl
en LWt-Gr

ReZaLo Z

Hu

5

2

1

Kuil

Nier-vormig

ReS

gevl. DGr-Br m.
LGr-Wt

ReZaLo Z

6

2

1

Gracht

Langwerpig

ReD

het. DGr-Br m.
LWt-Gr vl.

7

2

1

Greppel

Langwerpig

ReS

8

3

1

Gracht

Langwerpig

9

3

1

Greppel

10

3

1

11

4

12

x230x

Onbepaald

Ce,

x130x100

Onbepaald

Ce,

123x80x23

Onbepaald

Hu

205x100x

Onbepaald

ReZaLo Z

Hu, Fe, HK

x140x

Onbepaald

het. DGr-Br

ReZaLo Z

Hu

x35x

Onbepaald

ReS

het. DGr-Br m.
LBr-Gl vl.

ReZaLo Z

Hu, HK

x90x

Onbepaald

Langwerpig

ReD

het. DGr-Br m.
LGr-Wt vl.

ReZaLo Z

Hu, HK

x60x

Onbepaald

Gracht

Langwerpig

ReS

gevl. DGr-Br m.
LGr

ReZaLo Z

Hu, HK

Ce,

x220x

Onbepaald

1

Gracht

Langwerpig

ReS

het. DGr-Br

ReZaLo Z

Hu, Bo, HK

Ce, Fa, Gl,
Bo,

x230x

Onbepaald

Is mogelijk S10

4

1

Kuil

Rechthoekig

ZeS

hom. DZw-Br

ReZaLo Z

Hu, Bo, Bo

Gl

100x95x

Onbepaald

Mogelijk recent
Deels in sleufwand

13

5

1

Gracht

Langwerpig

ZeS

hom. Zw

ReZaLo Z

Hu

x100x

Onbepaald

Waarschijnlijk recent

14

6

1

Gracht

Langwerpig

ZeS

hom. DGr-Br

ReZaLo Z

Hu

x210x

Onbepaald

15

5

1

Gracht

Langwerpig

ReD

het. LGr

ReZaLo Z

Hu

x180x

Onbepaald

16

4

1

Kuil

Rechthoekig

ReS

hom. LBr-Gr

ReZaLo Z

Hu

230x70x20

Onbepaald

2

Vondsten

Datering

Proefsleuf

1

(Bewaarde)
afmetingen
LxBxH (cm.)

Spoor

1

Opmerkingen

Het archeologisch vooronderzoek aan de Fleerackerstraat te Beveren-Waas

Waarschijnlijk natuurlijk
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Bijlage 2 Vondsteninventaris
Totaal:

(Post)-Middeleeuws

Spoornummer

Spoortype

11

Gracht

Materiaal

2019L22-S11-Ce51

Wielgedraaid (P)ME oxiderend
gebakken

(Post)-Middeleeuws

2019L22-S11-Ce51

Wielgedraaid (P)ME oxiderend
gebakken

(Post)-Middeleeuws

2019L22-S11-Ce51

Wielgedraaid (P)ME oxiderend
gebakken

(Post)-Middeleeuws

2019L22-S11-Ce56

Wielgedraaid industrieel

(Post)-Middeleeuws

Faunaresten

Materiaal

2019L22-S11-Fa12

Skelet Dierlijk onbepaald

Glas

Materiaal

2019L22-S11-Gl23

Hol glas Blauw

Vorm

Vorm

Datering

Opmerkingen

Datering

Arch. vol.

Additieven

Arch. vol.

Additieven

Onbepaald

1

18

1

18

1

18

Westerwald steengoed

Depositietype

Ceramiek

N

Arch. vol.

Opmerkingen

1

N

Onbepaald

10

263

8

244

5

60

1

51

1

127

1

6

1

2

1

2

1

17

1

17

1

1

Onbepaald

Vorm

Datering

Opmerkingen

(Post)-Middeleeuws

3

1

MAE

M (gr)

Datering Vulling

5

Opmerkingen

MAE

M (gr)

Datering Vulling

Arch. vol.

Depositietype

Datering

Bodem

2

Arch. vol.

Vorm

Wand

2

2

Arch. vol.

Spoorinformatie

2

Additieven

Gracht

Wielgedraaid Steengoed

2

Additieven

10

2019L22-S10-Ce53

2

Tanden

Spoortype

Materiaal

2

(Post)-Middeleeuws

Spoornummer

Ceramiek

Opmerkingen

Onbepaald

Additieven

Wielgedraaid industrieel

Datering

MAE

M (gr)

N

Bodem

2019L22-S4-Ce56

Vorm

MAE

Datering Vulling

Bodem

Materiaal

Depositietype

Bodem

Kuil

19

1

Bodem

4

1

Protosteengoed uit het
Rijngebied (13e eeuw)?

Ledematen

Spoortype

19

Wand

Spoornummer

Ceramiek

Spoorinformatie

Laat-Middeleeuws

1

Wand

Spoorinformatie

Opmerkingen

Wand

Wielgedraaid Steengoed

Datering

19

Rand

2019L22-S3-Ce53

Vorm

1

Rand

Materiaal

Onbepaald

Kop-hoofd

Ceramiek

N

Wand

Gracht

Datering Vulling

Romp

3

Depositietype

Rand

Spoortype

Rand

Spoornummer

Rand

Spoorinformatie

302

14

M (gr)

Het archeologisch vooronderzoek aan de Fleerackerstraat te Beveren-Waas
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Bijlage 3 Fotoinventaris
Vergunningsnummer
(F)oto, (O)verzicht, (PR)ofiel, (V)lak, (C)oupe, (D)etail, (W)erkfoto, ...
2019L22-PR1-FO-1

Volgnummer

(S)poor, (PR)profiel, (SL)euf, (W)erk(P)ut, (K)ijk(V)enster, (L)osse(V)ondst, (B)oring, (M)etaal(D)etectie, ...
2019L22-OVERZICHT-FO-1

2019L22-PR3-FPR-2

2019L22-S2-FV-1

2019L22-S11-FV-2

2019L22-OVERZICHT-FO-2

2019L22-PR3-FPR-3

2019L22-S2-FV-2

2019L22-S12-FV-1

2019L22-OVERZICHT-FO-3

2019L22-PR3-FPR-4

2019L22-S3-FC-1

2019L22-S12-FV-2

2019L22-OVERZICHT-FO-4

2019L22-PR3-FPR-5

2019L22-S3-FC-2

2019L22-S12-FV-3

2019L22-OVERZICHT-FO-5

2019L22-PR3-FPR-6

2019L22-S3-FC-3

2019L22-S13-FV-1

2019L22-OVERZICHT-FO-6

2019L22-PR3-FPR-7

2019L22-S3-FC-4

2019L22-S13-FV-2

2019L22-OVERZICHT-FO-7

2019L22-PR4-FPR-1

2019L22-S3-FC-5

2019L22-S14-FV-1

2019L22-OVERZICHT-FO-8

2019L22-PR4-FPR-2

2019L22-S3-FD-1

2019L22-S14-FV-2

2019L22-OVERZICHT-FO-9

2019L22-PR4-FPR-3

2019L22-S3-FV-1

2019L22-S15-FC-1

2019L22-OVERZICHT-FO-10

2019L22-PR4-FPR-4

2019L22-S3-FV-2

2019L22-S15-FC-2

2019L22-OVERZICHT-FO-11

2019L22-PR4-FPR-5

2019L22-S4-FC-1

2019L22-S15-FC-3

2019L22-OVERZICHT-FO-12

2019L22-PR4-FPR-6

2019L22-S4-FC-2

2019L22-S15-FC-4

2019L22-OVERZICHT-FO-13

2019L22-PR4-FPR-7

2019L22-S4-FC-3

2019L22-S15-FV-1

2019L22-OVERZICHT-FO-14

2019L22-PR4-FPR-8

2019L22-S4-FC-4

2019L22-S15-FV-2

2019L22-OVERZICHT-FO-15

2019L22-PR5-FPR-1

2019L22-S4-FC-5

2019L22-S16-FC-1

2019L22-PR1-FPR-1

2019L22-PR5-FPR-2

2019L22-S4-FV-1

2019L22-S16-FC-2

2019L22-PR1-FPR-2

2019L22-PR5-FPR-3

2019L22-S4-FV-2

2019L22-S16-FV-1

2019L22-PR1-FPR-3

2019L22-PR5-FPR-4

2019L22-S4-FV-3

2019L22-S16-FV-2

2019L22-PR1-FPR-4

2019L22-PR5-FPR-5

2019L22-S4-FV-4

2019L22-SL1-FO-1

2019L22-PR1-FPR-5

2019L22-PR5-FPR-6

2019L22-S5-FV-1

2019L22-SL1-FO-2

2019L22-PR1-FPR-6

2019L22-PR5-FPR-7

2019L22-S5-FV-2

2019L22-SL1-FO-3

2019L22-PR1-FPR-7

2019L22-PR5-FPR-8

2019L22-S5-FV-3

2019L22-SL1-FO-4

2019L22-PR1-FPR-8

2019L22-PR6-FPR-1

2019L22-S5-FV-4

2019L22-SL1-FO-5

2019L22-PR1-FPR-9

2019L22-PR6-FPR-2

2019L22-S6-FV-1

2019L22-SL1-FO-6

2019L22-PR1-FPR-10

2019L22-PR6-FPR-3

2019L22-S6-FV-2

2019L22-SL1-FO-7

2019L22-PR1-FPR-11

2019L22-PR6-FPR-4

2019L22-S7-FV-1

2019L22-SL1-FO-8

2019L22-PR1-FPR-12

2019L22-PR6-FPR-5

2019L22-S7-FV-2

2019L22-SL1-FO-9

2019L22-PR2-FPR-1

2019L22-PR6-FPR-6

2019L22-S8-FV-1

2019L22-SL1-FO-10

2019L22-PR2-FPR-2

2019L22-PR6-FPR-7

2019L22-S8-FV-2

2019L22-SL1-FO-11

2019L22-PR2-FPR-3

2019L22-PR6-FPR-8

2019L22-S9-FV-1

2019L22-SL1-FO-12

2019L22-PR2-FPR-4

2019L22-PR6-FPR-9

2019L22-S9-FV-2

2019L22-SL1-FO-13

2019L22-PR2-FPR-5

2019L22-PR6-FPR-10

2019L22-S9-FV-3

2019L22-SL1-FO-14

2019L22-PR2-FPR-6

2019L22-S1-FV-1

2019L22-S10-FV-1

2019L22-SL1-FO-15

2019L22-PR2-FPR-7

2019L22-S1-FV-2

2019L22-S10-FV-2

2019L22-SL1-FO-16

2019L22-PR2-FPR-8

2019L22-S1-FV-3

2019L22-S10-FV-3

2019L22-SL1-FO-17

2019L22-PR3-FPR-1

2019L22-S1-FV-4

2019L22-S11-FV-1

2019L22-SL1-FO-18
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2019L22-SL1-FO-19

2019L22-SL3-FO-14

2019L22-SL6-FO-3

2019L22-SL1-FO-20

2019L22-SL3-FO-15

2019L22-SL6-FO-4

2019L22-SL1-FO-21

2019L22-SL3-FO-16

2019L22-SL6-FO-5

2019L22-SL1-FO-22

2019L22-SL3-FO-17

2019L22-SL6-FO-6

2019L22-SL1-FO-23

2019L22-SL3-FO-18

2019L22-SL6-FO-7

2019L22-SL2-FO-1

2019L22-SL4-FO-1

2019L22-SL6-FO-8

2019L22-SL2-FO-2

2019L22-SL4-FO-2

2019L22-SL6-FO-9

2019L22-SL2-FO-3

2019L22-SL4-FO-3

2019L22-SL6-FO-10

2019L22-SL2-FO-4

2019L22-SL4-FO-4

2019L22-SL6-FO-11

2019L22-SL2-FO-5

2019L22-SL4-FO-5

2019L22-SL6-FO-12

2019L22-SL2-FO-6

2019L22-SL4-FO-6

2019L22-SL6-FO-13

2019L22-SL2-FO-7

2019L22-SL4-FO-7

2019L22-SL6-FO-14

2019L22-SL2-FO-8

2019L22-SL4-FO-8

2019L22-SL6-FO-15

2019L22-SL2-FO-9

2019L22-SL4-FO-9

2019L22-SL6-FO-16

2019L22-SL2-FO-10

2019L22-SL4-FO-10

2019L22-SL6-FO-17

2019L22-SL2-FO-11

2019L22-SL4-FO-11

2019L22-SL6-FO-18

2019L22-SL2-FO-12

2019L22-SL4-FO-12

2019L22-SL6-FO-19

2019L22-SL2-FO-13

2019L22-SL4-FO-13

2019L22-SL6-FO-20

2019L22-SL2-FO-14

2019L22-SL4-FO-14

2019L22-SL6-FO-21

2019L22-SL2-FO-15

2019L22-SL4-FO-15

2019L22-SL6-FO-22

2019L22-SL2-FO-16

2019L22-SL4-FO-16

2019L22-SL6-FO-23

2019L22-SL2-FO-17

2019L22-SL5-FO-1

2019L22-SL6-FO-24

2019L22-SL2-FO-18

2019L22-SL5-FO-2

2019L22-SL6-FO-25

2019L22-SL2-FO-19

2019L22-SL5-FO-3

2019L22-SL6-FO-26

2019L22-SL2-FO-20

2019L22-SL5-FO-4

2019L22-SL6-FO-27

2019L22-SL2-FO-21

2019L22-SL5-FO-5

2019L22-SL6-FO-28

2019L22-SL2-FO-22

2019L22-SL5-FO-6

2019L22-SL2-FO-23

2019L22-SL5-FO-7

2019L22-SL2-FO-24

2019L22-SL5-FO-8

2019L22-SL2-FO-25

2019L22-SL5-FO-9

2019L22-SL2-FO-26

2019L22-SL5-FO-10

2019L22-SL3-FO-1

2019L22-SL5-FO-11

2019L22-SL3-FO-2

2019L22-SL5-FO-12

2019L22-SL3-FO-3

2019L22-SL5-FO-13

2019L22-SL3-FO-4

2019L22-SL5-FO-14

2019L22-SL3-FO-5

2019L22-SL5-FO-15

2019L22-SL3-FO-6

2019L22-SL5-FO-16

2019L22-SL3-FO-7

2019L22-SL5-FO-17

2019L22-SL3-FO-8

2019L22-SL5-FO-18

2019L22-SL3-FO-9

2019L22-SL5-FO-19

2019L22-SL3-FO-10

2019L22-SL5-FO-20

2019L22-SL3-FO-11

2019L22-SL5-FO-21

2019L22-SL3-FO-12

2019L22-SL6-FO-1

2019L22-SL3-FO-13

2019L22-SL6-FO-2
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Bijlage 4 Profielinventaris
Legende
Aflijning:
A
Du
G
Di
gr.

Kleur:
Abrupt
Duidelijk
Geleidelijk
Diffuus
ondergrens

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

Redelijk
Zeer
Zacht
Hard
Vast
Los
Zand
Leem
Klei
Veen

Kleur:

LD-

Licht
Donker

Br
Gl
Go
Gr
Or
Rd
Wt
Zw
Bl
Pr
Rz

Bruin
Geel
Groen
Grijs
Oranje
Rood
Wit
Zwart
Blauw
Purper
Roze

gevl.
gelg.
gebr.
hom.
het.

gevlekt
gelaagd
gebrokkeld
homogeen
hetrogeen

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

met
vlekken
spikkels
lagen
laagjes
brokken
fibers
tongen
wiggen
lenzen

Bijmenging:

Vondsten:

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

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

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

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

Beschrijving:
B
d
v
n

beschrijving
droog
vochtig
nat

Kalkreactie HCl:
O
J
N

Onbepaald
Ja
Nee

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

Julie Van Roy, Studiebureau Archeologie.
Archeologisch: proefsleuven en proefputten
Beveren-Waas - Fleerackerstraat
m TAW.
N; O. (lamb 72)
dinsdag, 3/12/2019
Schop, Truweel, Graafmachine
Weide, Gras
Licht bewolkt
ZW.

2. Profielbeschrijving

H1 (Ap1)
0-30 cm: ReZaLo Z>Z; niet gespecifieerd; het.
DZw-Br ; [Hu, Veel bio; ]; Di onregelmatig gr.(B:
v, HCl: O)
H2 (Ap2)
30-90 cm: ReZaLo Z>Z; niet gespecifieerd; het.
DBr ; [Hu, Veel bio; ]; Du onregelmatig gr.(B: v,
HCl: O)
H3 (Cg)
90- cm: ReZaLo Z>L; niet gespecifieerd; gevl. LGl
m. DOr-Gl en LGr-Wt vl.; [Hu; ]; (B: v, HCl: O)
Bereikte diepte: -140 cm.
Grondwatertafel: Niet bereikt.
Opmerkingen:

8

Het archeologisch vooronderzoek aan de Fleerackerstraat te Beveren-Waas
Profiel PR2
1. Algemene gegevens
1. Beschrijver:
2. Soort onderzoek:
3. Plaats:
4. Hoogteligging:
5. Coördinaten:
6. Datum:
7. Gereedschap:
8. Landgebruik:
9. Weersomstandigheden:
10. Oriëntatie:
11. Bodemeenheid:

Julie Van Roy, Studiebureau Archeologie.
Archeologisch: proefsleuven en proefputten
Beveren-Waas - Fleerackerstraat
m TAW.
N; O. (lamb 72)
dinsdag, 3/12/2019
Schop, Truweel, Graafmachine
Weide, Gras
Licht bewolkt
NW.

2. Profielbeschrijving

H1 (Verstoring)
0- cm: ReZaVa Z>L; niet gespecifieerd; het. DGr ;
[Hu; ]; (B: v, HCl: O)
Bereikte diepte: -140 cm.
Grondwatertafel: -140 cm.
Opmerkingen: Dik grijs pakket. Quartaire lagen
volledig weg.

9

Het archeologisch vooronderzoek aan de Fleerackerstraat te Beveren-Waas
Profiel PR3
1. Algemene gegevens
1. Beschrijver:
2. Soort onderzoek:
3. Plaats:
4. Hoogteligging:
5. Coördinaten:
6. Datum:
7. Gereedschap:
8. Landgebruik:
9. Weersomstandigheden:
10. Oriëntatie:
11. Bodemeenheid:

Julie Van Roy, Studiebureau Archeologie.
Archeologisch: proefsleuven en proefputten
Beveren-Waas - Fleerackerstraat
m TAW.
N; O. (lamb 72)
dinsdag, 3/12/2019
Schop, Truweel, Graafmachine
Weide, Gras
Licht bewolkt
NO.

2. Profielbeschrijving

H1 (Ap)
0-35 cm: ReZaLo Z>Z; niet gespecifieerd; het.
DZw-Br ; [Hu, Veel bio; ]; Du golvend gr.(B: v,
HCl: O)
H2 (HTM)
35-125 cm: ReZaLo Z>L; niet gespecifieerd; gevl.
DBr m. DBr-Or sp. ; [Hu; ]; Du recht gr.(B: v, HCl:
O)
H3 (Tertiair zand)
125- cm: ReZaLo Z; niet gespecifieerd; gelg.
DGo-Gr ; [Glau; St: Schelpen, ]; (B: v, HCl: O)
Bereikte diepte: -140 cm.
Grondwatertafel: -140 cm.
Opmerkingen:
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Het archeologisch vooronderzoek aan de Fleerackerstraat te Beveren-Waas
Profiel PR4
1. Algemene gegevens
1. Beschrijver:
2. Soort onderzoek:
3. Plaats:
4. Hoogteligging:
5. Coördinaten:
6. Datum:
7. Gereedschap:
8. Landgebruik:
9. Weersomstandigheden:
10. Oriëntatie:
11. Bodemeenheid:

Julie Van Roy, Studiebureau Archeologie.
Archeologisch:
Beveren-Waas - Fleerackerstraat
m TAW.
N; O. (lamb 72)
woensdag, 4/12/2019
Schop, Truweel, Graafmachine
Weide, Gras
Licht bewolkt
ZW.

2. Profielbeschrijving

H1 (Ap1)
0-35 cm: ReZaLo Z>Z; niet gespecifieerd; het.
DZw-Br ; [Hu, Veel bio; ]; Di onregelmatig gr.(B:
v, HCl: O)
H2 (Ap2)
35-70 cm: ReZaLo Z>Z; niet gespecifieerd; gevl.
DBr m. LGr-Wt wiggen en DZw-Br vl.; [Hu, Veel
bio; ]; Du onregelmatig gr.(B: v, HCl: O)
H3 (Cg)
70- cm: ReZaLo Z>L; niet gespecifieerd; gevl.
LBr-Gl m. DGr-Br en DOr-Gl vl.; [Hu; ]; (B: v, HCl:
O)
Bereikte diepte: -155 cm.
Grondwatertafel: Niet bereikt.
Opmerkingen:

11

Het archeologisch vooronderzoek aan de Fleerackerstraat te Beveren-Waas
Profiel PR5
1. Algemene gegevens
1. Beschrijver:
2. Soort onderzoek:
3. Plaats:
4. Hoogteligging:
5. Coördinaten:
6. Datum:
7. Gereedschap:
8. Landgebruik:
9. Weersomstandigheden:
10. Oriëntatie:
11. Bodemeenheid:

Julie Van Roy, Studiebureau Archeologie.
Archeologisch:
Beveren-Waas - Fleerackerstraat
m TAW.
N; O. (lamb 72)
woensdag, 4/12/2019
Schop, Truweel, Graafmachine
Weide, Gras
Licht bewolkt
NO.

2. Profielbeschrijving

H1 (Ap1)
0-50 cm: ReZaLo Z>Z; niet gespecifieerd; het.
DZw-Br ; [Hu, Veel bio; ]; Du onregelmatig gr.(B:
v, HCl: O)
H2 (Ap2)
50-80 cm: ReZaLo Z>Z; niet gespecifieerd; het.
DGr-Br ; [Hu, Veel bio; ]; Di onregelmatig gr.(B:
v, HCl: O)
H3 (Cg)
80-100 cm: ReZaLo Z>L; niet gespecifieerd; gevl.
DOr-Gl ; [Hu; ]; Du recht gr.(B: v, HCl: O)
H4 (C2)
100- cm: ReZaLo Z>L; niet gespecifieerd; hom.
LWt-Gl ; [Hu; ]; (B: v, HCl: O)
Bereikte diepte: -110 cm.
Grondwatertafel: -110 cm.
Opmerkingen:

12

Het archeologisch vooronderzoek aan de Fleerackerstraat te Beveren-Waas
Profiel PR6
1. Algemene gegevens
1. Beschrijver:
2. Soort onderzoek:
3. Plaats:
4. Hoogteligging:
5. Coördinaten:
6. Datum:
7. Gereedschap:
8. Landgebruik:
9. Weersomstandigheden:
10. Oriëntatie:
11. Bodemeenheid:

Julie Van Roy, Studiebureau Archeologie.
Archeologisch:
Beveren-Waas - Fleerackerstraat
m TAW.
N; O. (lamb 72)
woensdag, 4/12/2019
Schop, Truweel, Graafmachine
Weide, Gras
Licht bewolkt
ZW.

2. Profielbeschrijving

H1 (Ap1)
0-35 cm: ReZaLo Z>Z; niet gespecifieerd; het.
DZw-Br ; [Hu; ]; G onregelmatig gr.(B: v, HCl: O)
H2 (Ap2)
35-70 cm: ReZaLo Z>Z; niet gespecifieerd; het.
DBr ; [Hu, Veel bio; ]; G onregelmatig gr.(B: v,
HCl: O)
H3 (Horizont 3)
70-95 cm: ReZaLo Z>Z; niet gespecifieerd; gelg.
DGr-Zw m. DBr-Rd lg. ; [Hu, Veel bio; ]; Du
onregelmatig gr.(B: v, HCl: O)
H4 (Cg)
95-135 cm: ReZaLo Z>L; niet gespecifieerd; gevl.
DOr-Gl m. LWt-Gl fi. ; [Hu; ]; Du golvend gr.(B: v,
HCl: O)
H5 (C2)
135- cm: ReZaLo Z>Z; niet gespecifieerd; hom.
LGr-Wt ; [Hu; ]; (B: v, HCl: O)
Bereikte diepte: -150 cm.
Grondwatertafel: Niet bereikt.
Opmerkingen:
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