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1. INLEIDING
De archeologienota werd opgemaakt naar aanleiding van de aanvraag van een omgevingsvergunning
voor stedenbouwkundige handelingen waarbij de voorwaarden voldoen aan art. 5.4.1. van het
Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013.

Figuur 1: Beslissingsboom in functie van huidig project. © Devroe bvba 2019
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2. BUREAUONDERZOEK
2.1.

BESCHRIJVEND GEDEELTE

2.1.1. ADMINISTRATIEVE GEGEVENS
Projectcode: 2019K20
Locatie: Antwerpen, Bornem, Rijksweg 5
Bounding box: punt 1 (NW) – X 142958.227
Punt 2 (ZO) – X 143098.009

Y 197906.681
Y 197729.273

Kadaster: Bornem afd. 1, sectie C, perceel 442C
Oppervlakte projectgebied: ca. 13.600 m²
Oppervlakte geplande werken: ca. 6633 m²

Figuur 2: Kadasterkaart met aanduiding projectgebied en afbakening geplande werken. © AGIV
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Figuur 3: Topografische kaart met aanduiding projectgebied. © NGI

Naam van alle betrokken actoren: Annika Devroe (erkende archeoloog, veldwerkleider met ervaring in
archeologisch bureauonderzoek), Gerben Bervoets (archeoloog)
Naam van alle personen buiten het project die geraadpleegd werden: /

2.1.2. ONDERZOEKSOPDRACHT
Het bureauonderzoek heeft tot doel om zonder ingreep in de bodem maar op basis van de bestaande
informatie (landschappelijk, historisch, archeologisch) na te gaan in hoeverre er archeologische resten
aanwezig kunnen zijn binnen de grenzen van het projectgebied. Er wordt een beschrijving gemaakt
van de geplande werken waarvoor een vergunning wordt aangevraagd, van de uitvoeringswijze ervan
en van de impact op het bodemarchief.
Volgende onderzoeksvragen worden in dit bureauonderzoek (Verslag van Resultaten) behandeld:
-

Welke aanwijzingen bevatten de bestaande bronnen (landschappelijk, historisch,
archeologisch) over het archeologische potentieel van het terrein?
In welke zones is verder vervolgonderzoek noodzakelijk indien archeologisch erfgoed
potentieel aanwezig is en bedreigd wordt ten gevolge van de geplande ingrepen?

Op basis van de resultaten wordt een gemotiveerd advies verleend of er al dan niet verder
archeologisch vooronderzoek moet uitgevoerd worden, inclusief de methodiek daarvoor. Deze wordt
beschreven en uitgewerkt in het Programma van Maatregelen.
Er zijn geen randvoorwaarden.
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2.1.3. WERKWIJZE EN STRATEGIE
Voor het landschappelijk, geografisch kader en geologisch kader werden de nodige gegevens
opgezocht via de website van DOV Vlaanderen1 en Geopunt Vlaanderen2. Er werd beroep gedaan op
de topografische kaart, het digitaal hoogtemodel, de tertiair geologische kaart, de quartair geologische
kaart en de bodemkaart van België. Tenslotte werden de bodemerosiekaart en de
bodembedekkingskaart geraadpleegd.
Voor de historische beschrijving zal voornamelijk gebruik gemaakt worden van cartografische bronnen.
Het gaat hierbij om de Ferrariskaart, Atlas der Buurtwegen, de kadasterplannen van Popp en de
topografische kaart van Vandermaelen. Deze historische kaarten zijn gegeorefereerd op de website
van Geopunt Vlaanderen3. Op de website van Cartesius werden de historische topografische kaarten
van de 19de en 20ste eeuw geraadpleegd en afgebeeld waar relevant4. Het cartografisch materiaal is
indien nodig gegeorefereerd. Op Geopunt Vlaanderen zijn de verschillende beschikbare reeksen
luchtfoto’s bekeken en toegevoegd indien relevant.
Voor het archeologisch kader werd de Centrale Archeologische Inventaris geraadpleegd5. De meest
relevante archeologische vondstlocaties in de nabije omgeving worden besproken. Relevante
literatuur waarnaar verwezen wordt in de CAI werd eveneens geraadpleegd. Aanvullend zijn de
resultaten van de archeologienota’s en nota’s besproken van terreinen in de nabije omgeving van het
projectgebied.
In de synthese zullen de verschillende gegevens uit het onderzoek aan elkaar gelinkt worden om zo de
onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden. Op basis van al deze gegevens zal bepaald worden of
bijkomend onderzoek nodig is of niet.

1

https://dov.vlaanderen.be/dovweb/html/bodemloketten.html.
http://www.geopunt.be/
3
http://www.geopunt.be/
4
http://cartesius.be/CartesiusPortal/
5
http://cai.onroerenderfgoed.be/
2
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2.2.

ASSESSMENTRAPPORT

2.2.1. HUIDIGE TOESTAND
Het projectgebied ligt ter hoogte van een industriegebied dat tussen de bewoningskernen van Bornem
en Puurs gesitueerd is. Ten noorden wordt het begrensd door de Rijksweg, ten zuiden door de straat
Klein-Mechelen. Ter hoogte van de westelijke perceelsgrens is een greppel gesitueerd. Het
projectgebied is deels bebouwd en verhard met een magazijn en bijhorende laadkades ten zuiden
ervan. De overige ruimte is hoofdzakelijk ingenomen door braakliggende grond. Langs de westelijke
en zuidelijke perceelsgrens is een bomenrij gesitueerd. Ter hoogte van perceel 409B is een
hoogspanningsmast gesitueerd.

Figuur 4: De meest recente luchtfoto (winter 2019) met aanduiding van het projectgebied © AGIV
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2.2.2. GEPLANDE WERKEN
Ter hoogte van het projectgebied zal tegen het bestaande magazijn een nieuw bedrijfsgebouw
opgericht worden.
Ten noordoosten wordt een magazijn (755 m2) en ontvangstruimte met lift- en trappenhal voorzien.
De ontvangstruimte geeft toegang tot een showroom, burelen en vergaderzalen die op de 1ste
verdieping gesitueerd zijn. Tegen de noordwestelijke gevel van het bestaande magazijn wordt een
atelier gepland met een totale oppervlakte van 1610 m2. De funderingsopbouw ter hoogte van het
magazijn en atelier bestaat grosso modo uit een gewapende betonplaat die rust op een dikke laag
mengpuin. Hierbij zal men ca. 80 cm diep gaan. Onder de buitenmuren worden vierkante
funderingsvoeten (4 m2) voorzien die op volle grond rusten.
De niet bebouwde ruimte zal grotendeels verhard worden. In het noordoosten wordt een parking voor
personenwagens gepland (36 plaatsen) bestaande uit klinkers en asfaltverharding. In het noordwesten
tot zuidwesten wordt asfaltverharding voorzien voor de circulatie van vrachtwagens. Voor de
verharding zal men ca. 50-60 cm diep gaan.
Bijkomende ingrepen bestaan uit een infiltratiebekken en -gracht ten noorden van de parking (255 m2,
1,5m diep), een regenwaterput en septische put (4 m diep) ten noorden van het atelier en
verschillende nutsleidingen (ca. 80 cm diep).
Het nieuwe bedrijfsgebouw wordt omsloten door een toegang die bereikbaar is via de Rijksweg. Een
tweede toegang is aan de straat Klein Mechelen gesitueerd.
De bomenrijen tegen de zuidwestelijke en noordwestelijke perceelsgrenzen blijven behouden.
De totale oppervlakte van de zone geplande werken (bebouwing en verharding) bedraagt ca. 6630 m2.
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Figuur 5: Inplantingsplan geplande werken gelijkvloers. © Architeam 2019
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Figuur 6: Geplande werken fundering en riolering. © Architeam 2019
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Figuur 7: doorsnede AA’ (boven) en doorsnede BB’ (onder) geplande werken. © Architeam 2019
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2.2.3. LANDSCHAPPELIJKE LIGGING
De gemeente Bornem bevindt zich net ten zuiden van de Schelde die de gemeente in het noorden en
westen begrenst. Ten noordoosten wordt de grens van de gemeente gevormd door de Rupel die een
kleine 5 km ten noordoosten van het projectgebied uitmondt in de Schelde. Ten zuiden van beide
riviervalleien bestaat het reliëf uit een golvend landschap met verschillende hogere opduikingen
omgeven door lagere gronden.
Geomorfologisch ligt het projectgebied dus in de oostelijke uitloper van de Vlaamse Vallei. Hier treft
men tussen de alluviale valleien zandvlaktes aan die gevormd zijn tijdens het Weichsel. De zandige tot
lemige Weichselafzettingen rusten rechtstreeks op het tertiair substraat en kunnen vrij dik zijn (ca. 15
m). Lokaal werden de zandige sedimenten tijdens latere fases eolisch herwerkt tot landduinen of
zandruggen zoals in Bornem.6
Het projectgebied zelf ligt tussen verschillende zandruggen in een lager gelegen zone die ontwaterd
wordt door 2 waterlopen. De noordelijke ervan is het Beekje. Ze begrenst het projectgebied en mondt
uit in de Schelde. 240 m ten zuiden van het projectgebied stroomt Het Beekje naar het oosten. Deze
loop mondt via de Grote Molenbeek uit in het Kanaal Brussel – Rupel.

Figuur 8: Het projectgebied op het DHM II, raster 1 m © AGIV

Op een detail van het Digitaal Hoogtemodel kan men zien dat in de zone rond de huidige bebouwing
het maaiveld ca. een 0,5 m hoger ligt. De bodem ter hoogte en rond de bebouwing is vermoedelijk
opgehoogd. In de zuidelijke hoek is de lager gelegen loskade duidelijk zichtbaar. Vanaf de bebouwing
daalt het reliëf licht richting de noordwestelijke en noordoostelijke perceelsgrens. De maximale hoogte
bedraagt 5,15 m en de minimale hoogte 4,7 m.

6

Jacobs et al. 2002, p. 8
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Figuur 9: Detail van het DHM II, raster 1 m © AGIV

Figuur 10: Terreinprofiel NO-ZW. © Geopunt Vlaanderen

Figuur 11: Terreinprofiel NW-ZO. © Geopunt Vlaanderen
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Figuur 12: Bodemkaart met aanduiding van het projectgebied. © DOV

Bornem ligt in de zandstreek. Het noorden van het projectgebied valt volgens de bodemkaart onder
bodemtype Lep, een natte zandleembodem zonder profielontwikkeling. Deze hydromorfe sterk
gleyige grondwatergronden op zandleem hebben roestverschijnselen vanaf 20 cm en vertonen een
reductiehorizont tussen 100 en 120 cm. Het zijn permanent natte gronden welke vooral in lage
depressies, beekvalleien (en riviervalleien) voorkomen. Ze hebben een hoge waterstand en soms een
verveende bovengrond. Ook in de zomer zijn ze vochthoudend. Ze zijn zeer geschikt voor weide. De
componenten met een profielontwikkeling (. . b, . . c, . . f, . . h en . . m) zijn iets hoger gelegen en kunnen
mits oordeelkundige drainering als akkerland gebruikt worden.
Textuurklasse

L

zandleem

Drainageklasse

e

nat, sterk gleyig met reductiehorizont

Profielontwikkelingsgroep

p

Zonder profielontwikkeling

Het zuiden van het projectgebied wordt gekarteerd als een matig natte lemige zandbodem met dikke
antropogene humus A horizont. Deze plaggenbodems hebben een antropogene A horizont die meer
dan 60 cm dik is, en donkerbruin of donkergrijs van kleur is. De bovenste bouwvoor 25-30 cm bevat 22,5 % humus en de onderste ongeveer 1,2 %. Onder de A komt een verbrokkelde Podzol B voor.
Roestverschijnselen beginnen in het plaggendek tussen 40 en 60 cm. De waterhuishouding is goed in
de zomer maar de vochttoestand is iets te nat in de winter. Ze bevinden zich meestal onder
boomgaardweide of weide.
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Textuurklasse

S

Lemig zand

Drainageklasse

d

Matig nat, matig gleyig

Profielontwikkelingsgroep

m

Dikke antropogene humus A horizont

Een klein deel in het oosten van het projectgebied wordt als bodemtype Pfp gekarteerd. Dit is een zeer
natte lichte zandleembodem zonder profielontwikkeling. Deze hydromorfe zandleemgronden hebben
een dikke (30-40 cm) humeuze bovengrond, dikwijls verveend, en met duidelijke roestverschijnselen.
De reductiehorizont begint tussen 50 en 100 cm. In de meeste profielen komt een substraat voor: zand,
leem, klei, klei-zand, mergel of veen. Het profiel vertoont een sterke en langdurige wateroverlast in de
winter en lente; zelfs in de zomer iets te nat. Drainage is noodzakelijk. Deze bodems komen meestal
alleen voor hooiweiden in aanmerking.
Textuurklasse

P

Licht zandleem

Drainageklasse

f

zeer nat, zeer sterk gleyig met reductiehorizont

Profielontwikkelingsgroep

p

Zonder profielontwikkeling

Volgens de quartair geologische kaart bevindt het projectgebied zich onder type 3 waarbij zich geen
Holocene en/of Tardiglaciale afzettingen bovenop de Pleistocene sequentie bevinden.

Figuur 13: Quartair geologische kaart met aanduiding projectgebied. © DOV
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Figuur 14: Legende profieltypes 3 & 3a van de quartair geologische kaart. © DOV

Het projectgebied ligt op de tertiair geologische kaart ter hoogte van de Formatie van Zelzate. Deze
bestaat uit fijne zandige en kleiige sedimenten en wordt opgesplitst in 3 leden nml. Het Lid van
Ruisbroek, het Lid van Watervliet en het Lid van Bassevelde. Ter hoogte van het projectgebied is het
Lid van Watervliet, het middenste lid in de Formatie van Zelzate, gekarteerd. Deze bestaat uit licht
zandige en glimmerhoudende klei tot zeer kleiig zeer fijn zand.7

Figuur 15: Tertiair geologische kaart met aanduiding projectgebied. © DOV

7

Jacobs et al. 2010, p. 27-28.
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De erosie op het onderzoeksgebied werd niet gekarteerd.

Figuur 16: Bodemerosiekaart met aanduiding projectgebied. © DOV

De bodembedekkingskaart van 2015 is geraadpleegd maar niet weergegeven. Ze geeft de huidige
situatie weer zoals weergegeven op de luchtfoto 2019 (zie supra).
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2.2.4. HISTORISCHE BESCHRIJVING
De Kabinetskaart der Oostenrijkse Nederlanden en het Prinsbisdom Luik (1777), ook wel Ferrariskaart
genoemd, geeft een gedetailleerd beeld van de Zuidelijke Nederlanden weer, net voor het begin van
de industriële revolutie. Men vindt er de administratieve grenzen, de namen van parochies en
gehuchten terug alsook een nauwkeurige weergave van het landschap. Op de kaart zijn gebouwen,
wegen, waterlopen, vegetatietypes/landgebruik, opvallende reliëfverschillen (heuvels, duinen) en
andere opvallende constructie-elementen in het landschap vastgelegd.
Op de Ferrariskaart8 ligt het projectgebied op de grens van de bebouwde kern van het gehucht Klein
Mechelen. Ook de straat Klein Mechelen bestond reeds. Ter hoogte van het projectgebied loopt een
aftakking hiervan in de oostelijke richting. Ten zuiden van deze weg ligt een hoeve. Ten noorden van
de weg liggen landbouwgronden en een grote poel. De landbouwgronden zijn omzoomd door greppels
geflankeerd door bomen. De sterke versnippering van de landbouwgronden ter hoogte van en ten
noordoosten van het projectgebied is het gevolg van de relatief lage ligging waardoor de gronden door
middel van een groot aantal greppels ontwaterd dienden te worden.
De wetgever wilde in 1841 aanduiden welke kleine wegen een openbaar karakter hadden. De Atlas
der Buurtwegen is dus een inventarisatie van alle "openbare" wegen en "private wegen met openbare
erfdienstbaarheid" waarbij dus een onderscheid gemaakt wordt in buurtwegen (chemins) en
voetwegen (sentiers).
Op de Atlas der Buurtwegen (1843 – 1845 n.C.) is ter hoogte van het projectgebied een gelijkaardig
beeld herkenbaar. Er worden hier echter twee gebouwen weergegeven.
Ook op kaart van Vandermaelen (1846-1854 n.C.) en de Poppkaart (1842-1879) is dezelfde situatie
herkenbaar. De onbebouwde gronden tussen de Kleyn Michelen straat (ten westen), de Michelen
Heyde straat (ten zuiden) en Schoon Aerde straat (ten oosten) worden als Klein Mechels heyde
aangeduid.
Op de topografische kaarten van de 19de en 20ste eeuw blijft de situatie onveranderd. Op de kaart van
1892 zijn de percelen ten noorden van ‘chemin n°74’ als moerassig weiland gekarteerd. De percelen
worden ontwaterd door een ZW – NO gerichte greppel. Op de kaart van 1965 is de Rijksweg aangelegd
en verschijnen ten noordwesten van het projectgebied de eerste bedrijfsgebouwen . De situatie ter
hoogte van het projectgebied blijft ongewijzigd. Ten noorden van de hoeve en landweg is een kleine
poel gekarteerd.
Op de luchtfoto van 2000 – 2003 is binnen het projectgebied eenzelfde beeld weergegeven als de
huidige situatie. In de zuidelijke hoek staat een magazijn met ten zuiden ervan laadkades. De overige
ruimte is hoofdzakelijk ingenomen door braakliggende grond.

8

De kaart is gegeorefereerd op basis van de Atlas der Buurtwegen waardoor een grotere mate van precisie
bekomen werd ter hoogte van het projectgebied.
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Figuur 17: Ferrariskaart (1777) met aanduiding van het plangebied. © AGIV

Figuur 18: Atlas der Buurtwegen met aanduiding plangebied. © AGIV
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Figuur 19: Kaart van Vandermaelen met aanduiding projectgebied. © AGIV

Figuur 20: Poppkaart met aanduiding plangebied. © AGIV
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Figuur 21: Topografische kaart uit 1892 met het projectgebied in overlay. © Cartesius

Figuur 22: Topografische kaart uit 1965 met het projectgebied in overlay. © Cartesius
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Figuur 23: Luchtfoto uit 2000 - 2003 met aanduiding plangebied. © AGIV
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2.2.5. ARCHEOLOGISCH KADER

Figuur 24: Het GRB met vondstlocaties CAI, archeologische gebeurtenissen, archeologienota’s en nota’s in de
omgeving van het projectgebied. © CAI oktober 2019

De Centrale Archeologische Inventaris (CAI) is een inventaris van gekende archeologische vindplaatsen
in Vlaanderen.
Binnen een straal van ca. 500 m bevindt zich 1 locatie:
- Locatie 224089: Tussen de Rijksweg, de Cesar van Kerrckhovenstraat en de Woestijnstraat zijn
tijdens een proefsleuvenonderzoek enkele kuilen en (perceels)greppels uit de nieuwe tijd
aangetroffen.
Op een afstand van 1 tot 1,5 km zijn ten zuiden van het projectgebied enkele vondstlocaties
weergegeven:
- Locatie 159112: Op deze locatie, 1 km ten zuidwesten van het projectgebied, zijn tijdens een
veldprospectie 5 afslagen uit het neolithicum aangetroffen.
- Locatie 105801: Ergens langs de Koningsbeek is een pijlpunt uit het mesolithicum
aangetroffen. Een meer exacte locatie is niet vermeld.
- Locatie 101451: Langs de Platte Heegtestraat zijn enkele losse vondsten aangetroffen (enkele
handgevormde scherven) en vondstenconcentratie bestaande uit een 20 – tal lithische
artefacten waarvan het merendeel niet nader gedateerd werd dan de steentijd. Eén van de
lithische artefacten werd in de bronstijd gedateerd.
- Locatie 102881: 1,5 km ten zuidwesten van het projectgebied stond tussen de Kluisstraat en
de Koningsbeek een hoeve waarvan enkel het poortgebouw bewaard is. De hoeve bestond
reeds in de 17de eeuw.
- Locatie 101476: 1200 m ten zuiden van het projectgebied zijn in de omgeving van een motte
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-

tijdens een veldprospectie verschillende losse vondsten aangetroffen waaronder lithisch
materiaal uit de steentijd, handgevormd aardewerk uit de ijzertijd, aardewerk uit de Romeinse
periode, aardewerk uit de vroege middeleeuwen en aardewerk uit de volle middeleeuwen.
Exacte aantallen en locaties zijn niet gekend.
Locatie 106014: Dit is de locatie van de motte uit de late middeleeuwen, ook gekend als Hof
ter Zeut of de Zuthoeve.

Op een afstand van 1 tot 1,5 km zijn ten noorden van het projectgebied volgende vondstlocaties
gekend:
- Locatie 106694: Aan de kruising van de Cesar van Kerckhovenstraat en de Wolfgang
d’Urselstraat is herberg de Zwaan gesitueerd. Ze wordt reeds vermeld in 1662.
- Locatie 105803: Ten noorden van de herberg ligt de Sint-Stefanuskerk van Hingene. Een kapel
uit 10de eeuw zou vervangen zijn door een kerk in 1225. In 1898 is deze kerk gesloopt, met
uitzondering van de toren, het koor en een deel van de kruisbeuk, en herbouwd in 1906.
- Locatie 106695: Ten oosten van de kerk ligt de pastorie. De pastorie, eertijds naar verluidt
koetsiershuis van het kasteel, is mogelijk reeds aangeduid op een gravure uit Flandria
Illustrata, Sanderus, 1645.
- Locatie : Ten noorden van de Sint – Stefanuskerk ligt het kasteel d'Ursel (Hof te Hingene). In
1120 wordt vermeld dat op deze locatie een omwalde hoeve staat uit de Frankische
kolonisatietijd. Dit vormde samen met de kerk een Karolingisch hofcomplex.
- Locatie 215158: Op deze locatie is een dogtag van een soldaat uit vermoedelijk de Eerste
Wereldoorlog gevonden
- Locatie 208068: In het park / bos rond het kasteel is een dumpplaats met wapens uit de
Tweede Wereldoorlog aangetroffen.
- Locatie 102222: In deze zone zijn tijdens een veldprospectie een vondstenconcentratie lithisch
materiaal, een vondstenconcentratie handgevormd aardewerk, een muntschat uit de
Romeinse tijd, een concentratie scherven uit de Romeinse tijd en enkele scherven uit de
vroege tot volle middeleeuwen aangetroffen.
In de omgeving van het projectgebied zijn reeds verschillende archeologienota’s en nota’s opgesteld
ten gevolge van geplande bodemingrepen:
- Aan de Rijksweg 28, ten westen van CAI locatie 224089, is geen archeologisch onderzoek
opgelegd aangezien beargumenteerd werd dat de geplande werken beperkt bleven tot de
reeds verstoorde niveaus.9.
- Aan de Industrieweg 2-2A is een verkennend booronderzoek uitgevoerd zonder resultaat.
Tijdens het proefsleuvenonderzoek is wel een site uit de middeleeuwen aangesneden. Op
basis van dit onderzoek is een zone van ca. 8000 m2 geselecteerd die vlakdekkend opgegraven
moet worden10. De resultaten van dit onderzoek dienen nog gepubliceerd te worden.
- Aan de kruising van de Industrieweg en de Pedro Colomalaan is een proefsleuvenonderzoek
uitgevoerd. Hierbij werd vastgesteld dat het terrein afgegraven en opgehoogd werd waardoor
het archeologisch niveau verdwenen was.11
- Voor een tweetal zones ten noorden van Het Beekje, 100 tot 400 m ten zuidwesten van het
projectgebied, is een landschappelijk bodemonderzoek met vervolgtraject aanbevolen12. Dit
onderzoek dient eveneens nog gepubliceerd te worden.
- Ten zuidwesten van het projectgebied is voor een terrein aan de straat Klein Mechelen gelegen
tussen huisnummers 47 en 53 een proefsleuvenonderzoek aanbevolen. De resultaten hiervan
9

Derweduwen 2018.
Jennes et al. 2019.
11
Devroe & Dondeyne 2017.
12
Vanhee 2019.
10
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-

dienen nog gepubliceerd te worden.13
Ter hoogte van een perceel aan de Lodderstraat gelegen tussen huisnummers 12 en 14 is een
landschappelijk bodemonderzoek met vervolgtraject aanbevolen14. De resultaten hiervan
moeten nog gepubliceerd worden.

2.2.6. SYNTHESE: DATERING EN INTERPRETATIE VAN HET ONDERZOCHTE GEBIED
-

Welke aanwijzingen bevatten de bestaande bronnen (landschappelijk, historisch,
archeologisch) over het archeologische potentieel van het terrein?

Het projectgebied ligt ter hoogte van een industriegebied dat tussen de bewoningskernen van Bornem
en Puurs gesitueerd is. Ten noorden wordt het begrensd door de Rijksweg, ten zuiden door de straat
Klein-Mechelen. Het projectgebied is deels bebouwd en verhard met een magazijn en bijhorende
laadkades ten zuiden ervan. De geplande werken zijn gesitueerd ten noorden van de huidige
bebouwing in een zone die uit braakliggende grond bestaat.
De gemeente Bornem bevindt zich net ten zuiden van de Schelde die de gemeente in het noorden en
westen begrenst. Ten noordoosten wordt de grens van de gemeente gevormd door de Rupel die een
kleine 5 km ten noordoosten van het projectgebied uitmondt in de Schelde. Ten zuiden van beide
riviervalleien bestaat het reliëf uit een golvend landschap met verschillende hogere opduikingen
omgeven door lagere gronden. Dit landschap heeft zich gevormd tijdens het Weichsel in de oostelijke
uitloper van de Vlaamse Vallei. De zandige tot lemige Weichselafzettingen rusten rechtstreeks op het
tertiair substraat en kunnen vrij dik zijn (ca. 15 m). Lokaal werden de zandige sedimenten tijdens latere
fases eolisch herwerkt tot landduinen of zandruggen zoals in Bornem.
Het projectgebied zelf ligt tussen verschillende zandruggen in een lager gelegen zone die ontwaterd
wordt door 2 waterlopen die gekarteerd staan als het Beekje en Het Beekje. De zone van de geplande
werken valt volgens de bodemkaart onder bodemtype Lep, een natte zandleembodem zonder
profielontwikkeling. Deze hydromorfe sterk gleyige grondwatergronden op zandleem hebben
roestverschijnselen vanaf 20 cm en vertonen een reductiehorizont tussen 100 en 120 cm. Het zijn
permanent natte gronden welke vooral in lage depressies, beekvalleien (en riviervalleien) voorkomen.
Ten zuiden komen iets drogere plaggenbodems voor.
Op basis van de historische kaarten kan men vaststellen dat er reeds in de 18de eeuw in het zuiden van
projectgebied bebouwing aanwezig was. Ten noorden van de hoeve waren moerassige weilanden
gesitueerd die ontwaterd werden door een groot aantal greppels. In deze weilanden was eveneens
een relatief grote poel gesitueerd. Tussen de hoeve en de weilanden liep een landweg die eveneens
enkele hoeves ten zuiden van het projectgebied omsloot. Ter hoogte van deze hoeves is de bodem
opgehoogd met plaggen (cfr. profielontwikkelingstype ..m) en is de bodem ook droger (cfr. vochttrap
.d.). Vanaf de 18de tot het einde van de 20ste eeuw blijft de situatie binnen het projectgebied
onveranderd. Op het einde van de 20ste eeuw werd de 18de-eeuwse bebouwing afgebroken en
vervangen door een magazijn.

13
14

Acke et al. 2018.
Bruggeman 2019.
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Figuur 25: Syntheseplan 1.

Figuur 26: Syntheseplan 2.
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Het projectgebied lijkt op basis van het DHM ter hoogte van het huidige magazijn opgehoogd te zijn
aangezien de hogere delen binnen het projectgebied evenwijdig lopen met de buitenmuren van het
magazijn. De percelen ten oosten en westen liggen bovendien gemiddeld een 0,5 m lager.
De CAI locaties uit de omgeving vertellen ons vrij weinig behalve dat de mens het gebied ten zuiden
van de Schelde en Rupel sinds de prehistorie bezocht heeft. Het merendeel van de locaties zijn het
resultaat van veldprospecties. In de omgeving van het projectgebied zijn verschillende archeologische
onderzoeken lopende. De terreinen die geselecteerd zijn voor archeologisch onderzoek liggen echter
op een hogere en drogere locatie.
Op basis van de landschappelijke en bodemkundige situatie wordt het archeologisch potentieel als
laag beschouwd gezien de zeer natte ligging. Op basis van het bureauonderzoek kan echter niet met
zekerheid gesteld worden dat het plangebied doorheen de geschiedenis altijd al te nat is geweest voor
bewoning, dan wel pas meer recent nat is geworden.
Indien dit terrein altijd nat is geweest, dan is de kans op het aantreffen van sporensites zeer klein. Ook
de kans op het voorkomen van een goed bewaarde artefactensite die door de werken verstoord zal
worden is eveneens zeer klein. Het huidige landschap is tijdens het Weichseliaan gevormd. Steentijd
artefactensites uit het laat paleolithicum tot het neolithicum komen vooral voor op de overgang van
de hogere naar lager gelegen zones. Ook voor deze archeologische periodes was het landschap ter
hoogte van de geplande werken dan te nat. Oudere steentijdsites liggen dan weer onder de Weichsel
afzettingen. Deze zullen niet door de geplande werken geraakt worden.
Indien het terrein pas meer recent nat is geworden, kunnen sporensites en/of steentijdsites wel nog
aangetroffen worden omdat de drogere ligging nabij waterlopen dan wel als gunstig beschouwd kan
worden.

2.2.7. AFWEGING NOODZAAK VERDER ONDERZOEK
-

In welke zones is verder vervolgonderzoek noodzakelijk indien archeologisch erfgoed
potentieel aanwezig is en bedreigd wordt ten gevolge van de geplande ingrepen?

Op basis van het bureauonderzoek kan niet aangetoond worden of een archeologische site aanwezig
is of niet. De geplande ingrepen zullen eventueel aanwezige archeologische sporen vondsten
verstoren. Afhankelijk van de vroegere bodemgesteldheid is de kans op het aantreffen van een
archeologisch relevante site zeer gering (indien te nat) tot hoog (indien droog). Om de
bodemgesteldheid en het archeologisch potentieel verder te onderzoeken is bijkomend archeologisch
onderzoek nodig. Dit zal verder besproken worden in het Programma van Maatregelen.
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2.3.

SAMENVATTING

Het bureauonderzoek heeft tot doel om zonder ingreep in de bodem maar op basis van de bestaande
informatie (landschappelijk, historisch, archeologisch) na te gaan in hoeverre er archeologische resten
aanwezig kunnen zijn binnen de grenzen van het projectgebied. Er werd een beschrijving gemaakt van
de geplande werken, van de uitvoeringswijze ervan en van de impact op het bodemarchief waarvoor
een vergunning wordt aangevraagd.
Volgende onderzoeksvragen werden in dit bureauonderzoek (Verslag van Resultaten) behandeld:
-

Welke aanwijzingen bevatten de bestaande bronnen (landschappelijke, historisch,
archeologisch) over het archeologische potentieel van het terrein?
In welke zones is verder vervolgonderzoek noodzakelijk indien archeologisch erfgoed
potentieel aanwezig is en bedreigd wordt ten gevolge van de geplande ingrepen?

Op basis van de landschappelijke en bodemkundige situatie wordt het archeologisch potentieel als
laag beschouwd gezien de zeer natte ligging. Op basis van het bureauonderzoek kan echter niet met
zekerheid gesteld worden dat het plangebied doorheen de geschiedenis altijd al te nat is geweest voor
bewoning, dan wel pas meer recent nat is geworden.
Indien dit terrein altijd nat is geweest, dan is de kans op het aantreffen van sporensites zeer klein. Ook
de kans op het voorkomen van een goed bewaarde artefactensite die door de werken verstoord zal
worden is eveneens zeer klein. Het huidige landschap is tijdens het Weichseliaan gevormd. Steentijd
artefactensites uit het laat paleolithicum tot het neolithicum komen vooral voor op de overgang van
de hogere naar lager gelegen zones. Ook voor deze archeologische periodes was het landschap ter
hoogte van de geplande werken dan te nat. Oudere steentijdsites liggen dan weer onder de Weichsel
afzettingen. Deze zullen niet door de geplande werken geraakt worden.
Indien het terrein pas meer recent nat is geworden, kunnen sporensites en/of steentijdsites wel nog
aangetroffen worden omdat de drogere ligging nabij waterlopen dan wel als gunstig beschouwd kan
worden.
Op basis van het bureauonderzoek kan niet aangetoond worden of een archeologische site aanwezig
is of niet. De geplande ingrepen zullen eventueel aanwezige archeologische sporen vondsten
verstoren. Afhankelijk van de vroegere bodemgesteldheid is de kans op het aantreffen van een
archeologisch relevante site zeer gering (indien te nat) tot hoog (indien droog). Om de
bodemgesteldheid en het archeologisch potentieel verder te onderzoeken is bijkomend archeologisch
onderzoek nodig. Dit zal verder besproken worden in het Programma van Maatregelen.
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