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Figuur 1. Situering van het onderzoeksgebied ten opzichte van de topografische
kaart en ten opzichte van de erkende IOED’s en Onroerenderfgoeddepots.
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1 Aardkundige situering
1.1

Vraagstelling

De aanleiding tot het huidige onderzoek is de opmaak van een archeologienota met
een programma van maatregelen voor een uitgesteld vooronderzoek.1 De
onderzoeksvragen

bestaan

uit

onderzoeksvragen

voor

een

landschappelijk

bodemonderzoek enerzijds en een prospectie met ingreep in de bodem door
middel van proefsleuven anderzijds. In dit onderdeel van de nota van het
vooronderzoek wordt de focus gelegd op het aardkundige aspect, dat het
onderwerp was van het landschappelijk bodemonderzoek.

De “aardkundige situering” van het onderzoeksgebied valt uiteen in twee
verschillende

onderdelen:

enerzijds

dient

gecontroleerd

te

worden

welke

sedimenten binnen het onderzoeksgebied werkelijk (in tegenstelling tot de
gekarteerde

aardkundige

data)

voorkomen

en

anderzijds

welke

bodemvormingsprocessen in deze sedimenten zijn opgetreden. De vraagstelling
van de nota, die in deel 10 van dit dossier wordt hernomen, valt in feite uiteen in
twee elementaire vragen:
1. Welke sedimenten bevinden er zich binnen het onderzoeksgebied en hoe
zijn deze tot stand gekomen ? Welke impact hebben deze op het potentieel
op archeologische sites ?
2. Welke bodemvormingsprocessen zijn er binnen deze
deze sedimenten gebeurd
en welke impact hebben deze op het potentieel op archeologische sites ?

Een groot deel van de aardkundige data is reeds in de archeologienota onderzocht,
de elementen die daarin niet vervat zijn, worden in onderstaande hoofdstukken
belicht.
Tenslotte wordt ingegaan op de fase van het inzamelen van nieuwe aardkundige
data, hetwelk gebeurd is in de vorm van een landschappelijk bodemonderzoek door
middel van landschappelijke profielputten en boringen.

1.2

Theorie versus praktijk: staat van het onderzoeksgebied

Na de gunning van het onderzoek aan Hembyse bvba werd overgegaan tot het
uitvoeren van een plaatsbezoek en een gekoppeld werkoverleg met de toekomstige
uitvoerder van de grondwerken, met als doel het uitstippelen van de chronologie
van het onderzoek en de uitvoering van de geplande werken. Het eerste deel van
het onderzoek was immers een landschappelijk bodemonderzoek en mogelijk een
steentijdtraject. Het landschappelijk bodemonderzoek (8 boringen in het noordelijke
deel van het gebied, binnen een fluviatiel sediment van de Slijpebeek en 2 boringen

1

Acke et al., 2017.
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langs de Slijpebeek bij wijze van buffer, buiten dit fluviatiel sediment2) diende zich
toe te spitsen op dit noordelijke deel van het onderzoeksgebied, dit op basis van de
data in de quartair geologische kaart en de bodemkaart.

“Gezien de bodemkundige gegevens die ter beschikking zijn, is een
landschappelijk booronderzoek slechts voor het noordoostelijke deel (ca.
1,5ha) noodzakelijk. Hier zijn aanwijzingen voor mogelijke begraven
archeologische

niveaus

of

de

aanwezigheid

van

een

complexe

bodemkundige stratigrafie. Mogelijk kunnen hierin in situ steentijdartefacten
aanwezig zijn. De rest van het plangebied, hoewel langs de Slijpbeek
gelegen, wordt volgens een normale bodemopbouw gekarteerd op de
bodemkaart en Quartair geologische kaart. Hier dient geen landschappelijk
booronderzoek te gebeuren. Het landschappelijk booronderzoek wordt
verder verduidelijkt in het programma van maatregelen.”3
De voorwaarde bij de bekrachtiging van het programma van maatregelen was dat
ook in het zuidelijke deel van het onderzoeksgebied landschappelijke boringen
zouden worden geplaatst. Deze werden door Hembyse bvba uitgezet (zie verder).
Al snel werd echter duidelijk dat er een aanzienlijke discrepantie bestond tussen de
data uit de archeologienota en de werkelijke situatie op het terrein. In het noordelijke
deel van het onderzoeksgebied was een grondstock aanwezig, die zou worden
gebruikt voor de ophoging van het terrein bij de verkaveling. Dit was conform de
beschrijving in de archeologienota:

3

“Voor het grootste deel komt dit neer op een verhoging van ca. 70cm. Voor
de ophoging uitgevoerd wordt, wordt in eerste instantie de teelaarde
afgegraven, hierdoor kan ook mogelijk archeologisch erfgoed vergraven
worden.”4
Het eerste deel van de beschrijving klopt: er was een grondstock aanwezig. Maar
uit de gesprekken met de uitvoerder van de grondwerken, die alle uitrustingswerken
voor de omliggende verkavelingen in de Stedestraat had uitgevoerd, bleek dat de
aanwezige

grondstock

de

teelaarde

van

een

deel

van

het

huidige

onderzoeksgebied wàs. Dit was gebeurd in de fase van de aanleg van het
bufferbekken, dat ten noordwesten van het onderzoeksgebied reeds volledig
aangelegd was.

2

De afbakening is gebeurd op basis van de quartair geologische kaart. Kaart 706 maakt
gebruik van de samengestelde quartair profieltypekaart, waarop dezelfde afbakening
zichtbaar is.
3 Acke pagina 33.
4 Acke pagina 10.
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Figuur 1. Zicht op het onderzoeksgebied op 26 augustus 2019 in noordoostelijke
richting. Onder: de bewuste grondwerken op de luchtfoto van 2012.

Op de vraag waaruit het terrein dan wel bestond (in tegenstelling tot een
ongeschonden akkerland, nvdr.), was het antwoord van de uitvoerder van de
grondwerken eenduidig: het terrein was afgegraven en aangevuld met “anderhalve
meter rommel”. Dit veranderde de vraagstelling voor het noordelijke deel van het
onderzoeksgebied aanzienlijk:
1. Kunnen deze gegevens bevestigd worden met objectieve data ?
2. Wat is de impact van de reeds uitgevoerde werken
werken op de bodem en het
archeologisch bodemarchief

HEMBYSE ARCHEOLOGIE

In eerste instantie werd middels orthofoto’s “teruggegaan in de tijd” om vast te
stellen of er daadwerkelijk sprake is van afgravingen en bodemverstoringen. In een
aantal gevallen kunnen grondwerken immers als een “snapshot” in de tijd op de
orthofoto’s van Geopunt (en soms ook Google) worden vastgesteld.
Voor het huidige onderzoeksgebied bleek dit daadwerkelijk ook het geval te zijn:
zowel op de orthofoto van 2012 als op die van 2014 was een aanzienlijke verstoring
van het noordwestelijke deel van het onderzoeksgebied zichtbaar.

5

Figuur 2. Zicht op de bewuste grondwerken op de luchtfoto van 2014. Onder: het
bestaande bufferbekken aan de noordwestelijke rand van het onderzoeksgebied
(foto in zuidwestelijke richting).

Deze gegevens werden opnieuw getoetst aan de bestaande gegevens van de
archeologienota, met name het hoofdstuk waarin de DHM onderzocht wordt. Het is
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duidelijk dat de bestaande ophoging op het DHM niet werd geïnterpreteerd hoewel
dit zowel op het DHM als op de hoogteprofielen duidelijk naar voren komt.5

6

Figuur 3. Het noordelijke deel van het onderzoeksgebied ten opzichte van de
DHM2 en de DHM 1.

Bovendien is het tijdsgebonden verschil in hoogteverloop duidelijk zichtbaar ten
opzichte van het DHM1, dat opgemaakt is in de periode 2001-2004. Daarin is een

5

Acke pagina 16.
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natuurlijk hoogteverloop zichtbaar, in vergelijking met het onnatuurlijke en zeer
grillige hoogteverloop op het DHM 2. De erkend archeoloog heeft deze data niet
verder geïnterpreteerd; de vraag is niet gesteld:
-

waar de grondstock vandaan komt

-

waarom

het

hoogteverloop

van

het

noordelijke

deel

van

het

onderzoeksgebied vanuit het bestaande bufferbekken start…
-

en niet van zuidwest naar noordoost afloopt, mee met de natuurlijke helling
van het terrein.

Staande aan de Sint-Jozef-Werkmankerk aan de Stedestraat is in noordelijke
richting met het blote oog ook heel goed zichtbaar hoe de Stedestraat zich op een
hoogte bevindt en naar de Slijpebeek afloopt. Dit heeft tevens een impact op de
oriëntatie van de proefsleuven (zie deel 9 van dit dossier).
Bij het terugkoppelen naar de archeologienota bleek dat de erkend archeoloog de
orthofoto’s uit de periode 2003 tot 2016 niet heeft geraadpleegd. Dit is niet altijd
noodzakelijk, maar in dit geval betekent dit ironisch genoeg dat net deze cruciale
foto’s waarop de grondwerken zichtbaar zijn, niet zijn geraadpleegd en dat de link
met de aanwezigheid van een onnatuurlijk hoogteverloop niet is (of niet kon worden)
gelegd.

Het onnatuurlijke hoogteverloop en het vermoeden van een recente aanvulling van
anderhalve meter noopte tot een aanpassing van de methodiek voor het
landschappelijk

bodemonderzoek.

Voor

het

noordelijke

deel

van

het

onderzoeksgebied zou het noodzakelijk zijn om mechanisch landschappelijke
profielputten aan te leggen. Het doel hiervan was door de bestaande ophoging te
graven

(indien

deze

daadwerkelijk

1,5

meter

dik

was)

en

van

daaruit

landschappelijke boringen te gaan plaatsen. Dit zou het mogelijk maken om de
aard van de verstoring en de onderliggende sedimenten en/of bodems duidelijk vast
te stellen. Voor het zuidwestelijke deel van het onderzoeksgebied was geen
aanpassing van de methodiek noodzakelijk.

1.3

Landschappelijke profielputten en boringen

Het landschappelijk bodemonderzoek werd uitgevoerd op 18 september en 13
november 2019, door Hembyse Archeologie bvba. Het veldteam bestond uit
Hadewijch Pieters, erkend archeoloog en veldwerkleider; en Bart De Smaele,
erkend archeoloog en assistent-aardkundige met ervaring in landschappelijk
bodemonderzoek. Het bodemonderzoek werd uitgevoerd conform de Code van
Goede Praktijk (versie 4.0), §7.3. De opgeboorde sedimenten werden in
stratigrafische volgorde uitgelegd op een kunststof liner. Het verslag (nota van het
vooronderzoek) werd opgemaakt door Hadewijch Pieters en Bart De Smaele en dit
conform de Code van Goede Praktijk (versie 4.0), §12.5.4. Voor een gedetailleerd
overzicht van de boorlijsten en de boorprofielen, waarin ook de TAW-waarden
worden samengebracht, zowel van de profielputten als van de boringen, wordt
verwezen naar de bijlagen.
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De landschappelijke boringen werden manueel uitgevoerd met een Edelmanboor
met een diameter van 7 centimeter, tot een diepte van maximaal 2 meter onder
het aangelegde vlak van de landschappelijke profielput of tot het grondwater
boringen onmogelijk maakte. De boordiepte was in de archeologienota niet
gespecifieerd, maar op basis van de bodemkaart leek een boordiepte van 2 meter
onder het aangelegde vlak van de landschappelijke profielput voldoende om
eventuele afgedekte paleo-horizonten binnen het quartair sediment vast te stellen.
Deze diepte bleek ruim voldoende om een zicht te krijgen op de laat-Pleistocene
en Holocene bodemvorming.6
Boringen 1 tot en met 5 werden, door de reeds vermelde aanwezigheid van een
recent

aanvullingspakket,

voorafgegaan

door

een

machinaal

aangelegde

landschappelijke profielput. Hiervoor kon worden gebruik gemaakt van de
assistentie van grondwerken Koch-Ockier.
Voor de uitvoering hiervan was reeds alle vegetatie verwijderd en een deel van de
uitgeharde, lemige toplaag verwijderd. Dit deel van het onderzoeksgebied was
ondertussen immers uitgegroeid tot een klein park (zie foto’s plaatsbezoek in
augustus 2019), waarbij de plaatselijke bewoners hun kleine haven groen en natuur
abrupt zagen verdwijnen.

8

6 Mogelijk Pleistocene bodemhorizonten kwamen in de archeologienota niet aan bod, er werd
op basis van de quartair geologische kaart terecht de focus gelegd op door beeksedimenten
afgedekte horizonten uit het laat-Pleistoceen en Holoceen.
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Figuur 4. Sfeerbeeld tijdens de uitvoering van het landschappelijk
bodemonderzoek. Onder: plan van de landschappelijke profielputten.

Alle boringen werden in het veld beschreven: de data werden geregistreerd in een
boorlijst en alle boorprofielen werden digitaal gefotografeerd. Er werd uitsluitend
digitaal gefotografeerd (zie bijlage voor de inventaris van de foto’s en ook alle foto’s
van het onderzoek), de ruwe data (putten en boringen in X, Y en Z) werden
opgenomen met een GPS-systeem Geomax Zenith 35. Alle ruwe data werden in de
GIS-omgeving van ArcGIS 10 verwerkt.
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1.3.1

Landschappelijke profielput 1

Landschappelijke profielput 1 toont een recente aanvulling met een brokkelige,
zandige leem tot een diepte van circa 1 meter onder het maaiveld. Het quartair
sediment op deze diepte is “geduwd” en gecompacteerd tot een diepte van 1,3
meter onder het maaiveld.
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Figuur 5. Landschappelijke profielput 1 en de boorkolom van landschappelijke
boring 1.

Boring 1 werd in dit ongeroerde quartair sediment geplaatst, tot een diepte van 1,3
meter (grondwater). Er werd een opeenvolging van quartaire fluviatiele sedimenten
aangetroffen,
sedimenten

waarin

geen

werden

geen

bodemvorming
stabiele

kon

worden

bodemhorizonten

herkend.

In

deze

aangetroffen,

met

uitzondering van gley en reductie was er geen sprake van een bodemvorming. Het
profiel en de boring wezen op een volledig verstoorde Holocene bodemopbouw.
1.3.2

Landschappelijke profielput 2

Landschappelijke profielput 2 toont een vergelijkbare recente aanvulling, met een
messcherpe overgang naar het onderliggende sediment. Er is sprake van een zeer
dunne organische lens, die mogelijk ontstaan is in de enkele jaren waarbij de
afgraving aan de oppervlakte heeft gelegen. Het onverstoorde sediment tekent zich
af als een compacte beige leem, waaronder een grijs tot donkerkrijs zandig
kleipakket aftekent. Deze zandige klei was organisch (geur) en niet gepakt (vrij jong
?), dit leek eerder een relatief jonge grachtvulling, mogelijk zelfs te verbinden aan
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een perceelsgreppel die in deze zone op het historisch kaartenmateriaal kon
worden herkend.
Op een diepte van 2,5 tot 2,7 meter onder het maaiveld werd het grondwater
aangeboord.

11

Figuur 6. Landschappelijke profielput 2 en de boorkolom van landschappelijke
boring 2.

Dit kleipakket is een fluviatiel sediment, waarin geen bodemvorming heeft
plaatsgevonden. In al deze sedimenten werden geen stabiele bodemhorizonten
aangetroffen, met uitzondering van gley en reductie was er geen sprake van een
bodemvorming. Het profiel en de boring wezen op een volledig verstoorde
Holocene bodemopbouw.
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1.3.3

Landschappelijke profielput 3

Landschappelijke profielput 3 toont een verstoord bodemprofiel tot 1 meter diepte,
waarbij een uitgehard leempakket de onverstoorde quartaire sedimenten afdekt.
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Figuur 7. Landschappelijke profielput 3 en de boorkolom van landschappelijke
boring 3.

Het quartaire sediment verhoudt zich als een zandige leem met gleyverschijnselen,
die aanzienlijk zwaarder en kleiiger wordt in de diepte. Het grondwater bevond zich
op circa 2,5 meter diepte.
In deze sedimenten werden geen stabiele bodemhorizonten aangetroffen, met
uitzondering van gley en reductie was er geen sprake van een bodemvorming. Het
profiel en de boring wezen op een volledig verstoorde Holocene bodemopbouw.
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1.3.4

Landschappelijke profielput 4

Landschappelijke profielput 4 bevindt zich meer naar het oosten en toont een ander
beeld dan de eerste drie profielen. Dit profiel bevindt zich dan ook verder van het
bufferbekken, wat zijn weerslag heeft op de bewaring van het onverstoorde
sediment. Desalniettemin kan nog altijd worden gesproken van een slecht
bewaarde bodem. Er is sprake van een recent pakket organisch pakket zandige
leem (verplaatste teelaarde), bovenop een lichtbruin organisch zand, dat misschien
als een afgedekte Ap kan worden beschouwd. Onder deze afgedekte Ap is een
flauw en verbrokkeld restant van een Bs-horizont zichtbaar, wat aangeeft dat de
Holocene bodemopbouw tot diep in het quartaire sediment verstoord is.
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Figuur 8. Landschappelijke profielput 4 en de boorkolom van landschappelijke
boring 4.
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Tijdens het proefsleuvenonderzoek zou blijken dat deze ijzeraanrijking zeer diffuus
was en niet als een bewaarde Bs-horizont kon worden beschouwd.

Figuur 9. Begrenzing van de verstoring zoals vastgesteld in de proefsleuven ten
opzichte van landschappelijke boringen 2, 3 en 4, met de orthofoto van 2012 als
underlay.

Het onderliggende quartaire sediment verhield zich als een zandige leem met
gleyverschijnselen,

zonder

enige

duidelijke

ontwikkeling

in

de

diepte.

Dit

bodemprofiel sluit tevens meer aan bij de hoger gelegen gronden in het
zuidwestelijke deel van het onderzoeksgebied, in tegenstelling tot een bodem in
een beekvallei (hierin verwacht men bijvoorbeeld Holocene klei- of veenlagen
bovenop een Pleistoceen of Holoceen fluviatiel sediment). Op circa 2,5 meter onder
het maaiveld werd het grondwater aangeboord.
In deze sedimenten werden geen stabiele bodemhorizonten aangetroffen, met
uitzondering van gley en reductie was er geen sprake van een bodemvorming. Het
profiel en de boring wezen op een verstoorde Holocene bodemopbouw.
In vergelijking met profielen 1 tot en met 3 werd echter geoordeeld dat hier nog een
(kleine) kans was op het aantreffen van grondsporen (zie deel 9 van dit dossier).
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1.3.5

Landschappelijke profielput 5

Landschappelijke profielput 5 geeft een enigszins vergelijkbaar beeld als profielen
1, 2 en 3. Er is sprake van een recente aanvulling van 1,2 meter dik, met een zeer
jonge uitspoeling van organisch materiaal in het onderliggend quartair sediment.
Dieper is het materiaal fijn zandig en ook in de boring vanaf een diepte van 1,4
meter onder het maaiveld, is er sprake van een zeer homogeen fijn geel zand, dat
alluviaal/fluviatiel van aard is.
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Figuur 10. Landschappelijke profielput 5 en de boorkolom van landschappelijke
boring 5.

Qua kleur, structuur en korrel doet dit sediment zeer sterk denken aan laatPleistoceen (Weichseliaan) alluviaal sediment, dat afgezet is in periglaciale
omstandigheden.
In deze sedimenten werden geen stabiele bodemhorizonten aangetroffen, met
uitzondering van gley en reductie was er geen sprake van een bodemvorming. Het
profiel en de boring wezen op een verstoorde Holocene bodemopbouw.

HEMBYSE ARCHEOLOGIE

1.3.6

Landschappelijke boringen binnen het quartair sediment type 1a

Op basis van de landschappelijke profielputten kan worden besloten dat het
noordwestelijke deel van het onderzoeksgebied tot diep in het quartaire sediment
verstoord is en dat er geen bodems meer aanwezig zijn; dat geldt zowel voor de
Holocene bodemvorming, als voor eventueel afgedekte oudere paleo-bodems
(Pleistoceen). De begrenzing van deze verstoorde zone vindt men op plan 705 in
een rode kleur. In zuidoostelijke richting is de recente verstoring van de bodem nog
steeds aanzienlijk, maar deze reikt niet tot anderhalve meter onder het maaiveld.
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Figuur 11. Aanduiding van de begrenzing van de verstoorde zone ten opzichte
van de orthofoto uit 2012.

Profielen 4 en 5 tonen aan dat er in het quartair sediment geen Holocene en/of
Pleistocene bodems bewaard zijn en dat er louter nog kans is op het aantreffen van
sporensites, zij het enkel de diepere grondsporen (zie deel 9 van dit dossier). De
begrenzing van deze verstoorde zone vindt men op plan 705 in een oranje kleur.
Wanneer men de data van de orthofoto’s en de landschappelijke profielputten
combineert, kan met zekerheid gesteld worden dat de verstoring door de recente
graafwerken op de orthofoto’s correct kan worden afgelezen. Dit zou later nog eens
bevestigd worden door de onderzoeksdata uit de proefsleuven (zie deel 9 van dit
dossier).

Restten nog boringen 8, 9 en 10, die zich binnen quartair sedimenttype 1a
bevonden. Deze boringen werden uitgevoerd in een akkerland (maïs en bieten) en
konden zonder mechanische aanleg van een profielput worden geboord. Deze drie
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boorprofielen zijn onderling zeer vergelijkbaar en boring 10 kan hierbij als typeprofiel
worden beschouwd.

Figuur 12. Landschappelijke boring 10.

Er is sprake van een dunne teelaarde, die rechtstreeks op het quartair sediment
ligt.

Deze verhield

zich

als een

roestbruine tot

beige lemig zand,

met

gleyverschijnselen en reductie vanaf circa 1,6 meter onder het maaiveld. In deze
bodem, die in de archeologienota als “normaal” wordt bestempeld en dus bestaat
uit een zogenaamd ABC-profiel, is er geen kans op het aantreffen van
steentijdartefactensites uit het laat-Pleistoceen en Holoceen en is er enkel kans op
het aantreffen van sporensites, die zich vlak onder de teelaarde laten herkennen.
Om te voldoen aan de voorwaarden bij de bekrachtiging van de archeologienota en
om de dikte van de teelaarde (in functie van de uitvoering van de proefsleuven) te
kennen, werden in het quartair profieltype 1 nog 6 landschappelijke boringen
geplaatst.
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1.3.7

Landschappelijke boringen binnen het quartair sediment type 1

Boringen 6 en 7 waren reeds in het programma van maatregelen uitgetekend als
een “buffer” tussen de boringen binnen profieltype 1a en de boringen binnen
profieltype 1. Boringen 11 tot en met 14 zijn door Hembyse uitgezet en uitgevoerd,
met als doel een doorsnede door de helling van het terrein en een dekking van het
zuidwestelijke deel van het onderzoeksgebied, waar door de erkend archeoloog
geen steentijdverwachting was opgesteld.
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Figuur 13. Situering van de landschappelijke boringen binnen quartair geologisch
profieltype 1.

Deze boringen binnen het sedimenttype 1 zijn onderling zeer goed vergelijkbaar en
zijn zelfs zeer goed vergelijkbaar met boring 10. Het is dus maar de vraag in
hoeverre sedimenttype 1 niet verder in noordelijke richting zou kunnen gekarteerd
worden. Boringen 7 en 14 kunnen hierbij als typeprofielen worden beschouwd, met
boring 7 gezet in zeer droge en boring 14 in meer vochtige meteorologische
omstandigheden.
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Figuur 14. Terreinopname van boring 7 (boven) en boring 14 (onder).

Er is telkens sprake van een dunne teelaarde, die vrij scherp op het quartair
sediment ligt. Deze verhield zich als een roestbruin tot beige lemig zand, met
gleyverschijnselen

en

-gezien

de

hogere

situering

op

de

helling-

geen

reductieverschijnselen binnen de reikwijdte van 2 meter onder het maaiveld. In deze
bodem, die in de archeologienota als “normaal” wordt bestempeld en dus bestaat
uit een zogenaamd ABC-profiel, is er geen kans op het aantreffen van
steentijdartefactensites uit het laat-Pleistoceen en Holoceen en is er enkel kans op
het aantreffen van sporensites, die zich vlak onder de teelaarde laten herkennen.
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1.4

Gevolgen voor de archeologische stratigrafie

Uit de landschappelijke profielputten en de landschappelijke boringen zijn twee
elementen

naar

voren

gekomen

die

een

duidelijk

inzicht

bieden

in

de

archeologische stratigrafie van de site.
In eerste instantie blijkt dat de bodem in het noordelijke deel van het
onderzoeksgebied grotendeels tot volledig verstoord is door recente grondwerken.
De grondwerken bij de aanleg van het bufferbekken hebben enerzijds de Holocene
bodemopbouw volledig verstoord en anderzijds gezorgd voor een ophoging van het
terrein met teelaarde. Deze teelaarde wordt gebruikt om dit deel van de
toekomstige verkaveling op te hogen. In de richting van de Slijpebeek en in
zuidelijke richting is de bodem iets beter bewaard, er is sprake van een voormalig
akkerland. In het verstoorde deel van het onderzoeksgebied is er dus geen kans
meer op het aantreffen van paleo-bodems en zelfs geen kans meer op het
aantreffen van grondsporen.
De aangetroffen natuurlijke sedimenten zijn fluviatiele sedimenten van quartaire
oorsprong, waarin geen bodems empirisch konden waargenomen. Als er in het
Holoceen al sprake is geweest van een stabiele situatie en een bodem- of
veenvorming, dan is deze binnen het onderzoeksgebied niet bewaard.

In het voormalig akkerland en in het volledige zuidelijke en zuidwestelijke deel van
het onderzoeksgebied is een bodemprofiel aanwezig dat wijst op een voormalig
akkerland: een teelaarde rechtstreeks op het quartair sediment. Het komt er dus
op neer dat de interpretatie van de aardkundige data in de archeologienota correct
was en dat er binnen het gebied aan het einde van de laatste ijstijd en het Holoceen
sprake is van een continue sedimentatie in een fluviatiel milieu waarin zandige
sedimenten zijn afgezet. Met andere woorden: het gebied is van een periglaciaal
milieu geëvolueerd naar een beekdepressie, in de volksmond een moeras, met een
droge helling in zuidelijke richting. De in de profielputten en landschappelijke
boringen

afwezige

Holocene

bodemvorming

binnen

deze

historiek

van

sedimentatie wijst op dit moerassige milieu en de beperkte mogelijkheden voor
menselijk gebruik. Op de hogere delen van het terrein is de Holocene
bodemopbouw in de bouwvoor opgenomen. Wat betreft Paleolithische en
Mesolithische sites is het verdict dus duidelijk: de kans dat deze binnen het
onderzoeksgebied aanwezig zijn is tot nader order zeer klein en voor het noordelijke
deel van het onderzoeksgebied zelfs onbestaand.
Voor de archeologische stratigrafie van de site leidt dit tot het besluit dat er een
kans is op het aantreffen van sporensites, die zich vlak onder de bouwvoor zouden
moeten aftekenen. In het noordwestelijke deel van het onderzoeksgebied, waar de
bodem volledig verstoord is, is er geen “archeologische stratigrafie” aanwezig. Er
kon dus worden overgegaan tot een prospectie met ingreep in de bodem door
middel van proefsleuven.
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2 Tussentijds besluit
Bij wijze van tussentijds besluit worden de onderzoeksvragen, die in dit onderdeel
van het dossier zijn gesteld, afzonderlijk en kort beantwoord. In eerste instantie
worden de vragen beantwoord wat betreft de verstoring van de bodem:

Op de vraag waaruit het terrein dan wel bestond (in tegenstelling tot een
ongeschonden akkerland, nvdr.), was het antwoord van de uitvoerder van de
grondwerken eenduidig: het terrein was afgegraven en aangevuld met “anderhalve
meter rommel”.
1. Kunnen deze gegevens
gegevens bevestigd worden met objectieve data ?
Uit de landschappelijke profielputten en de bijbehorende boringen kan
worden gesteld dat dit correct is. In het meest noordwestelijke deel van het
onderzoeksgebied loopt de verstoring van de bodem op tot een dikte van
1,5

meter,

quartaire

fluviatiele

sedimenten

zonder

bodemvorming

afdekkend. Deze dikte van verstoring neemt af in oostelijke richting en in
zuidelijke richting neemt deze af tot er enkel sprake is van een voormalig
akkerland, met de bouwvoor als enige aanwijsbare bodemverstoring.
2. Wat is de impact van de reeds uitgevoerde werken op de bodem en het
archeologisch bodemarchief
In dit meest verstoorde deel van het terrein is er geen kans meer op het
aantreffen van structuren met een archeologische waarde.
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De algemene vragen wat betreft de sedimentologie en de bodemkunde van het
terrein zijn de volgende:
1. Welke sedimenten bevinden er zich binnen het onderzoeksgebied en hoe
zijn deze tot stand gekomen ? Welke impact hebben deze op het potentieel
op archeologische
archeologische sites ?
Er is sprake van quartaire fluviatiele sedimenten in het noordelijke deel van
het terrein (1a) en eolische sedimenten (1) in het zuidelijke deel van het
onderzoeksgebied, deze zijn tot stand gekomen tijdens de laatste ijstijd en
onder glaciale en periglaciale omstandigheden.
2. Welke bodemvormingsprocessen zijn er binnen deze sedimenten gebeurd
en welke impact hebben deze op het potentieel op archeologische sites ?
In

alle

aangetroffen

sedimenten

zijn

er

weinig

bewaarde

bodemvormingsprocessen vastgesteld. De top van de sedimenten (1a en
1) is in de bouwvoor opgenomen, de Holocene bodemopbouw is dus sterk
beschadigd door agricultuur.

Algemeen kan worden besloten dat:
-

Er geen aanwijzingen zijn voor de aanwezigheid van afgedekte paleopaleohorizonten binnen het onderzoeksgebied:
onderzoeksgebied: de antropogene horizonten
snijden immers rechtstreeks door de Pleistocene en Holocene sedimenten.
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Er zijn geen aanwijzingen voor bewaarde Holocene of Pleistocene
Pleistocene
afdekkende pakketten, ergo er
er zijn geen aardkundige aanwijzingen voor de
aanwezigheid van steentijdartefactensites (Pleistoceen en/of Holoceen).
-

Er sprake is van een aanzienlijke antropogene impact op de bodemopbouw
binnen het volledige projectgebied
projectgebied: een deel van het gebied is uitgegraven
en aangevuld in de 21
21e eeuw. De kans op het aantreffen van goed bewaarde
sporensites (Holoceen) is daardoor ook zo goed als nihil.
nihil. De rest van het
onderzoeksgebied

is

beschadigd

door

agricultuur,

waardoor

enkel

sporensites
sporensites bewaard kunnen zijn.

22

HEMBYSE ARCHEOLOGIE

3 Bibliografie voor deel 7
Naslagwerken

Acke B., Bracke M. & Van Quaethem K., 2017. Archeologienota Zwevegem

Stedestraat. Verslag van Resultaten, Zelzate.
Borremans M., 2015. Geologie van Vlaanderen, Academia Press, Gent.

De Moor G., 1997. Toelichting bij de Quartairgeologische Kaart, Kaartblad 21 Tielt,
Gent.

Van Ranst E. & Sys C.. 2000. Eenduidige legende voor de digitale bodemkaart van

Vlaanderen (Schaal 1:20 000), Universiteit Gent, Gent.
Van Zijverden W. & De Moor J., 2014. Het groot profielenboek; Fysische geografie

voor archeologen, Leiden.
VMM, 2008. Grondwater in Vlaanderen: het Centraal Vlaams Systeem, Vlaamse
Milieumaatschappij, Aalst.

23
Online bronnen:

http://www.geopunt.be/
https://www.dov.vlaanderen.be/
www.geologievannederland.nl

HEMBYSE ARCHEOLOGIE

4 Lijst van figuren, gebruikt in deel 7
Figuur 1. Zicht op het onderzoeksgebied op 26 augustus 2019 in noordoostelijke
richting. Onder: de bewuste grondwerken op de luchtfoto van 2012. ............... 4
Figuur 2. Zicht op de bewuste grondwerken op de luchtfoto van 2014. Onder: het
bestaande

bufferbekken

aan

de

noordwestelijke

rand

van

het

onderzoeksgebied (foto in zuidwestelijke richting)............................................. 5
Figuur 3. Het noordelijke deel van het onderzoeksgebied ten opzichte van de DHM2
en de DHM 1. ..................................................................................................... 6
Figuur

4.

Sfeerbeeld

tijdens

de

uitvoering

van

het

landschappelijk

bodemonderzoek. Onder: plan van de landschappelijke profielputten. ............ 9
Figuur 5. Landschappelijke profielput 1 en de boorkolom van landschappelijke
boring 1. ........................................................................................................... 10
Figuur 6. Landschappelijke profielput 2 en de boorkolom van landschappelijke
boring 2. ........................................................................................................... 11
Figuur 7. Landschappelijke profielput 3 en de boorkolom van landschappelijke
boring 3. ........................................................................................................... 12
Figuur 8. Landschappelijke profielput 4 en de boorkolom van landschappelijke
boring 4. ........................................................................................................... 13
Figuur 9. Begrenzing van de verstoring zoals vastgesteld in de proefsleuven ten
opzichte van landschappelijke boringen 2, 3 en 4, met de orthofoto van 2012
als underlay. ..................................................................................................... 14
Figuur 10. Landschappelijke profielput 5 en de boorkolom van landschappelijke
boring 5. ........................................................................................................... 15
Figuur 11. Aanduiding van de begrenzing van de verstoorde zone ten opzichte van
de orthofoto uit 2012. ....................................................................................... 16
Figuur 12. Landschappelijke boring 10. ................................................................. 17
Figuur 13. Situering van de landschappelijke boringen binnen quartair geologisch
profieltype 1. .................................................................................................... 18
Figuur 14. Terreinopname van boring 7 (boven) en boring 14 (onder). .................. 19

24

ONDERZOEK:
Zwevegem, Stedestraat

ONDERDEEL

9

Assessment van archeologische data

HEMBYSE ARCHEOLOGIE

INHOUDSOPGAVE
1

Nieuwe archeologische data .......................................................................... 3
1.1
Aanleiding en omstandigheden van het onderzoek ................................ 3
1.1.1

Personele en logistieke inzet - actoren ............................................. 4

1.1.2

Terreinomstandigheden .................................................................... 5

1.1.3

Theorie versus praktijk: uitgevoerde proefsleuven ............................ 5

1.1.4

Methodiek en afwijkingen op de CGP................................................ 9

1.2

Aardkundige vaststellingen .................................................................... 10

1.2.1

Gegevens uit de archeologienota .................................................... 10

1.2.2

Putwandprofielen ............................................................................. 10

1.2.2.1

Putwandprofiel ter controle van de verstoring........................... 12

1.2.2.2

Putwandprofiel 5........................................................................ 13

1.2.2.3

Putwandprofiel 1........................................................................ 14

1.2.2.4

Putwandprofiel 7........................................................................ 15

1.2.2.5

Putwandprofiel 6........................................................................ 16

1.2.2.6

Putwandprofielen 4 en 2............................................................ 17

1.2.2.7

Putwandprofiel 3........................................................................ 20

1.2.3
1.3

Assessment van het sporenbestand ..................................................... 21

1.3.1

Recente grondsporen en bodemverstoringen ................................ 21

1.3.2

Sporenclusters van biogene grondsporen ...................................... 29

1.3.3

Archeologische sporen uit de inheems-Romeinse periode ............ 33

1.3.3.1

Losse vondsten ......................................................................... 33

1.3.3.2

Brandrestengraf ........................................................................ 36

1.3.4

1.4

2
3
4

Gevolgen voor de archeologische stratigrafie ................................. 21

Archeologische sporen: (houtskool)meilers ..................................... 40

1.3.4.1

Meiler SP7 ................................................................................. 42

1.3.4.2

Meiler SP2 ................................................................................. 43

1.3.4.3

Meiler SP4 ................................................................................. 44

1.3.4.4

Meiler SP17 ............................................................................... 45

1.3.4.5

Meiler SP12 ............................................................................... 47

Assessment van vondsten en stalen ..................................................... 49

1.4.1

Conservatie-assessment van vondsten .......................................... 49

1.4.2

Conservatie-assessment van stalen ............................................... 50

Tussentijds besluit ........................................................................................ 51
Bibliografie voor deel 9 ................................................................................. 53
Lijst van figuren, gebruikt in deel 9............................................................... 55

2

HEMBYSE ARCHEOLOGIE

1 Nieuwe archeologische data
1.1

Aanleiding en omstandigheden van het onderzoek

In de bekrachtigde archeologienota werd in het programma van maatregelen een
uitgestelde prospectie met ingreep in de bodem door middel van proefsleuven
geadviseerd, indien er geen zones konden worden afgebakend waar een
steentijdtraject noodzakelijk was (zie deel 7 van dit dossier).
De bureaustudie had immers duidelijke aanwijzingen geboden dat er een kans
bestond op het aantreffen van archeologische sporen en structuren die in verband
gebracht kunnen worden met het ontstaan en de ontwikkeling van Zwevegem.
De prospectie met ingreep in de bodem door middel van proefsleuven werd
uitgevoerd tussen 4 oktober en 12 december 2019 (projectcode 2019 I 333).

Figuur 1. Zicht op het onderzoeksgebied tijdens het proefsleuvenonderzoek (foto
in noordelijke richting).
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1.1.1

Personele en logistieke inzet - actoren

Zie CGP, versie 4.0, Hoofdstuk 4.2, 4.3 en 4.4.
Het

proefsleuvenonderzoek

(OE/ERK/Archeoloog/2017/00193),

werd
als

uitgevoerd
rechtspersoon

door
erkend

Hembyse

bvba

archeoloog.

De

veldwerkleider voor het onderzoek was Bart De Smaele (erkend archeoloog,
assistent-bodemkundige), met Hadewijch Pieters als assistent-archeoloog (en
assistent-bodemkundige).
Alle geloofsbrieven zijn middels CV aantoonbaar.
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Figuur 2. Sfeerbeeld tijdens het aanleggen van de proefsleuven (Foto genomen in
noordelijke richting).

De grondwerken werden uitgevoerd door Koch-Ockier uit Anzegem, er werd
gebruik gemaakt van een 23-tons binnendraaier op rupsen, voorzien van een
dieplepelbak van 2 meter breed. Na afloop van de prospectie werden de
proefsleuven omwille van stabilisatie onmiddellijk terug aangevuld. Er werd voor een
groot deel van het onderzoek met twee graafmachines gewerkt, waarbij één
graafmachine instond voor de aanleg van de sleuven en de tweede in de wake van
de archeologische registratie instond voor het dichten van de sleuven.
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1.1.2

Terreinomstandigheden
Terreinomstandigheden

Het onderzoek zelf kon in goede omstandigheden worden uitgevoerd. Het terrein
was beschikbaar voor de uitvoering van het proefsleuvenonderzoek (cf. infra).
De

klimatologische

omstandigheden

voor

de

uitvoering

van

een

proefsleuvenonderzoek waren over het algemeen goed. Er was sprake van
bewolking zonder opklaringen. Er was slechts één maal sprake van hevige regenval,
waarbij de aanleg van proefsleuven aan een intermissie werd onderworpen. Tijdens
deze intermissie werden geen vlakken aangelegd en geen registraties uitgevoerd
(er werd gekozen voor omzetten van grond en dichten van sleuven, alsook
opmetingen van reeds geregistreerde en ingekraste grondsporen). Een goede
waarneming van de bodem was dus steeds mogelijk of werd gegarandeerd.
1.1.3

Theorie versus praktijk: uitgevoerde
uitgevoerde proefsleuven
proefsleuven

Reeds in de fase van het landschappelijk bodemonderzoek was duidelijk dat het
terrein in twee afzonderlijke delen uiteenvalt. Het noordelijke deel van het
onderzoeksgebied was recent zwaar verstoord, terwijl het zuidwestelijke deel van
het onderzoeksgebied geen intensieve verstoringen vertoonde, andere dan de
gebruikelijke impact door agricultuur.
Dit noopte tot een aanpassing van het grondplan van de proefsleuven, waarbij in
het noordelijke deel van het onderzoeksgebied gekozen werd voor een aantal
sleuven waarbij enerzijds de topografie werd gevolgd en anderzijds de begrenzing
met de recente verstoring van de bodem werd opgezocht.
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Figuur 3. Het theoretisch proefsleuvenplan ten opzichte van het puttenplan van de
uitgevoerde proefsleuven in de noordelijke zone.
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Van noordwest naar zuidoost resulteert dit in twee proefsleuven die een controle
zijn van de bestaande verstoring van de bodem, zoals vastgesteld in de
landschappelijke profielputten. Dit zijn werkputten 6 en 7, waarbij werkput 6
teruggaat op het tracé zoals uitgetekend in de bekrachtigde archeologienota. Er
werd een T-vormige proefsleuf (werkput 1-2) aangelegd tussen twee bestaande
omvangrijke grondstocks, aansluitend op vier proefsleuven (2 tot en met 5) op het
geplande tracé van de proefsleuven waarin de begrenzing met de verstoorde zone
werd opgespoord.
Proefsleuf 22 werd aangelegd parallel met de Slijpebeek, zoals gepland in het
programma van maatregelen. In deze smalle zone tussen de beek, een landweg
en de begrenzing van het onderzoeksgebied, was weinig anders mogelijk. Wel werd
proefsleuf 22 zo ver mogelijk in noordelijke richting doorgetrokken, om aansluiting
te zoeken met de reeds onderzochte zone ten noorden van het huidige
onderzoeksgebied.

In

deze

zone

werd

immers

een

site

met

walgracht

1

aangetroffen .
Proefsleuven 23 tot en met 26 liggen in een andere oriëntatie dan de geplande
proefsleuven, dit sluit aan bij de oriëntatie van de proefsleuven in het zuidelijke deel
van het onderzoeksgebied.

In het zuidelijke deel van het onderzoeksgebied werden twee problemen met het
theoretisch proefsleuvenplan van het programma van maatregelen vastgesteld. In
eerste instantie bleek dat de topografie van het onderzoeksgebied van zuidoost
naar noordwest afloopt. Dit is op terrein zeer goed zichtbaar en men krijgt zelfs een
zicht op zowel de helling naar de Slijpebeek, als de heuvel aan de overzijde van de
Slijpebeek, met andere woorden men krijgt een overzicht van het landschap,
waarbij de Stedestraat het hoogste punt is en de Slijpebeek het laagste. Het
theoretisch proefsleuvenplan hield hier geen rekening mee en oriënteerde de
proefsleuven

louter

op

de

bestaande

kadastrale

indeling,

dewelke

geen

landschappelijke en niet noodzakelijk een historische basis heeft. Er werd dus door
de veldwerkleider besloten om de oriëntatie van de proefsleuven te veranderen en
deze op de natuurlijke topografie te richten. Op die manier kon de helling als één
grote structuur in de lengte doorsneden worden, waarbij werkput 13 zelfs de
volledige helling van hoog naar laag als het ware “coupeert”.

16
1

Acke et al., 2017. Er werd tevens contact opgenomen met Nele Vanholme (RAAP) die het
onderzoek leidde, waarvoor dank.
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18

22

17
13

9
8

Figuur 4. Het theoretisch proefsleuvenplan ten opzichte van het puttenplan van de
uitgevoerde proefsleuven in het zuidelijke deel van het onderzoeksgebied.

7
Bovendien kronkelde een landweg doorheen het onderzoeksgebied, waarbij het om
logistieke en maatschappelijke (de landweg was ook een wandelroute) redenen
(meestal) zinvol is deze intact te laten.
Enkel proefsleuven 8, 9, 16, 17 en 18 werden volgens het theoretische
proefsleuvenplan uitgevoerd, aangezien de vorm van het onderzoeksgebied een
andere oriëntatie van de proefsleuven niet zinvol maakte.
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Figuur 5. Overzicht van de uitgevoerde proefsleuven.

Los van deze aanpassing op het programma van maatregelen in de bekrachtigde
archeologienota,

is

het

proefsleuvenonderzoek

op

een

standaard

manier

uitgevoerd. De proefsleuven zijn in GIS uitgetekend door Hembyse bvba. Alle
grondplannen zijn opgemaakt en verwerkt in het cartografisch projectiesysteem
Lambert 1972, de basis voor de Belgische topografische kaarten sinds 1972 (tevens
conform de CGP). De proefsleuven werden op terrein middels een GPS (type
Geomax Zenith 35) uitgezet en met houten piketten gemarkeerd.

Op deze manier werd van het zuidwestelijke en westelijke deel van het
onderzoeksgebied 14,3% van de beschikbare oppervlakte onderzocht. Van het
noordelijke deel van het onderzoeksgebied, dat circa voor de helft verstoord is,
werd 7,4% van de beschikbare oppervlakte middels proefsleuven onderzocht, dit
cijfer is echter niet representatief, aangezien hier ook de verstoorde zone in
rekening is gebracht.
Op basis hiervan werd door de veldwerkleider geoordeeld dat de ruimtelijke
spreiding en de dekking van de proefsleuven volstond voor het beantwoorden van
de onderzoeksvragen en voor een waardering en afbakening van de archeologische
site.

Dat wat betreft de proefsleuven in X en Y. In Z werd de werkdiepte (de aanlegdiepte
van de archeologische vlakken) bepaald door de veldwerkleider, in samenspraak
met een assistent-aardkundige. De diepte van de vlakken ten opzichte van het

8
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maaiveld kan worden afgelezen uit de plannen van de opgemeten TAW-waarden
(zie bijlage).
Er werd tevens voorzien in de aanleg van putwandprofielen om de bodemopbouw
te evalueren. De oppervlakte en de diepte van deze putwandprofielen bleef bij
voorkeur beperkt tot 4 vierkante meter, met een diepte van maximaal 2 meter onder
het

maaiveld,

of

tot

tegen

de

grondwatertafel.

Er

werden

8

profielputten/putwandprofielen gedocumenteerd (cf. infra).
1.1.4

Methodiek en afwijkingen op de CGP

Alle afwijkingen ten opzichte van de Code van Goede Praktijk, de geldende
wettelijke basis voor het uitvoeren van archeologisch onderzoek in Vlaanderen,
moeten worden gemeld en gemotiveerd.
In de bekrachtigde archeologienota voor dit onderzoeksgebied werden geen
afwijkingen ten opzichte van de Code van Goede Praktijk voorzien, noch waren
afwijkingen op de CGP noodzakelijk tijdens het veldwerk.

9
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1.2
1.2.1

Aardkundige
Aardkundige vaststellingen
Gegevens uit de archeologienota

Uit het onderzoek van de aardkundige data in de bekrachtigde archeologienota
bleek dat binnen het onderzoeksgebied:

“… vier bodemtypes [zijn] aangegeven. De meest zuidwestelijke tip wordt
ingekleurd als bebouwde zone of type OB. Bij een dergelijk type zijn geen
bodemkundige gegevens gekend. Het westelijke deel staat aangegeven
met een Sbc(h)-bodem. Een dergelijke bodem kenmerkt zich als een droge
lemige zandbodem met een sterk gevlekte en verbrokkelde textuur Bhorizont. Bij lemige sedimenten komt een sterk gevlekte textuur voor en bij
zandige sedimenten een verbrokkelde textuur B-horizont. Deze modale
droge lemige zandgronden hebben een bouwvoor van 20-30cm dik en deze
bouwvoor heeft een grijsbruine kleur. Roestverschijnselen beginnen tussen
90 en 120cm. De bodems hebben een gunstige waterhuishouding in de
winter, maar zijn zeer droogtegevoelig in de zomer. Ze zijn matig geschikt
voor minder eisende gewassen (zomergranen, aardappelen, maïs), en
weinig geschikt voor weiland, geschikt voor asperges en schorseneer en
algemeen goed voor tuinbouw. Het centrale deel van het plangebied staat
gekarteerd als een Pcc-bodem. Bij een dergelijk bodem is sprake van een
matig droge lichte zandleembodem met een sterk gevlekte en verbrokkelde
textuur B-horizont. De bouwvoor is grijsbruin, 25-30cm dik en goed humeus.
Bij de gedegradeerde eenheden met verbrokkelde textuur B, werd bij de in
cultuurname een deel van de uitlogingshorizont met de bouwvoor vermengd
tot

een

homogeen

goed

humeuze

Ap,

waaronder

een

bruingele

overgangshorizont van 20-30cm dik voorkomt. De verbrokkelde textuur B
situeert zich tussen 50 en 80cm. Het noordoostelijke deel staat omschreven
als een Ldp-bodem. Hierbij wordt de bodem gekenmerkt door een matig
natte zandleembodem zonder profielontwikkeling.”2
Deze gegevens stroken met de gegevens uit de landschappelijke boringen, waarbij
de verbrokkelde textuur B-horizont in de Sbc(h)-bodems niet zo eenduidig zichtbaar
was.

Tijdens

het

proefsleuvenonderzoek

werden

deze

bodems

nogmaals

geëvalueerd, dit vanuit een aantal putwandprofielen. De putwandprofielen van de
landschappelijke profielputten worden hier niet mee besproken (zie deel 7 van dit
dossier), al wordt wel een controleprofiel in werkput 6 besproken.
1.2.2

Putwandprofielen

De putwandprofielen werden aangelegd met als doel het evalueren van de
aangetroffen bodemopbouw en een confrontatie tussen de aardkundige data

2

Acke et al., 2017.
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enerzijds en een leesbaar en goed interpreteerbaar bodemprofiel anderzijds. In
totaal

werden

tijdens

de

prospectie

met

ingreep

in

de

bodem

acht

putwandprofielen aangelegd, deze worden in onderstaande tekst besproken. Bij de
foto van elk putwandprofiel wordt (waar aanwezig) middels een pijltje het niveau van
het archeologisch vlak aangeduid.

11
Figuur 6. Situering van de putwandprofielen ten opzichte van de bodemkaart.

De putwandprofielen werden aangelegd in functie van wat op terrein werd
waargenomen (gewoonlijk één profiel per aangetroffen bodemopbouw) en niet in
functie van de gekarteerde bodemkundige eenheden3.

3Het

aanleggen van putwandprofielen vanuit de gekarteerde bodemkundige eenheden kan
immers leiden tot “selffulfilling prophecy”.
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1.2.2.1

Putwandprofiel ter controle van de verstoring

In eerste instantie kan er melding gemaakt worden van een controleprofiel in
werkput 6. Zowel werkput 6 als werkput 7 hadden tot doel om binnen de
vastgestelde verstoorde zone in het noordelijke deel van het onderzoeksgebied een
aanvullende controle te doen van het feit dat de zone volledig verstoord was.

12
Figuur 7.Controleprofiel in werkput 6.

Dit controleprofiel toonde inderdaad een volledig verstoord bodemprofiel, zoals
reeds gekend was uit de landschappelijke profielputten. Er is sprake van een
recente aanvulling met brokkelig lemig zand tot circa 1,2 meter onder het maaiveld,
met een dunne humeuze laag onderin. Vermoedelijk (en dit vermoeden bestond
reeds in het landschappelijk bodemonderzoek) is dit een humeuze horizont die
ontstaan is in 2014, aangezien op de orthofoto uit die periode een nat gebied
zichtbaar

is.

De

onderliggende,

ongewoon

compacte

leemlaag

met

reductieverschijnselen getuigt vermoedelijk van de fase in 2012, waarbij het terrein
machinaal is afgegraven. Het onderliggende onverstoord sediment is een lichtbeige
lemig zand met roestverschijnselen. Er is geen sprake van een originele
bodemvorming.
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1.2.2.2

Putwandprofiel 5

Een tweede vaststelling van een zware verstoring van de bodem, kon worden
gedaan in de aansluiting van de bestaande straat James Ensorplein naar de
toekomstige verkaveling. Deze “pijpenkoppen” werden in drie proefsleuven
geëvalueerd, profiel 5 in proefsleuf 16 is typerend voor deze verstoring. Het is
vermeldenswaard

dat

dergelijke

verstoorde

“pijpenkoppen”

reeds

in

het

proefsleuvenonderzoek Meise-Tussenveld werden vastgesteld en dat dit voor de
veldwerkleider dus geen onverwacht gegeven was.
In een aantal gevallen bevinden zich in de “pijpenkoppen” reeds wachtbuizen,
kolken voor riolering, nutsleidingen, enzovoort.

13

Figuur 8. Putwandprofiel 5.

Putwandprofiel 5 toont een diepe verstoring van de bodem, met tot 70 centimeter
diepte een puinrijke aanvulling (in mensentaal: steenslag en andere troep). Dit dekt
een homogeen lemig pakket af, dat niet als een Ap kan worden beschouwd, maar
eerder als een aanvulling. Het quartair sediment onderin is verbrokkeld. In de
werkputten

door

aangetroffen.

de

“pijpenkoppen”

werden

dan

ook

geen

grondsporen
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1.2.2.3

Putwandprofiel 1

Putwandprofiel 1 is aangelegd als het eerste bodemprofiel buiten de verstoorde
zone in het noordelijke deel van het onderzoeksgebied. Dit is echter een zeer
positieve benadering, aangezien putwandprofiel 1 ook blijkt geeft van een
verstoorde bodem, zij het niet tot een gelijkaardige diepte als in de landschappelijke
profielputten.

14
Figuur 9. Putwandprofiel 1.

Er is sprake van een humeuze toplaag, die messcherp op het onderliggende
quartair sediment rust. Bij een confrontatie met de luchtfoto uit 2012 ligt dit profiel
net buiten de zone van de grondwerken en zou dus typerend moeten zijn voor het
gekarteerde bodemtype Pcc. In dit profiel is echter geen verbrokkelde B-horizont
meer aanwezig, er is sprake van een vrij jonge lutum-inspoeling (Bt-horizont, in het
beste geval) vanuit de A-horizont. De bewaring van de bodem is dus slecht.
Het onderliggende quartair sediment waarin geen bodemvorming is opgetreden
verhield zich als een beige lemig zand met gleyverschijnselen. Dit strookt met de
gegevens uit de landschappelijke boringen.
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1.2.2.4

Putwandprofiel 7

Putwandprofiel 7 plaatst putwandprofiel 1 verder in perspectief: er is sprake van een
vergelijkbare Ap-horizont en een Bt-horizont, maar de inspoeling van kleideeltjes
(lutum) reikt hier dieper in het quartair sediment. Met andere woorden: het lijkt er
op dat er ook in putwandprofiel 1 sprake is van een recente aftopping van de
bodem.

15

Figuur 10. Putwandprofiel 7.

Verder is ook sprake van een verwering door graafdieren, dus de B-horizont bestaat
zowel uit een lutum-inspoeling als een fysieke verwering door mollen. Het
onderliggend quartair sediment is identiek aan hetgeen vastgesteld is in profiel 1.
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1.2.2.5
Het

Putwandprofiel 6

meest

noordelijke

putwandprofiel

in

het

noordelijke

deel

van

het

onderzoeksgebied is putwandprofiel 6, dat blijk geeft van een ander bodemtype
dan in de rest van het onderzoeksgebied.

16
Figuur 11. Putwandprofiel 6.

Er is sprake van een zeer humeuze en vrij zware Ap-horizont, die messcherp op
een vrij zwaar beige lemig zand rust. Er is sprake van brokkelige donkerbruine
roestvorming. Dit materiaal is een fluviatiel sediment, het profiel kan worden
gecatalogeerd onder de gekarteerde Ldp-bodem: een natte zandleembodem
zonder profielontwikkeling. In deze natte bodem werd ten noorden van het huidige
onderzoeksgebied een site met walgracht aangetroffen, waarbij de bewoners
dankbaar gebruik maakten van de natte omstandigheden voor het wateren van de
walgracht.
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1.2.2.6

Putwandprofielen 4 en 2

Er rest tenslotte de hoger gelegen helling in het zuidelijke deel van het
onderzoeksgebied, waar de gekarteerde eenheid Sbc(h) voorkomt. Dit zijn in
theorie sterk gevlekte zandleembodems met een verbrokkelde textuur B-horizont,
waarbij deze verbrokkelde textuur B-horizont in de landschappelijke boringen niet
eenduidig kon worden afgelijnd. Dit heeft eenvoudigweg te maken met het feit dat
deze niet overal voorkomt. Het oorspronkelijke niveau van het sediment dat na de
laatste ijstijd in een stabiel sedimentatiemilieu voorkwam en waarin zich een bodem
zal hebben ontwikkeld, was vermoedelijk niet overal even vlak. Aangezien het
quartair

sedimenttype

1

spreekt

van

eolische

zanden,

kan

men

kleine

niveauverschillen verwachten, die later door de agricultuur zijn vernietigd.
Onderstaande foto van de The Great Kobuk Sand Dunes in Alaska tonen een actieve
stuifzandduin met kleine onregelmatigheden, een vlechtende rivier in een
periglaciaal

(zomers)

milieu

en

een

oprukkend

bosbestand

waar

het

sedimentatiemilieu stabiel is.
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Figuur 12. Putwandprofiel 4. Boven: The Great Kobuk Sand Dunes.

Dat het oorspronkelijke sediment afgetopt is en de Holocene bodemopbouw in de
bouwvoor is opgenomen, blijkt in profiel 4. De bouwvoor van ongeveer 50
centimeter dik rust met een messcherpe overgang op het quartair sediment, dat
plaatselijk uitgeloogd is. Deze uitloging maakt deel uit van een windval (spoor 8).
Verder is er geen sprake van een bewaarde bodem en het quartair sediment onder
de windval is een fijn lemig zand met sterke gleyverschijnselen, die ophouden op
circa 1,3 meter diepte.

HEMBYSE ARCHEOLOGIE

Putwandprofiel 2, op dezelfde hoogte in het landschap, geeft een idee van wat de
oorspronkelijke Holocene bodem kan zijn geweest: het betreft waarschijnlijk een
podzol, waarvan onder de bouwvoor en de verbrokkelde textuur Bw-horizont nog
een flauw restant van een Bs-horizont is bewaard.

19

Figuur 13. Putwandprofiel 2. Boven: een goed bewaarde podzolbodem in een
beekoever in De Maten (Limb. Foto: B. De Smaele).

Dit duidt er op dat het grootste deel van de Holocene bodemopbouw in de
bouwvoor is opgenomen. Doordat het sediment jaarlijks of zelfs tweejaarlijks wordt
bewerkt in het kader van gemechaniseerde agricultuur, is er ook heden geen kans
op bodemvorming.

HEMBYSE ARCHEOLOGIE

1.2.2.7

Putwandprofiel 3

De volledige helling van zuidwest naar noordoost vertoonde een gelijkaardige
bodemopbouw, die getypeerd wordt door putwandprofielen 4 en 2. Enkel in het
meest oostelijke deel van het onderzoeksgebied, in de afzonk naar de Slijpebeek,
werd een andere bodemopbouw aangetroffen.

20
Figuur 14. Putwandprofiel 3.

Onder de dikke humeuze toplaag, werd een colluviaal pakket aangetroffen. Dit
pakket werd aangetroffen in werkputten 10, 11 en 12 en vormt een strook parallel
aan de Slijpebeek. Onder dit hellingssediment heeft zich in het quartair lemig zand
een Bt-horizont gevormd. Het quartair sediment zelf is lichtgrijs tot beige lemig zand
met roestverschijnselen en sluit meer aan bij het sediment dat werd aangetroffen
in profiel 7.
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1.2.3
Om

Gevolgen voor de archeologische
archeologische stratigrafie
een

leesbaar

archeologisch

vlak

te

bewerkstelligen,

op

hetwelk

de

archeologische grondsporen en structuren voor het blote oog zichtbaar worden,
was het noodzakelijk om zowel de teelaarde als plaatselijk de colluviale pakketten
te verwijderen. Waar een Bt-horizont was ontwikkeld, werd deze Bt-horizont
laagsgewijs afgegraven. In principe kunnen archeologische sporen zich immers in
de Bt-horizont manifesteren4, maar dit bleek niet het geval te zijn. De Bt- en Bwhorizonten werden afgegraven, tot wanneer met het blote oog het onverweerde
quartair sediment kon worden onderscheiden. Op dit niveau manifesteerden zich
de archeologische sporen en structuren (met uitzondering van spoor 5, zie verder).
Er werd bijgevolg één archeologisch vlak aangelegd. Het betreft dus een site met
een eenvoudige horizontale stratigrafie, ook wel omschreven als een “landelijke
context”.

1.3

Assessment van het sporenbestand

Tijdens

het

proefsleuvenonderzoek

werden

verschillende

grondsporen

aangetroffen, die hieronder worden besproken. Alle in de tekst besproken en
vermelde archeologische sporen, alsook de archeologische objecten die tijdens het
onderzoek

werden

aangetroffen,

kunnen

meer

gedetailleerd

worden

teruggevonden in de Inventaris van de Sporen in de bijlage van deze nota.
Over het algemeen kan worden gesteld dat de sporendensiteit zeer laag was en
dat de archeologische sporen zich concentreren in het zuidelijke en zuidwestelijke
deel van het onderzoeksgebied.
Er is binnen de vastgestelde grondsporen sprake van:
1.

Recente bodemverstoringen (Antropoceen)

2.

Grondsporen van biogene aard

3.

Grondsporen van archeologische aard (Holoceen)

De verschillende soorten

aangetroffen

grondsporen

worden

afzonderlijk in

onderstaande hoofdstukken besproken.
1.3.1

Recente grondsporen en bodemverstoringen

Het onderzoeksgebied is geen gaaf en onbeschreven blad, zo bleek uit de
grondsporen in de proefsleuven. Deze grondsporen kunnen worden onderverdeeld
in recente (Antropocene) bodemverstoringen en grondsporen uit het Holoceen.
Deze laatste vallen uit elkaar in grondsporen zonder determinatie (indet.) en
perceelsgreppels.

4De

problematiek van archeologische sporen in een Bt-horizont is reeds uitvoerig aan bod
gekomen in de onderzoeken Melsele-Burggravenstraat (De Smaele, Onderzoeksrapport
Hembyse Archeologie 95) en Waregem-Spoorweglaan (De Smaele, Onderzoeksrapport
Hembyse Archeologie 68). Een Bt-horizont wordt ook niet altijd als dusdanig herkend en wordt
soms als een begraven Ap (Apb) geïnterpreteerd.
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Bij een confrontatie met de Popp-kaart blijkt dat deze perceelsgreppels duidelijk
overeenkomen met de gekarteerde perceelsgrenzen, of de verlengdes daarvan.
Dergelijke perceelsgreppels zijn een structureel element van een prospectie met
ingreep in de bodem in Vlaanderen en hebben meestal weinig tot geen
archeologische waarde.

22

Verstoring
Biologisch
Grondsporen, indet.

Grondsporen, Holoceen
soort:
Biologisch
Brandrestengraf
Perceelsgreppel
Houtskool
Meiler
Recente afvalkuil

Archeologisch vlak
Niveau:
HQ
C

Figuur 15. Situering van de perceelsgreppels ten opzichte van de Popp-kaart. .

Er wordt over het algemeen uitgegaan van het feit dat deze perceelsgreppels en indelingen hun wortels hebben in de late Middeleeuwen, maar zonder een
geassocieerde structuur, vondst of nederzetting uit deze periode van de
geschiedenis hebben deze greppels enkel een verstorende invloed. Met name: de

HEMBYSE ARCHEOLOGIE

breedte van en de bodemvorming rondom deze greppels hebben vooral een
negatieve invloed op de “leesbaarheid” van het archeologisch vlak.
Wat betreft vondsten uit deze grondsporen kon in werkput 11 uit spoor 1 (een
segment van een perceelsgreppel) een wandfragment lokaal grijsbakkend
aardewerk (INV.NR.008) worden gerecupereerd. Het gaat om zogenaamd “grijs
aardewerk” met een duimindruk aan de binnenzijde, mogelijk een indruk van het
bevestigen van een (worst)oor tijdens het vormen van de pot. Het kan gaan om een
kruik of kan en dit aardewerk wordt ruim in de late Middeleeuwen gedateerd. 40
meter ten oosten daarvan werd een tweede wandfragment lokaal reducerend
aardewerk ingezameld als een losse vondst (INV.NR.009), het gaat om gedraaid
aardewerk met duidelijke sporen van onderbakking. Dit materiaal kan ruim (en mits
enige voorzichtigheid) in de volle Middeleeuwen worden gedateerd.
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In werkput 12 werd echter een zeer jong lineair grondspoor aangetroffen, waarin
een slecht bewaarde ijzeren artilleriehuls, industrieel vervaardigd geelbakkend
aardewerk met een tinglazuur en een gevlekte versiering (INV.NR.003) en een
slecht bewaard ijzeren kistje werden aangetroffen. Dit kistje deed denken aan een
munitiekistje (voor SAA).
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Figuur 16. Materiaal uit de vulling van spoor 5.

De insteek van het grondspoor bevond zich vlak onder de teelaarde en doorsneed
de (relatief dunne) B-horizont, de vulling van het spoor was los, brokkelig en niet
gehomogeniseerd. In combinatie met de vondsten bestond de hypothese dat het
een opgevuld loopgraafsegment kon zijn, daterend in één van de twee
wereldoorlogen.

Omdat in de belendende proefsleuven

(11 en

13) geen

vergelijkbare sporen waren aangetroffen, leek de kans klein, maar er werd alsnog
beslist om een “volgsleuf” aan te leggen, met als doel het vaststellen van het
verloop en/of het einde van het grondspoor.
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Figuur 17. Situering van spoor 5.

In zuidoostelijke richting bleek het grondspoor een viertal meter verder te eindigen.
In noordelijke richting deemsterde het grondspoor uit in verschillende ondiep
bewaarde segmenten met fragmenten baksteenpuin in de bijmenging. Dit spoor
kon nog maximaal 7 meter doorlopen, want in proefsleuf 13 was geen vergelijkbaar
of associeerbaar grondspoor aangetroffen. Er werd besloten om de inhoud van het
slecht bewaarde ijzeren kistje te bekijken, vanuit het idee dat indien er munitie (SAA)
met een actieve lading in aanwezig was, dit aan de lokale politie diende te worden
gemeld5. Het kistje bleek gevuld te zijn met verroeste ijzeren spijkers en krammen.
De spijkers en krammen waren vervaardigd uit getrokken draadstaal, wat een vrij
jonge datering deed vermoeden. Het leek er dus op dat spoor 5 een 20e-eeuwse
afvalkuil was, waarin troep uit een garage of rommelhok was terechtgekomen. Dat
dit in combinatie met een ijzeren artilleriehuls was, leek vreemd maar is gezien de
verzamelwoede van de mens niet onmogelijk. Mogelijk had de huls, net als het
ijzeren kistje, binnen de context van een rommelhok gediend als container, men
kan denken aan een asbak of een bakje voor allerlei kleine spullen. Het is niet
duidelijk, maar in ieder geval geven de ingezamelde gegevens geen signaal van
een loopgraafsegment, waaruit enige informatie over de Eerste of de Tweede
Wereldoorlog zou kunnen worden afgeleid. Met uitzondering van het aardewerk zijn
de metalen objecten uit spoor 5 niet als archeologische vondst weerhouden.

5

Standaardprocedure bij de vondst van wapens, munitie en springstoffen.
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Aan het meest noordelijke uiteinde van proefsleuf 13 bleek een omvangrijke
bodemverstoring aanwezig te zijn. Deze verstoring van de bodem bevond zich op
een boogscheut van de restanten van de watermolen in de Slijpebeek, ook bekend
als de Slijpemolen6. Het verhaal van de Slijpemolen is een onwaarschijnlijk geval
van verwaarlozing van het Vlaamse erfgoed. De Slijpemolen wordt vermeld in 1628
als een kleine korenwatermolen met een molenwerkhuis. Het molengebouw zelf
was voorzien van een brugje over de (nu extreem vervuilde) Slijpemolen. Na de
eerste Wereldoorlog was de molen van weinig economisch belang en in 1964
begon de afbraak van de gebouwen, waarbij de molenstenen als sierstukken voor
een plaatselijke brouwerij dienden. Bij het verdwijnen van de brouwerij verdwijnen
ook de maalstenen. In 1997, bij het verschijnen van een heemkundige beschrijving
van de molen, is het grootste deel van het complex afgebroken en in verval. In 2019
moet Hembyse bvba vaststellen dat er van de brug en het molenhuis nagenoeg
niks overblijft, behalve enkele ruïneuze muurrestanten.
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6

Vanneste, 1997. Tevens met dank aan Albert Vantomme.
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Figuur 18. De Slijpemolen in 1995 en in 2019

Met een totale verloedering van dit monument is ook één van de oudste (zo niet de
oudste)

korenwatermolen

in

West-Vlaanderen

verloren

gegaan.

De

foto’s,

genomen van de Slijpemolen tijdens het plaatsbezoek van Hembyse bvba, zijn
opgenomen in de bijlage van dit dossier.
Bij een confrontatie tussen de verstoring en het historisch kaartenmateriaal bleek
echter geen duidelijk verband tussen de molengebouwen (of het brugje, dat niet
gekarteerd is) en de aangetroffen verstoring.
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Figuur 19. De Slijpemolen op de Atlas der Buurtwegen en de staat van de molen
in 2019.

Op de luchtfoto van 2012 en het GRB (als apart kadasternummer, nvdr.) is echter
zichtbaar dat er reeds een kolk aanwezig is, vermoedelijk ter voorbereiding van de
aansluiting van de regenwaterafvoer van de verkaveling op de Slijpebeek. De kans
dat deze bodemverstoring met de aanleg van de nutsvoorzieningen en niet met de
verdwenen Slijpemolen te maken heeft, is dus reëel.

AFWEGING:
AFWEGING:
De afweging voor het al dan niet verder onderzoeken (door middel van een
vlakdekkend onderzoek in een volgende fase, nvdr.) van de aangetroffen recente
grondsporen werd gemaakt en op basis van verschillende elementen werden deze
niet voor verder onderzoek weerhouden:
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-

De recente grondsporen bevatten geen informatiewaarde over de mens
in het verleden.

-

Het uitgraven van deze grondsporen houdt een onnodig risico tot het
beschadigen van in gebruik zijnde nutsvoorzieningen in.



De aard van de sporen geeft geen duidelijke onderzoeksvragen voor een
vlakdekkend onderzoek.



Een vlakdekkend onderzoek van deze structuren levert geen duidelijke
archeologische kenniswinst op.

1.3.2

Sporencluster
Sporenclusters
grondsporen
nclusters van biogene grondsporen

Op verschillende plaatsen in het zuidwestelijke deel van het onderzoeksgebied
werden grondsporen aangetroffen die bij de aanleg van vlak 1 en bij het opschaven
van de sporen initieel als een archeologisch grondspoor werden geïnterpreteerd.
Het gaat dan om grondsporen die een aantal eigenschappen vertonen, die
contrasteren met grondsporen die zeer duidelijk van biogene oorsprong zijn. Deze
laatste zijn grillig van vorm, vertonen geen duidelijke insteek, vertonen meestal ook
een onregelmatige bodemvorming en bevatten geen archeologische objecten in
de bijmenging. Deze criteria zijn niet exhaustief en niet exclusief, maar geven een
algemene

indruk.

Archeologische

grondsporen

daarentegen

vertonen

een

gestructureerde vorm (insteek), bijvoorbeeld rond, ovaal, lineair, rechthoekig, … en
geven blijk van een bepaalde bedoeling en/of geometrie. De vulling is meestal
gelijkmatiger van kleur, vertoont een gelijkmatige bodemvorming en bevat
archeologische voorwerpen in de bijmenging. Ook deze criteria zijn niet exhaustief
en exclusief.
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Sporen 8 en 9 betreffen ovale tot ronde grondsporen met een vrij gelijkmatig
verweerde, organische vulling. De werkhypothese was dat het kon gaan om
verweerde resten van paalkuilen. Sporen 9 en 10 werden daarop onderworpen aan
een evaluerende coupe.
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Figuur 20. Sporen 8, 9 en 10 in het vlak en in de coupe.

In de coupe bleek spoor 9 eerder een cluster van bioturbatie te zijn, maar spoor 10
had een meer regelmatige U-vorm en een blauwgrijze vulling. De insteek van het
spoor was echter zeer diffuus.
Om te verifiëren of het in deze om een sporencluster van antropogene sporen ging,
dan wel een cluster van biogene sporen, werd beslist om een kijkvenster aan te
leggen. Het doel: associeerbare sporen van welke aard dan ook vaststellen. Bij de
aanleg van het kijkvenster bleken echter geen andere associeerbare grondsporen
aanwezig en dat de zone bovendien gekenmerkt werd door de aanwezigheid van
twee grotere windvallen (spoor 8 en een niet genummerd grondspoor ten oosten
van spoor 9). Aangezien er geen associeerbare grondsporen aanwezig zijn is spoor

HEMBYSE ARCHEOLOGIE

10 ofwel een sterk verweerd antropogeen spoor (maar er bleek geen houtskool of
aardewerk in de vulling aanwezig), ofwel -meer plausibel- een biogeen grondspoor
met een regelmatige U-vorm.
Deze sporencluster is dus geen signaal van een archeologische site.

Ten noordoosten van spoor 10 werden sporen 11 en 14 aangetroffen, die in het vlak
beide een vorm en kleur vertoonden die niet met zekerheid als antropogeen of
biogeen kon worden gedetermineerd.
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Figuur 21. Situering van spoor 11 in werkput 14 en spoor 14 in werkput 15.

Om twijfel hierover uit te sluiten werden deze twee grondsporen onderworpen aan
een evaluerende coupe.
Spoor 11 bleek tijdens het couperen een vorm en vulling te hebben die zeer grillig
was en uiteindelijk in het afgewerkte profiel een U-vorm vertoonde die deed denken
aan spoor 10. Het verschil was dat de vulling meer onregelmatig was, maar de
gelijkenissen

waren

het

gebrek

aan

houtskool,

aardewerk

of

anderzijds

archeologische objecten. Er werd besloten dat het waarschijnlijk ook een spoor van
biogene oorsprong was, naar analogie met spoor 10.
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Figuur 22. Sporen 11 en 14 in het vlak en in de coupe.
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Spoor 14 tenslotte bleek in de coupe een zeer scherpe insteek en nauwelijks
bodemvorming (behalve mollengangen) te vertonen, wat dan weer een signaal is
voor een relatief jong grondspoor. Ook hier werd geen aardewerk of anderzijds
archeologisch materiaal aangetroffen.
Deze sporen zijn dus geen signaal van een archeologische site.

AFWEGING::
AFWEGING
De afweging voor het al dan niet verder onderzoeken (door middel van een
vlakdekkend onderzoek in een volgende fase, nvdr.) van de aangetroffen sporen in
de voornoemde zones werd gemaakt en op basis van verschillende elementen
werden deze niet voor verder onderzoek weerhouden:
-

De sporenclusters zijn door middel van kijkvensters en coupes
geëvalueerd en kunnen worden geïnterpreteerd als bodemvorming, met
andere woorden: grondsporen die ontstaan zijn door biologische
activiteiten (bomen, planten, …).

-

Biogene

grondsporen,

die

geen

directe

verwering

van

een

archeologische laag of concentratie van objecten zijn (bijvoorbeeld
verplaatste steentijdartefacten of aardewerkconcentraties), bieden geen
aanvullende informatiewaarde voor de studie van menselijke activiteiten
in het verleden.
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De aard van de sporen geeft geen duidelijke onderzoeksvragen voor een
vlakdekkend onderzoek.
onderzoek.



Een vlakdekkend onderzoek
onderzoek van deze grondsporen levert geen duidelijke
archeologische kenniswinst op.

1.3.3

1.3.3.1

Archeologische
Archeologische sporen
sporen uit de inheemsinheems-Romeinse periode

Losse vondsten

Op twee plaatsen werden sporen uit de inheems-Romeinse periode aangetroffen.
Een eerste plaats is eerder af te lijnen als een zone in de meest westelijke hoek van
het onderzoeksgebied, waar een aantal losse aardewerkvondsten7 is gedaan bij de
aanleg van het archeologisch vlak. Dit zijn geen grondsporen als dusdanig, maar
fragmenten aardewerk die middels verwering van de bodem door de verschillende
horizonten worden verplaatst. Deze fragmenten aardewerk werden aangetroffen bij
de aanleg van het archeologisch vlak. Losse vondst 13 is aangetroffen in de vulling
van een windval.
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7

Losse aardewerkvondsten worden bij Hembyse standaard doorlopend mee genummerd
met de grondsporen. Dit stelt in staat om een grondspoor af te lijnen waar in het archeologisch
vlak enkel aardewerk waarneembaar is en waar de kleurcontrasten van een grondspoor pas
in de coupe empirisch waarneembaar worden.
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Figuur 23. Clustering van losse aardewerkvondsten. Onder: foto’s van het
aardewerk.

Het gaat om handgevormd aardwerk met potgruismagering (INV.NR.004) enerzijds
en gedraaid aardewerk van een mortarium (INV.NR.006) anderzijds.
Het handgevormd aardewerk bestaat uit wandfragmenten met een donkerbruin tot
zwart baksel. De fragmenten van SP13LV vertonen een ijzeraankoeksel op de
wand, wat aangeeft dat deze in een nat milieu hebben gelegen. In een windval is
dit zeer goed mogelijk. Het wandfragment SP15LV vertoont een dekkende maar
ondiepe kamstreekversiering (INV.NR.007).
Het mortariumfragment is een randfragment van de naar binnen geplooide rand
van de schaal in een zeer zandig oranje tot beige baksel. Zowel op de binnen- als
buitenwand van de schaal lijkt extra zand te zijn toegevoegd om het oppervlak te
ruwen. Het oppervlak voelt zeer schuurpapierachtig aan, ondanks de slechte
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bewaring van het fragment. De breuken van dit randfragment zijn gesleten en
afgerond, wat erop wijst dat dit fragment na de breuk aan erosieve tafonomische
processen heeft blootgestaan.

In deze zone werden enkel deze losse fragmenten aardewerk aangetroffen en na
de evaluatie van de aangetroffen grondsporen ten zuidoosten hiervan werd
besloten dat deze losse fragmenten zgn. nederzettingsruis zijn, maar dat de
nederzettingssporen niet binnen het onderzoeksgebied aanwezig zijn.

AFWEGING:
AFWEGING:
De afweging voor het al dan niet verder onderzoeken (door middel van een
vlakdekkend onderzoek in een volgende fase, nvdr.) van de aangetroffen sporen
werd gemaakt en op basis van verschillende elementen werden deze niet voor
verder onderzoek weerhouden:
-

Er is enkel sprake van losse aardewerkvondsten, geen grondsporen.

-

De zone bevindt zich aan de rand van het onderzoeksgebied,
waarschijnlijk gaat het om nederzettingsruis van een nederzetting uit de
inheems-Romeinse periode die zich in de dichte nabijheid heeft
bevonden.



Een

vlakdekkend

onderzoek

van

deze

structuren

levert
levert

geen

archeologische kenniswinst op,
op, aangezien er geen grondsporen of aflijnbare
aflijnbare
structuren zijn vastgesteld.
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1.3.3.2

Brandrestengraf

In werkput 12 werd een afgerond rechthoekig grondspoor aangetroffen, dat
houtskool in de bijmenging bevatte. Het grondspoor mat circa 1,4 meter lang en 1
meter breed, met een oriëntatie van de lengteas van noordwest naar zuidoost. In
de bijmenging van de vulling, zoals zichtbaar in het vlak, werd enkel houtskool
vastgesteld. Het grondspoor had weinig andere kenmerken en leek verband te
houden met

de andere houtskoolrijke sporen

die fel

verspreid over

het

onderzoeksgebied waren aangetroffen (zie verder).
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Figuur 24. Spoor 6 in het vlak.

Een dergelijk houtskoolrijk grondspoor kan meerdere mogelijke determinaties
hebben, waardoor werd overgegaan tot een evaluerende coupe (deze staat alzo
ingemeten op het grondplan, maar is niet volledig uitgevoerd, zie verder). Bij het
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vlaksgewijs verdiepen van de coupe werd direct duidelijk wat de determinatie van
het grondspoor was en dit op basis van twee elementen: de aanwezigheid van
gecalcineerd botmateriaal en een samengedrukte laag houtskoolresten, waarover
een nazak was ontstaan.
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Figuur 25. Spoor 6 in het vlak. Onder: een vergelijkbaar grondspoor te Lemberge8

Bij het opschonen van de vulling met het truweel bleek de laag houtskool nog meer
kleine fragmenten gecalcineerd botmateriaal te bevatten. Het was duidelijk dat
deze vulling en de bijmenging het signaal gaf van een brandrestengraf, daterend in

8

Moens J., De Groote K. & Ameels V. 2011: Romeinse en vroegmiddeleeuwse sporen in de
dorpskern van Lemberge (Prov. Oost-Vlaanderen), Onderzoeksrapporten agentschap
Onroerend Erfgoed 76, Brussel.
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de late IJzertijd of inheems-Romeinse periode. Dit betekende ook dat een gedegen
onderzoek van dit grondspoor (en dus deze archeologische structuur) buiten de
proporties van een archeologische prospectie viel, niet wat betreft methodiek, maar
voornamelijk wat betreft materieel. Bovendien was in die fase van het onderzoek
nog niet duidelijk wat de omvang van het grafveld was: een brandrestengraf kan
voorkomen in een grafveld met verschillende (tot honderden) graven in een hoge
densiteit, of anderzijds helemaal geïsoleerd. Het “zomaar” couperen van een
brandrestengraf werd door de veldwerkleider dus niet als opportuun geacht, vooral
niet omdat de interpretatie van het grondspoor als dusdanig op dat moment
duidelijk was. Het kwam er op aan om de volgende vragen te beantwoorden:
1. Bevond het spoor zich
zich in een cluster van graven, waarbij alle andere graven
in deze cluster tussen de proefsleuven aanwezig waren (dit was in theorie,
met een standaard proefsleuvenafstand van 15 meter, goed mogelijk)
2. Konden

de

overige

5

houtskoolrijke

grondsporen
grondsporen

binnen

het

onderzoeksgebied als brandrest
brandrestengraf geïdentificeerd worden ? (zie 1.3.4)

De eerste vraag kon worden beantwoord door het aanleggen van een kijkvenster
rondom spoor 6. In dit kijkvenster kon spoor 18 worden afgelijnd, een rond
grondspoor dat voornamelijk bestond uit een concentratie van houtskool (zie
verder).
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Figuur 26. Het kijkvenster rondom spoor 6.

Bij afwezigheid van andere grondsporen binnen het kijkvenster werd beslist om
plaatselijk het proefsleuvengrid te vernauwen van 10% naar 20%, door vanuit de
hoeken van het kijkvenster centraal tussen de reeds bestaande proefsleuven een
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korte “tussensleuf” aan te leggen. Ook in deze sleuven werden geen associeerbare
grondsporen aangetroffen, laat staan brandrestengraven. Op basis van deze data
werd overgegaan tot het evalueren van de andere houtskoolrijke grondsporen
binnen het onderzoeksgebied, vooreerst spoor 18, dat binnen het kijkvenster rond
spoor 6 lag.

Figuur 27. Spoor 18 in het vlak en in de coupe.

In de coupe bleek spoor 18 zeer ondiep en diffuus bewaard te zijn, zonder materiaal
in de bijmenging (gecalcineerd bot, verbrande spijkers, aardewerk, …) die het
signaal zouden zijn van een brandrestengraf.
Op basis van deze gegevens diende te worden besloten dat spoor 6 een
brandrestengraf was dat zich -voor zo ver empirisch waarneembaar- geïsoleerd in
het landschap lag. Dit is vergelijkbaar met de vondst van een geïsoleerd
brandrestengraf te Hijfte9. Hierover verder meer in deel 10 van dit dossier.
De meest prangende onderzoeksvraag was dus: wat was de toedracht van de
overige houtskoolrijke grondsporen binnen het onderzoeksgebied. Er waren immers
5 overige sporen met een dergelijke vulling (maar met een andere vorm in het vlak).

AFWEGING
EGING::
AFW
EGING
De afweging voor het al dan niet verder onderzoeken (door middel van een
vlakdekkend onderzoek in een volgende fase, nvdr.) van het aangetroffen
brandrestengraf werd gemaakt en op basis van verschillende elementen werd deze
structuur wel voor verder onderzoek weerhouden:
1.

Het brandrestengraf is goed bewaard, de insteek van het spoor is duidelijk
en de houtskoolrijke, samengedrukte vulling, die een restant is van de
eigenlijke brandstapel, is aanwezig.

9Het

onderzoek van een enkel crematiegraf in Hijfte, Lochristi werd uitgevoerd in het kader
van een prospectie met ingreep in de bodem in 2014. Zie: De Smaele & Pieters, 2014. Het
onderzoek werd uitgevoerd door Hadewijch Pieters, De Smaele Bart, Pedro Pype, Frederik De
Kreygher en Sebastiaan Genbrugge.
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2.

De bijmenging van de houtskoolrijke vulling bevat duidelijke en herkenbare
fragmenten gecalcineerd botmateriaal, de fysieke resten van een persoon
uit de late IJzertijd of de inheems-Romeinse periode10.

3.

Ook al ligt het graf ogenschijnlijk geïsoleerd in het landschap, dit lijkt een
fenomeen te zijn dat regelmatig voorkomt en het is dan ook zinvol om dit
graf te vergelijken met bekende grafcontexten en hun landschappelijke
context. De aanwezigheid van dit graf vlakbij de Slijpebeek en dus in een
beekvallei is een vaststelling die verder onderzoek verdient.



De

aard

van

de

sporen

geeft

een

duidelijke

afbakening

en/of

onderzoeksvragen voor een vlakdekkend onderzoek.


Een vlakdekkend onderzoek van deze structuur levert een duidelijke
archeologische kenniswinst op.

1.3.4

Archeologische sporen: (houts
houtskool)
kool)meilers

Aangezien spoor 6 dus het signaal gaf van een brandrestengraf uit de inheemsRomeinse periode, bestond de werkhypothese dat alle in het vlak aangetroffen
houtskoolrijke grondsporen brandrestengraven konden zijn. Een houtskoolrijk
grondspoor

heeft

overigens

veel

verschillende

mogelijke

determinaties

en

interpretaties, maar indien één brandrestengraf wordt aangetroffen, is het van
belang om te bepalen of het gaat om een grafveld, dan wel een ander
(archeologisch)

fenomeen.

Hierdoor

werd

beslist

om

alle

aangetroffen

houtskoolrijke sporen ten minste aan een evaluerende coupe te onderwerpen. Het
gaat om sporen 2, 4, 7, 12 en 17.

10Voorzichtige,

doch plausibele voorlopige, relatieve datering.
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Figuur 28. Overzicht van alle aangetroffen meilers binnen het onderzoeksgebied.
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1.3.4.1

Meiler SP7

In eerste instantie werd voor het beantwoorden van deze vraag spoor 7 benaderd.
Er werd een kijkvenster aangelegd om vast te stellen of dit spoor tot een (grotere)
cluster behoorde. Daarna werd een evaluerende coupe uitgevoerd om het spoor
zelf te onderzoeken.
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Figuur 29. Spoor 7 in het vlak en in de coupe.

Spoor 7 bleek geïsoleerd in het kijkvenster aanwezig. In de coupe bleek het te gaan
om een zeer ondiep houtskoolrijk spoor, dat geen vulling bevatte die typerend is
voor een brandrestengraf. De vulling bevatte uitsluitend houtskool en er waren vage
sporen van ter plaatse verbranding. Dit spoor gaf meer het signaal van een
houtskoolmeiler of een meiler algemeen (het maken van teer kan eveneens in een
meiler gebeuren, nvdr.). Dit deed het vermoeden rijzen dat er naast brandrestengraf
6 dus ook meilers op het terrein aanwezig waren.
In de bijmenging van spoor 7 werden bovendien verbrande fragmenten van ijzeren
spijkers (INV.NR.001) aangetroffen, maar ook een fragment kleipijp (een fragment
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van de ketel, INV.NR.002). Op dit fragment werd een verse breuk aangebracht en
met een loep (vergroting x10) gecontroleerd of het niet om verbrand of gecalcineerd
bot ging. Dit was niet het geval. Men moet aldus besluiten dat spoor 7 ofwel een
meiler is, ofwel een ander houtskoolrijk grondspoor zonder determinatie (indet.).

1.3.4.2

Meiler SP2

Daarna werd spoor 2 op dezelfde manier benaderd. In eerste instantie werd een
kijkvenster aangelegd om het spoor ruimtelijk te vatten: geïsoleerd of geclusterd.
Spoor 2 bleek voor zo ver zichtbaar geïsoleerd in het vlak aanwezig te zijn en er
werd besloten tot een evaluerende coupe. Gezien de omvang van het spoor ten
opzichte van spoor 7 werd vermoed dat het eventueel een waterput kon zijn, eerder
dan een meiler. Op basis van de afwezigheid van verbrand botmateriaal werd de
interpretatie als ustrinum of brandplaats mits enige voorzichtigheid niet als eerste
interpretatie genomen.
In de coupe (1 kwadrant) bleek het spoor te bestaan uit een ondiepe, houtskoolrijke
vulling.
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Figuur 30. Spoor 2 in het vlak en in de coupe.
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In de bijmenging werden geen archeologische materialen (ijzer, aardewerk, …)
aangetroffen.

1.3.4.3

Meiler SP4

Daarna werd spoor 4 op dezelfde manier benaderd. Spoor 4 tekende zich in het
vlak af als een afgerond rechthoekig spoor met een licht houtskoolrijke vulling en
deed in het vlak sterk denken aan het signaal van spoor 6. Tevens gezien de
landschappelijke ligging en de nabijheid van spoor 6 bestond hier het sterke
vermoeden dat sporen 4 en 6 deel uitmaakten van een grafveld. Dat was althans
de hypothese en het uitgangspunt voor het benaderen van spoor 4. In eerste
instantie werd een kijkvenster aangelegd om de ruimtelijke context van dit
grondspoor te vatten; indien het zou gaan om een grondspoor in een cluster, dan
zou dit snel duidelijk worden. In de belendende proefsleuf waren echter geen
vergelijkbare sporen aangetroffen. In zuidelijke richting was de grens van het
onderzoeksgebied bereikt.
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Figuur 31. Spoor 4 in het vlak en in de coupe.
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In de coupe bleek spoor 4 echter te bestaan uit een zeer ondiep bewaard en zeer
diffuus grondspoor met een sterk gebioturbeerde insteek, dat qua vulling
vergelijkbaar was met spoor 2. Er werden geen materialen in de bijmenging van de
vulling aangetroffen, andere dan fragmenten houtskool. Er diende te worden
besloten dat dit grondspoor niet het signaal had van een crematiegraf of
brandrestengraf en dat het vermoedelijk om een meiler of een anderzijds
houtskoolrijk spoor ging (indet.).

1.3.4.4

Meiler SP17

Lager op de helling bevond zich spoor 17, zeer geïsoleerd in het archeologisch vlak
en geprangd tussen de Slijpebeek en de intensieve verstoringen in het noordelijke
deel van het onderzoeksgebied. Het spoor werd in eerste instantie onderworpen
aan een evaluerende coupe (kwadrant). Daarna werd een kijkvenster aangelegd
om het spoor ruimtelijk te vatten. Opnieuw de vraag: maakt het spoor deel uit van
een cluster, of is het nagenoeg geïsoleerd ?
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Figuur 32. Spoor 17 in het vlak en in de coupe.
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Het grondspoor bleek in het kijkvenster geïsoleerd te liggen en in de coupe had het
een zeer vergelijkbare opbouw als sporen 2 en 4. De zachte insteek van het spoor
was zeer gebioturbeerd, grijs van kleur en licht houtskoolhoudend. Ook hier gaf dit
spoor geen signaal van een brandrestengraf of een associeerbaar spoor, dus moest
worden besloten dat het om een meiler of een dergelijk spoor ging. In de coupe
werd tevens een vrij sterk verweerd fragment van een steelpan (INV.NR.005) in
roodbakkend geglazuurd aardewerk aangetroffen, wat wijst op een datering na de
14e eeuw. Mits enige voorzichtigheid kan deze meiler dus in de late Middeleeuwen
gedateerd worden.
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1.3.4.5

Meiler SP12

Deze conclusies indachtig werd tenslotte spoor 12 benaderd. Het grondspoor werd
na een tweede maal opschaven gecoupeerd, waaruit bleek dat de vorm en vulling
van dit grondspoor sterk overeenstemden met deze van sporen 2, 4 en 17. Enkel
spoor 7 had een meer houtskoolrijke vulling.
Spoor 12 bleek een zachte en vrij vlakke komvormige insteek te vertonen, die zwaar
gebioturbeerd was. De vulling was asgrijs tot grijs van kleur met een bijmenging van
houtskool.
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Figuur 33. Spoor 12 in het vlak en in de coupe.

Er moet besloten worden dat sporen 2, 4, 7, 12 en 17 waarschijnlijk als
houtskoolmeilers moeten worden geïnterpreteerd en dat deze geen verband
houden met spoor 6. Bij gebrek aan vondstenmateriaal kunnen deze meilers
evenmin gedateerd worden. Deze meilers komen voor vanaf de late IJzertijd tot na
de late Middeleeuwen. Deze worden aangetroffen als relatief geïsoleerde sporen,
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maar ook in zeer opeengepakte clusters11. Op basis van de grote spreiding van de
meilers in het onderzoeksgebied Stedestraat, in combinatie met de matige
bewaring (denk vooral aan sporen 12, 7 en 4) is verder onderzoek van deze sporen
niet wenselijk.

AFWEGING::
AFWEGING
De afweging voor het al dan niet verder onderzoeken (door middel van een
vlakdekkend onderzoek in een volgende fase, nvdr.) van de aangetroffen sporen in
de voornoemde zones werd gemaakt en op basis van verschillende elementen
werden deze niet voor verder onderzoek weerhouden:
3.

De meilers zijn door middel van kijkvensters en coupes geëvalueerd en zijn
matig bewaard en sterk gespreid over het terrein.

4.

De slechts weinig houtskoolhoudende vulling van de sporen laat weinig
opening tot staalname en een natuurwetenschappelijk onderzoek, wat bij
het onderzoek van meilers de steunpilaar is van de beoogde archeologische
kenniswinst.

5.

Een evenwichtige afbakening van een archeologische site is dan ook zeer
moeilijk ten opzichte van de beoogde -relatief beperkte- kenniswinst.



De

aard

van

de

sporen

geeft

geen

duidelijke

afbakening

en/of

onderzoeksvragen
onderzoeksvragen voor een
een vlakdekkend onderzoek.


Een vlakdekkend onderzoek van deze grondsporen levert geen duidelijke
archeologische kenniswinst op.

11

Verdegem S. & Van Goidsenhove W., 2017.
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1.4
1.4.1

Assessment van vondsten en stalen
ConservatieConservatie-assessment van vondsten

Er werden in totaal 26 archeologische objecten ingezameld, het gaat uitsluitend om
aardewerk en metaal.
Het aardewerk kan worden onderverdeeld in handgevormd aardewerk en gedraaid
aardewerk. Het aardewerk is in bovenstaande tekst besproken.
Het handgevormd aardedewerk maakt in deze het kleinste deel van het ensemble
uit. Het gaat om aardewerk in zogenaamde “prehistorische” techniek, waarbij de
potvorm zonder draaischijf is opgebouwd en zacht is gebakken in een veldoven.
Het aardewerk is zonder uitzondering potgruisgemagerd, al valt het op dat het
gebruikte potgruis relatief fijn is en de baksels relatief hard zijn. De vastgestelde
versieringen zijn karig, het gaat om een dekkende kamstreekversiering, die in
combinatie met het type magering een algemene en relatieve datering in de late
IJzertijd en/of de inheems-Romeinse periode biedt. De aanwezigheid van een
fragment mortarium is de voornaamste reden voor het optrekken van de datering
tot de inheems-Romeinse periode.

Alle ingezamelde archeologische objecten werden handmatig met lauw water
gewassen en aan de lucht gedroogd. Al het materiaal is voldoende goed bewaard
en behoefde geen stabilisatie of conservatie. De objecten zijn droog bewaard en
worden droog bewaard in het tijdelijk depot van Hembyse bvba.
De minigrip-zakken waarin de objecten zich bevinden worden indien nodig
geperforeerd indien blijkt dat de objecten niet volledig zouden zijn uitgedroogd
(voornamelijk bij zeer poreuze materiaalcategorieën), op deze manier is vorming
van condens (en dus schimmels of mossen) niet mogelijk.

De preliminaire determinatie/assessment van de vondsten werd uitgevoerd door
Bart De Smaele. In de context van de prospectie met ingreep in de bodem wordt
het aardewerk algemeen besproken en wordt er geen exhaustieve determinatie
uitgevoerd (het beperkte ensemble laat dit evenmin toe, nvdr.). Voor het
assessment van het gedraaid aardewerk, dat in de late Middeleeuwen en Nieuwe
Tijd kon worden gedateerd, is de typologie van Steden in Scherven12, alsook de
typologie

van

De

Groote13

gebruikt.

Het

handgevormd

aardewerk

gedetermineerd op basis van de typologie van Van den Broecke14

12Bartels
13
14

M., 2011. Steden in scherven, SPA, Zwolle.
De Groote, 2014.
Van den Broecke, 2012.

werd
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1.4.2

ConservatieConservatie-assessment van stalen

Er werd één bulkstaal ingezameld: het gaat om het deel van de vulling van spoor 6
dat in de aanzet tot een evaluerende coupe werd uitgegraven. Dit bulkstaal bestaat
uit vochtig sediment, met een hoeveelheid houtskool en gecalcineerd botmateriaal
in de bijmenging. Het staal wordt koud bewaard in een PP emmer van 10 liter. In
het kader van het verder onderzoek van spoor 6 is het noodzakelijk om dit staal
mee op te nemen in het (natuurwetenschappelijk) onderzoek.

Verder werden geen stalen ingezameld, er zijn immers ook geen andere contexten
aangetroffen waarbij een staalname en een onderzoek van dit staal noodzakelijk
zou zijn voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen.
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2 Tussentijds besluit
besluit
Op basis van de data uit de bureaustudie en de landschappelijke boringen kan
gesteld worden dat er voor het gebied algemeen een verwachting was naar de
aanwezigheid van archeologische grondsporen en structuren uit het Holoceen, die
een tijdvak betrekken van het Neolithicum tot in de late Middeleeuwen (en in theorie
tot in 1950). Voor de oudere steentijdartefactensites (Holoceen en laat-Pleistoceen)
was het verwachtingspatroon anders gebalanceerd. Uit de landschappelijke en
bodemkundige data was geconcludeerd dat de kans op het aantreffen van
steentijdartefactensites laag tot onbestaand was. Bovendien bleek uit het
onderzoek van luchtfoto’s, het DHM en de landschappelijke profielputten dat een
groot deel van het noordelijke segment van het onderzoeksgebied in de 21e eeuw
bij de aanleg van een bufferbekken verstoord is. Voor dit deel van het
onderzoeksgebied, dat aansloot op een eerder uitgevoerde opgraving, was de
verwachting op het aantreffen van archeologische sporen en structuren zeer laag
tot onbestaand.
Voor de rest van het onderzoeksgebied was er overigens geen specifieke
verwachting opgemaakt en stond de vraagstelling naar de aan- of afwezigheid van
grondsporen open. Op basis van de bureaustudie en de algemene archeologische
verwachting naar sporensites, was een prospectie met ingreep in de bodem de
meest aangewezen surveytechniek om die eventueel aanwezige grondsporen vast
te stellen, te documenteren en te waarderen. Dit gebeurde in de vorm van een
proefsleuvenonderzoek, gedeeltelijk conform het Programma van Maatregelen in
de bekrachtigde archeologienota. Op basis van de onderzochte topografische en
landschappelijke data was het zinvol om het tracé van de proefsleuven aan te
passen.
In dit proefsleuvenonderzoek werden de landschappelijke en bodemkundige data
in eerste instantie bevestigd in de bodemprofielen, omdat een groot deel van de
laat-Pleistocene

en

Holocene

bodem

in

de

bouwvoor

verwerkt

is.

De

bodemprofielen wezen op een afgetopte laat-Pleistocene bodem op de hogere
delen van het onderzoeksgebied, een zone met colluviaal materiaal langs de
Slijpebeek en een zone met een alluviaal sediment zonder profielontwikkeling in het
laagste deel van het onderzoeksgebied.

Verspreid over het terrein werden vijf (houtskool)meilers aangetroffen, die matig
bewaard zijn. Op basis van het aardewerk in meiler 17 kunnen deze (onderling zeer
gelijkaardige) sporen voorlopig in de late Middeleeuwen gedateerd worden. Gezien
de spreiding, de matige bewaring en de aannemelijke datering is een verder
onderzoek van deze meilers niet aangewezen.

Er is echter sprake van één ogenschijnlijk geïsoleerd crematiegraf, dat voorlopig als
een

brandrestengraf

uit

de

inheems-Romeinse

periode

kan

worden

geïnterpreteerd. Deze interpretatie is geschied op basis van de vorm, de oriëntatie,
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de vulling en de bijmenging van dit grondspoor. Het brandrestengraf bevindt zich in
een landschappelijk zeer laaggelegen positie. Door het inherente archeologisch
kennispotentieel van de structuur en het mogelijke archeologische kennispotentieel
door een evaluatie van brandrestengraven in laaggelegen delen van het landschap,
is verder onderzoek van spoor 6 aangewezen en noodzakelijk.
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1 Synthese
1.1

Datering/interpretatie van de dataset

1.1.1

Volledigheid van de dataset

Het onderzoek kadert in de aanvraag van een omgevingsvergunning voor het
verkavelen van gronden.
Het uitgevoerde vooronderzoek dat in het Verslag van Resultaten is verwerkt, is een
uitgesteld vooronderzoek zonder ingreep in de bodem in de vorm van een
landschappelijk bodemonderzoek enerzijds en een uitgesteld vooronderzoek met
ingreep in de bodem in de vorm van een proefsleuvenonderzoek anderzijds, beide
op basis van een bekrachtigde archeologienota.

Het vooronderzoek zonder en met ingreep in de bodem kon volledig worden
uitgevoerd:
-

het

plangebied kon

worden

afgebakend,

zowel

landschappelijk als

kadastraal
-

verstoorde zones zijn in kaart gebracht

-

de gekende aardkundige data zijn getoetst

-

de gekende archeologische en historische waarden en indicatoren van het
onderzoeksgebied zijn getoetst

-

er werd een terreinbezoek en een visuele inspectie van het projectgebied
uitgevoerd

zowel

met

het

oog

op

het

bepalen

van

de

verdere

onderzoeksstrategie als voor het registreren van relevante archeologische
en landschappelijke indicatoren
-

er is een landschappelijk bodemonderzoek uitgevoerd, conform het
programma van maatregelen van de bekrachtigde archeologienota

-

er is een prospectie met ingreep in de bodem uitgevoerd, conform het
programma van maatregelen van de bekrachtigde archeologienota

-

de vervolgstrategie werd opgesteld

Het uitgesteld vooronderzoek heeft, in zijn huidige vorm, de mogelijkheid geboden
het bestaande vooronderzoek te vervolledigen en om de gepaste maatregelen –
enkel indien er aanwijzingen zijn voor bewaarde archeologische sites- voor het
verdere verloop van het archeologische traject uit te tekenen.
1.1.2

Huidige dataset

Men kan zich uiteindelijk afvragen of er middels het raadplegen van de historische
data, de historische kaarten, de luchtfoto’s en de gekende archeologische
gegevens voldoende elementen zijn om de historische en archeologische realiteit
van het huidige onderzoeksgebied te bepalen.

2

HEMBYSE ARCHEOLOGIE

De bureaustudie heeft aangetoond dat de aanwezigheid van archeologische
sporen en structuren in de gronden aan de Stedestraat te Zwevegem niet definitief
kon

worden

bepaald

onderzoeksgebied

of

was

uitgesloten.
dan

ook

Een

niet

definitieve

mogelijk.

waardering

De

dataset

van

bleef

het
dus

noodgedwongen onvolledig.
Een landschappelijk bodemonderzoek en een prospectie met ingreep in de bodem
was de meest aangewezen methode om efficiënt, zowel wat betreft de
archeologische methode als wat betreft de financiële en maatschappelijke impact,
de dataset ter waardering van de site te vervolledigen.
Tijdens het landschappelijk bodemonderzoek werden de bestaande aardkundige
gegevens aangevuld, maar werd ook vastgesteld dat binnen de zone met het
hoogste potentieel op het aantreffen van paleo-horizonten een substantieel deel
van

het

terrein

in

de

21e

eeuw

verstoord

was.

Binnen

het

volledige

onderzoeksgebied werden geen paleo-horizonten aangetroffen en het opstarten
van een steentijdtraject was dan ook niet noodzakelijk, er kon worden overgegaan
tot een proefsleuvenonderzoek.
Tijdens het uitgesteld

vooronderzoek door

middel van proefsleuven

werd

vastgesteld dat er wel degelijk archeologische sporen en structuren aanwezig zijn
die een archeologische, historische en maatschappelijke kenniswinst herbergen.
Op basis van de data, gegenereerd in het proefsleuvenonderzoek, kunnen deze
sites ook afgebakend worden.
Aangezien er heden met zekerheid kan worden geantwoord op de vraag of er
archeologische sporen

en

structuren

en

archeologische sites binnen

het

onderzoeksgebied aan/of afwezig zijn, kan de huidige dataset als volledig worden
beschouwd.
beschouwd.
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1.1.3

Waardering van de archeologische site

Op basis van de gegevens uit het verslag van resultaten kan worden gesteld dat:
1.

Het onderzoeksgebied

bestaat uit een zachte heuvelrug langs de

Slijpebeek. De hoogte aan de Stedestraat kijkt uit over de beekvallei, die in
het noordoosten geflankeerd wordt door een steile heuvelrug en in het
noorden afzakt naar een bredere beekvallei.
2.

Het onderzoeksgebied is dus een overgangszone van een droge rug in het
zuidwesten naar een brede beekvallei in het noordoosten, waar de
Slijpebeek op uitgeeft.

3.

Uit de aardkundige data, de gekende boringen en de historische data blijkt
dat het gebied is omgevormd tot een akkerland, wat een invloed heeft
gehad op de bewaring van de Pleistocene sedimenten en bodems. De top
van deze sedimenten is in de bouwvoor opgenomen en in die zin is er enkel
een mogelijkheid tot de bewaring van zogenaamde sporensites. In de
fluviatiele afzettingen aan de Slijpebeek zijn evenmin afgedekte horizonten
of paleo-horizonten aanwezig. Bovendien is een groot deel van deze
gronden zwaar verstoord.

4.

De archeologische data voor het onderzoeksgebied wijzen op een situatie
waarbij het gebied vermoedelijk in de late Middeleeuwen sporadisch is
gebruikt voor het bouwen van (houtskool)meilers. Dit kan niet direct worden
verbonden aan de Middeleeuwse site met walgracht die zich ten noorden
van

het

onderzoeksgebied

bevond.

Houtskoolmeilers

en

de

houtskoolproductie in het algemeen doen vermoeden dat in het gebied aan
hakhoutbeheer werd gedaan. Men kan zich dus voorstellen dat de hoge
gronden als akkerland zijn gebruikt en de lage gronden langs de Slijpebeek
afgezoomd waren met hakhoutschoven. Men kan denken aan zwarte els en
hazelaar. Heden zijn de oevers van de Slijpebeek nog steeds begroeid met
zwarte elzen, maar ook essen, wilgen en populieren1.
Op het meest zuidwestelijke punt van het onderzoeksgebied werd een
kleine concentratie nederzettingsruis uit de inheems-Romeinse periode
aangetroffen. Dit is een indicator voor bewoning uit die periode in de
onmiddellijke nabijheid. De sporen van deze bewoning, voor zo ver deze
bewaard zouden zijn, bevinden zich echter met zekerheid buiten het huidige
onderzoeksgebied.
Op slechts 40 meter ten westen van de Slijpebeek werd echter een
geïsoleerd brandrestengraf aangetroffen, dat op basis van de huidige stand
van de archeologische kennis waarschijnlijk in de inheems-Romeinse
periode moet worden gedateerd. Dit graf kan ook in de late IJzertijd dateren,
maar dit zal moeten blijken uit verder onderzoek van deze opmerkelijke

1

Bij het afstappen van de oever werden geen oude, verwilderde hakhoutschoven vastgesteld.
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structuur. De vondst van een geïsoleerd brandrestengraf in een beekvallei
is echter geen unicum.

Figuur 1. Situering van spoor 6 (begraafplaats-icoontje) in het landschap,
gevisualiseerd door het DHM2.

5
In 2014 werd te Hyfte ook een ogenschijnlijk geïsoleerd brandrestengraf
aangetroffen2, dat zich tevens op een vrij laaggelegen positie in het
landschap bevond. Het graf, dat goed bewaard was, is gedateerd in de
midden-Romeinse periode (RICH21718: 1880±34BP). De vraag is of er
sprake is van toeval of dat er een patroon kan worden gevonden in de
landschappelijke situering van de crematiegraven uit de Romeinse periode
?
5.

De geplande werken binnen het onderzoeksgebied behelzen de aanleg van
wegenis en een rioleringsstelsel in het kader van een nieuwe woonwijk,
waardoor er van een integrale verstoring van het terrein dient uitgegaan te
worden. Een behoud in situ is niet mogelijk, hierdoor dringt een vlakdekkend
onderzoek zich op om het archeologisch kennispotentieel van het
brandrestengraf ex situ te behouden.

Op basis van de bestaande dataset
dataset kan dus worden besloten dat er binnen het
onderzoeksgebied met zekerheid archeologische sporen en structuren aanwezig
zijn.
zijn. De waardering van de site kan dan ook als voltooid beschouwd worden,
waardoor de huidige onderzoeksvragen
onderzoeksvragen ook beantwoord zijn.

2

De Smaele & Pieters, 2014.
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1.2

Antwoord op de onderzoeksvragen

Tijdens het bureauonderzoek is een aantal onderzoeksvragen in het programma
van maatregelen verwoord, die de basis vormen voor het huidige vooronderzoek.
Deze vraagstelling valt uiteen in een vraagstelling geconcentreerd op de
landschappelijke boringen enerzijds en op de proefsleuven anderzijds.

Landschappelijke boringen:

-

Zijn één of meerdere begraven archeologische niveaus aanwezig?
Er zijn geen begraven archeologische niveaus aanwezig of empirisch
waarneembaar.

-

Komen de bodemkundige gegevens overeen met de resultaten van de
landschappelijke boringen?
De gegevens uit de landschappelijke boringen komen goed overeen met de
aardkundige

gegevens

uit

het

bureauonderzoek.

De

ontbrekende

elementen zijn verduidelijkt.
-

Is er sprake van een complexe stratigrafie en wat is de bewaring ervan?
Er is sprake van een eenvoudige horizontale stratigrafie.

-

Zijn er aanwijzingen voor een mogelijke steentijdsite ?
Er zijn geen aanwijzingen voor een (gedeeltelijk) bewaarde steentijdsite.

-

Wat is de bodemkundige opbouw van het plangebied?

6

Het gebied bestaat volledig uit sedimenten uit het laat-Pleistoceen en
vroeg-Holoceen, met zwaardere fluviatiele sedimenten langs de Slijpebeek
en lichtere eolische sedimenten hoger op de helling.
-

Is een verder verkennend en waarderend archeologisch booronderzoek
nodig? Zo ja, over het volledige plangebied of delen ervan?
Dit onderzoek is niet noodzakelijk; op basis van de ingezamelde data zijn er
geen paleo-horizonten aanwezig.

PROEFSLEUVEN:

-

Zijn er archeologische sporen aanwezig? Welke spoorcategorieën komen
voor?
Er

zijn

archeologische

onderverdeeld

sporen

worden

in

aanwezig,

die

perceelsgreppels,

voornamelijk
meilers

kunnen

en

een

brandrestengraf.
-

Wat is de bewaringstoestand van de aangetroffen sporen?
De sporen zijn relatief goed bewaard.

-

Maken de sporen deel uit van één of meerdere structuren en behoren ze tot
één of meerdere periodes?
De perceelgreppels behoren tot een vrij jong kadastraal systeem. De
meilers lijken niet gestructureerd te zijn en bevinden zich verspreid over het
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terrein. Het brandrestengraf is ogenschijnlijk geïsoleerd en houdt mogelijk
verband met de aanwezigheid van een beek en/of de beekvallei.
-

Zijn er indicaties omtrent artisanale activiteiten of aanwijzingen voor andere
functionele eigenschappen?
De meilers wijzen waarschijnlijk op de productie van houtskool en wijzen
indirect op hakhoutbeheer.

-

Wat is de relatie tussen de archeologische sporen en het landschap?
Wat de (houtskool)meilers betreft is er vermoedelijk een relatie met de
densiteit van de hakhoutschoven, die zich vermoedelijk in de beekvallei
bevonden (voornamelijk elzen ?).
Voor het brandrestengraf is er vooralsnog geen duidelijk verband met het
landschap, er lijkt een verband te zijn met de beekvallei, maar dit is een
hypothese die verder dient te worden onderzocht.

-

Kan een archeologische site uitgesloten worden?
Neen, een archeologische site is aanwezig. Het brandrestengraf is een
archeologische vindplaats die verder moet worden onderzocht.

-

Wat is de graad van verstoring binnen het plangebied?
Het volledige onderzoeksgebied is ondiep verstoord door gemechaniseerde
agricultuur. Het noordwestelijke deel van het onderzoeksgebied is in de
periode 2012-2014 volledig verstoord bij de aanleg van een bufferbekken.

-

Zijn nog resten van de landweg waar te nemen?
Deze onderzoeksvraag houdt geen rekening met het feit dat de landweg
door het onderzoeksgebied duidelijk als een topografische verhevenheid in
het landschap zichtbaar was en bovendien nog in gebruik was. Indien men
uitgaat van een landweg die verploegd is, lijkt deze onderzoeksvraag
logisch. De landweg is echter tijdens het huidige proefsleuvenonderzoek
niet doorgaven, dit omwille van logistieke en maatschappelijke redenen. Het
doorsnijden van de landweg had evenmin een aanwijsbaar archeologisch
doeleinde. Op basis van de historische data kan worden gesteld dat deze
landweg teruggaat op de 18e eeuw en gezien de aanwezigheid van de
Slijpemolen waarschijnlijk reeds op de 17e eeuw.
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2 Vervolgtraject
2.1

Impact van de geplande werken

Op basis van de inzichten, verworven in de geplande werken binnen het
onderzoeksgebied, kan worden gesteld dat de impact van de geplande werken
bestaat uit het verkavelen van de gronden.

De geplande werkzaamheden binnen het onderzoeksgebied omvatten reeds:
-

Het bouwen van een wegenis en het aanleggen van rioleringen

8

Figuur 2. Confrontatie tussen het verkavelingsplan en het plan van de
proefsleuven.

De toekomstige werken omvatten:
-

Het verkavelen van het gebied in bouwloten

-

Het aanleggen van wegenis en nutsvoorzieningen

-

De aanleg van gemeenschappelijk groen

-

Het aanleggen van parkeerzones

Gelet op deze geplande integrale verstoring van het eventueel aanwezige
archeologische erfgoed, dienen maatregelen genomen te worden teneinde deze
aanwezige archeologische sporen en structuren te documenteren en de aanwezige
archeologische en historische kenniswinst ex situ te behoeden van vernietiging en
verlies.
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2.2

Afweging van de te nemen maatregelen

Het volledige archeologietraject wordt bepaald als een traject van verschillende
onderzoeksmethodes, waarbij dient te worden afgewogen of deze individuele
methodes mogelijk, nuttig, schadelijk en/of noodzakelijk zijn. In deze fase van het
onderzoekstraject zijn een bureaustudie, een landschappelijk bodemonderzoek en
een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd en de onderstaande tabel geeft weer welke
onderzoeksmethodes in het volledige archeologietraject MOGELIJK, NUTTIG,
SCHADELIJK en NOODZAKELIJK zijn.

Soort onderzoek

Mogelijk

Nuttig

Schadelijk

Noodzakelijk

Evaluatie

Bureauonderzoek

JA

JA

NEE

JA

Is reeds uitgevoerd.
Op basis van het huidige
bureauonderzoek is de kans op

Archiefonderzoek

JA

JA

NEE

NEE

het aantreffen van aanvullende
informatie over het
onderzoeksgebied zeer klein.
Hoge kostprijs. Het aantreffen

Geofysisch
onderzoek

van sporensites is mogelijk maar
JA

NEE

NEE

NEE

niet aangetoond, uiteindelijk
dienen de surveydata alsnog met
veldwerk te worden geverifieerd.
Op basis van de aangetroffen

Veldkartering

NEE

NEE

NEE

NEE

archeologische sporen is deze
surveytechniek niet zinvol.

Landschappelijke
boringen

NEE

NEE

NEE

NEE

Op basis van het uitgevoerde
landschappelijk
bodemonderzoek kan gesteld
worden dat er sprake is van een
éénduidige stratigrafie waardoor

Verkennende en
waarnemende
archeologische

de kans op het aantreffen van
NEE

NEE

NEE

NEE

steentijdartefactsites extreem
klein is. De prospectie met

boringen

ingreep in de bodem en de
daarin gegenereerde
aardkundige data bevestigen dit.
Is uitgevoerd. Een

Proefsleuven

NEE

JA

NEE

JA

Andere

NEE

NEE

NEE

NEE

archeologische site is
vastgesteld.
Nvt.

Op basis van deze evaluatie en de reeds uitgevoerde onderzoeken, kan gesteld
worden dat een vervolgonderzoek dient te worden uitgevoerd, voorafgaand aan de
uitvoering van de geplande werkzaamheden.
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2.3

Bepaling van de te nemen maatregelen

Binnen het onderzoeksgebied wordt een nieuwe verkaveling gepland, waardoor
strikt gezien een behoud van het mogelijk aanwezige archeologisch erfgoed in situ
niet mogelijk is. Gezien het feit dat het verslag van resultaten aangetoond heeft dat
er goed bewaarde archeologische grondsporen aanwezig zijn, worden verdere
maatregelen noodzakelijk geacht. Bijgevolg is een vervolgstrategie bepaald
teneinde eventueel aanwezige archeologische resten te documenteren. Concreet
betekent dit dat een vlakdekkend archeologisch onderzoek met worden uitgevoerd.
De details hiervan worden in deel 11 van dit dossier besproken.
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1 Algemene bepalingen
1.1

Randvoorwaarden

De randvoorwaarden voor de uitvoering van het archeologisch onderzoek hebben
tot doel alle parameters die de kwalitatieve uitvoering van het archeologisch
onderzoek in de weg kunnen staan te omschrijven.
De erkend archeoloog wordt in eerste instantie als een volwaardige actor bij het
project betrokken. Hij/zij maakt deel uit van de communicatiestromen.
Wat de afgebakende onderzoekszones betreft zijn volgende voorwaarden bindend:
-

Het landgebruik wijzigt niet

-

Er worden geen bodemingrepen uitgevoerd

Voorafgaand aan de opgraving wordt eventuele begroeiing (onkruid, …) verwijderd,
in samenspraak met de uitvoerder van het archeologisch onderzoek en de erkend
archeoloog.
In de zones waar geen verder onderzoek wordt geadviseerd, zijn geen
randvoorwaarden noodzakelijk. Er wordt echter benadrukt dat indien er reeds
werkzaamheden worden uitgevoerd in de vrijgegeven zones, dat de nietvrijgegeven zones duidelijk (visueel) worden afgebakend.

Hierbij dient dus ook volgende opmerking gemaakt te worden: door het aantreffen
van de archeologische sporen en de afbakening van de onderzoekszones, worden
alle onderzoekszones (de niet-vrijgegeven zones) beschouwd als archeologische
sites. Concreet betekent dit nogmaals dat er geen bodemingrepen mogen
plaatsvinden teneinde het eventueel aanwezige archeologisch bodemarchief niet
te beschadigen of vernietigen.

Het programma van maatregelen waarborgt een gedegen omgang met het
vastgesteld archeologisch erfgoed binnen de afgebakende onderzoekszones. Elke
bodemingreep vóór de uitvoer van het archeologisch onderzoek voorgeschreven in
het

programma

van maatregelen

of

buiten

in

dit

document

beschreven

maatregelen wordt gezien als een inbreuk tegen het Onroerenderfgoeddecreet.
Elke overtreding tegen het onroerend erfgoed wordt gesanctioneerd volgens Art.
11.2.1 – Art. 11.2.6 van het Onroerenderfgoeddecreet. De erkend archeoloog is
deontologisch verplicht om vastgestelde inbreuken te melden.
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1.2

Risicoanalyse en remediëring

1.2.1

Algemeen

De uitgraving van werkputten en de inzet van personeel dient te gebeuren conform
de vigerende wetgeving. Bij aanvang van de opgravingen is het raadzaam om een
VGM-plan (Veiligheid-Gezondheid-Milieu) op te stellen. Hierin worden verscheidene
aspecten van het project vastgelegd, zoals beheersmaatregelen, risico’s, taken en
verantwoordelijkheden. Zowel de initiatiefnemer als de erkend archeoloog moeten
deze zaken inschatten en uiteindelijk een overeenstemming bereiken over de
specifieke risico’s en de maatregelen die moeten genomen worden voor aanvang
van het project.
Het VGM-plan is een volledige omschrijving van het project met alle risico’s die
hieraan verbonden zijn. Hierin wordt gefocust op de projectomschrijving, veiligheid,
gezondheid, milieu en noodprocedures. Men is verplicht om zo’n plan op te stellen
wanneer minimaal één van deze punten van toepassing is:
-

de doorlooptijd van het project bedraagt 30 dagen of meer waarbij er
minimum 20 medewerkers inclusief onderaannemers actief zijn.

-

de aanneemsom bedraagt meer dan 350.000 euro

-

er is sprake van een verhoogd risico

-

het project beslaat in zijn geheel meer dan 500 mandagen

-

de initiatiefnemer heeft hier specifiek om gevraagd

Elke werkgever op de bouwwerf blijft zelf verantwoordelijk voor het naleven van de
wetgeving die betrekking heeft op veiligheid van werknemers. Dit betekent dat men
een VGM-plan kan laten opstellen, maar uiteindelijk dient men steeds te zorgen dat
alle nodige veiligheidsmaatregelen en wettelijke normen perfect nageleefd worden.
1.2.2

Historische munitie
munitie

Tijdens de prospectie met ingreep in de bodem zijn geen aanwijzingen verkregen
dat het onderzoeksgebied met historische munitie vervuild is. De initiatiefnemer
dient hiervoor dus ook geen specifieke remediërende maatregelen te nemen.

In geval van het alsnog aantreffen van een niet-ontploft artillerieprojectiel of elk
object dat redelijkerwijs kan vermoed worden een niet-ontploft munitieartikel te zijn,
dienen volgende stappen te worden genomen:
-

Het object wordt niet aangeraakt.

-

De werken worden gestaakt en de werf wordt ontruimd, het personeel
verplaatst zich naar een veilige plaats (zie VGM).

-

De lokale politie wordt op een rustige en duidelijke manier op de hoogte
gebracht van de vondst.

-

De lokale politie doet vaststelling van het object en neemt de nodige
maatregelen (bijvoorbeeld het instellen van een veiligheidsperimeter).

3
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-

Het object wordt geruimd door de dienst DOVO. Wanneer het gebied door
de DOVO is vrijgegeven, kunnen de werken worden hervat.

Er kunnen echter ook preventieve en/of remediërende maatregelen genomen
worden om dit proces beter af te stemmen op de vlotte uitvoering van de werken.
De initiatiefnemer dient hiervoor te rade te gaan bij een gespecialiseerd
munitiesaneringsbedrijf.

4
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2 Omschrijving van de maatregelen
maatregelen
2.1

Onderzoeksdoel

Het doel van het volledige vooronderzoek, zowel zonder als met ingreep in de
bodem, was een inzicht te verkrijgen in het archeologisch kennispotentieel van het
projectgebied en de impact van de geplande werken op het archeologische
erfgoed in te schatten. Aldus kan een advies gevormd worden voor de
vervolgstrategie op de projectlocatie.

Aan de hand van de ingezamelde data kan gesteld worden dat de aanwezigheid
van een archeologische site binnen de onverstoorde delen van het projectgebied
met zekerheid is aangetoond.
aangetoond Bijgevolg wordt een programma van maatregelen
opgesteld voor een vlakdekkend archeologisch onderzoek, met als doel een
structuren.
definitieve registratie van alle archeologische sporen en structuren
De geplande werken omvatten de aanleg van een riolering en een wegenis in het
kader van woningenbouw. Dat betekent dat het aangetroffen brandrestengraf
voorlopig in situ bewaard zou kunnen worden, maar dat de geplande ruimtelijke
ordening van het gebied een behoud in situ niet toelaat.

5

Figuur 1. Confrontatie tussen de geplande toestand en de proefsleuven, waaruit
blijkt dat een behoud in situ niet mogelijk is.

De bewaring van het archeologisch kennispotentieel als een maatschappelijk goed
is echter het uiteindelijke doel van het archeologisch onderzoek en de wettelijke
verplichting van de initiatiefnemer.
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De onderzoeksvragen, een synthese van de ruimere onderzoeksdoelen, die in dit
vlakdekkend onderzoek van de sporensite beantwoord dienen te worden, worden
hieronder opgesomd.

2.2

Opgravingsstrategie, -methoden, -technieken

Het vlakdekkend archeologisch onderzoek wordt uitgevoerd conform de Code van
Goede Praktijk versie 4.0, zoals omschreven in de hoofdstukken 15 en 16.
2.2.1

Afbakening van de onderzoekszones
onderzoekszones

Er is sprake van één onderzoekszone waar een klein opgravingsvlak dient te worden
aangelegd voor het definitieve onderzoek van spoor 6, dat als een brandrestengraf
kan worden geïnterpreteerd. Deze structuur kan gedateerd worden in de late
IJzertijd of de inheems-Romeinse periode.

6

Figuur 2. Zone voor vervolgonderzoek van het aangetroffen brandrestengraf.

Voor deze onderzoekszone zijn er specifieke onderzoeksvragen opgesteld.

1. Hoe kadert de opbouw en tafonomie van het aangetroffen graf en de
grafinhoud binnen de huidige archeologische kennis van het grafritueel
in de late IJzertijd en inheems-Romeinse periode ?
2. Uit welke historische periode dateert dit graf ? Hoe strookt dit met de
kennis van deze periode in de regio Zwevegem ?
3. Hoe kaderen deze archeologische structuren binnen de gekende
dynamiek

van

grafvelden

en

waar

in

Zwevegem

kunnen

er
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archeologische sporen en structuren uit dezelfde periode van de
geschiedenis worden verwacht ?
4.

Welke nieuwe archeologische en cultureel-antropologische gegevens
heeft het onderzoek bijgebracht aan de bestaande kennis?

5.

Welke landschappelijke parallellen bestaan er voor deze vindplaats?

Naast deze onderzoeksvragen is het zinvol om volgende natuurwetenschappelijke
onderzoeken indachtig te houden:

1. Macrorestenonderzoek van verbrande of verkoolde macroresten in de
vulling van de kuilen. Dit kan een beeld verschaffen over de houtsoorten
die in de brandstapel zijn gebruikt.
2. Gecremeerde faunaresten, het onderzoek van de gecremeerde
faunaresten geeft een inzicht in de grafgiften op de brandstapel.
3. Antropologisch onderzoek van de gecremeerde menselijke resten, dit
dient een inzicht te geven in wat voor persoon (of personen) in het graf
zijn neergelegd.
De polygoon voor het vervolgonderzoek is opgemaakt in ArcGIS en in shapefile
beschikbaar.
Het betreft een sporensite zonder complexe verticale stratigrafie,
stratigrafie waarbij de diepte
van het aan te leggen archeologisch vlak zich op circa 50 centimeter onder het
huidige maaiveld bevindt. Alle archeologisch relevante sporen worden volledig
stratigrafisch opgegraven, het veldwerk kan dus als volledig worden beschouwd als
alle archeologisch relevante sporen volledig stratigrafisch zijn onderzocht.
2.2.2

Aandachtspunten

Het onderzoek dient te gebeuren conform de vigerende Code van Goede Praktijk.
Hierin staat de geijkte methodiek voor een vlakdekkend onderzoek en een
vlakdekkend onderzoek van een sporensite zonder complexe verticale stratigrafie
beschreven.
Aandachtspunten zijn:
-

grafinhoud..
Het strikt stratigrafisch (“laagsgewijs” onderzoek van de grafinhoud

-

Aandacht voor het feit dat grafgiften zich mogelijk in een nis in de kuilwand
van het graf bevinden (waardoor ook een deel
deel van het onverstoorde
sediment rondom dient te worden onderzocht.
onderzocht.

-

Het volledig bemonsteren en uitzeven van de grafinhoud.

-

(Nederzettings)
Nederzettings)ruis (losse aardewerkfragmenten) wordt zo veel mogelijk als
puntlocaties geregistreerd, het inzamelen van deze objecten
objecten “per werkput”
bewerkstelligt immers geen zinvolle verspreidingskaart van dit materiaal.
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2.2.3

Afwijkingen ten opzichte van de CGP

Alle afwijkingen ten opzichte van de Code van Goede Praktijk, de geldende
wettelijke basis voor het uitvoeren van archeologisch onderzoek in Vlaanderen,
moeten worden gemeld en gemotiveerd.
In het huidige Verslag van Resultaten en het Programma van Maatregelen zijn geen
afwijkingen op de Code van Goede Praktijk noodzakelijk geweest.

Er worden tevens geen afwijkingen ten opzichte van de Code van Goede Praktijk
voorzien wat betreft het vlakdekkend onderzoek. Indien tijdens de uitvoering
afwijkingen noodzakelijk zijn, worden deze door de erkend archeoloog (uitvoerder)
verantwoord.
2.2.4

Competenties
Competenties van de uitvoerder

De competenties van de uitvoerder zijn gebaseerd op de Code van Goede Praktijk,
versie 4.0, hoofdstuk 4.
De erkend archeoloog is verantwoordelijk voor het samenstellen van een team dat
over de nodige competenties beschikt voor het uitvoeren van een vlakdekkend
onderzoek in een “landelijke context”.
Bij voorkeur bestaat dit team uit:
-

Eén

archeoloog

(veldwerkleider)

met

aantoonbare

ervaring

in

het

vlakdekkend onderzoek van brandrestengraven en crematiegraven uit de
late IJzertijd/Romeinse periode.
-

Eén assistent-archeoloog met aantoonbare ervaring in het veldwerk en de
verwerking van sporensites uit de late IJzertijd/Romeinse periode.

Voor de verwerking van de onderzoeksresultaten en de rapportage wordt minstens
de veldwerkleider ingezet, bijgestaan door de nodige specialisten. Deze worden
door

de

erkend

archeoloog

geselecteerd

onderzoeksresultaten van het veldwerk.

op

basis

van

de

feitelijke
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2.3

“PostPost-excavation”
excavation”

2.3.1

Rapportage en natuurwetenschappelijk onderzoek

Bemonsteringsstrategie en natuurwetenschappelijk worden uitgevoerd conform de
Code van Goede Praktijk versie 4.0, zoals omschreven in de hoofdstukken 20 en
20.3.
De veldwerkleider beslist op welke manier de staalname tijdens het veldwerk wordt
uitgevoerd,

waar

en

wanneer

dit

zinvol

is

(voor

het

bereiken

van

de

onderzoeksdoelen) en of het noodzakelijk is een specialist bij deze staalname te
betrekken. Een voorbeeld hierbij is de staalname voor archeomagnetische datering,
die uitsluitend door een specialist kan worden uitgevoerd.

Voor dit specifieke onderzoek zijn aan te raden om uit voeren in het kader van het
onderzoek van de beide onderzoekszones:
-

waardering en analyse van micro- en macroresten (verkoolde zaden en
vruchten)

-

waardering en analyse van gecremeerd menselijk botmateriaal

-

waardering en analyse van gecremeerd dierlijk botmateriaal

-

anthracologisch onderzoek, waardering en datering

-

C14-datering van houtskool, waardering en analyse

-

C14-datering van gecremeerd botmateriaal, waardering en analyse

-

Conservatie van aardewerk, glas en metaal

Assessment en rapportering van het vlakdekkend onderzoek wordt uitgevoerd
conform de Code van Goede Praktijk versie 4.0, zoals omschreven in de
hoofdstukken 22.1 en 23.
Voor de assessment en de rapportering is het strikt noodzakelijk dat de data uit het
veldwerk door de opgravingsleider(s) worden uitgewerkt. De veldwerkleider beslist
welke specialisten hierbij dienen te worden betrokken.
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2.3.2

Deponeren archeologisch ensemble

Assessment en rapportering van het vlakdekkend onderzoek worden uitgevoerd
conform de Code van Goede Praktijk versie 4.0, zoals omschreven in Deel 4.
Vergaarde data en vondsten (het archeologisch ensemble) blijven te allen tijde
eigendom van de opdrachtgever. Na onderzoek (en de tijdelijke opslag bij de
erkend archeoloog die het vlakdekkend onderzoek heeft uitgevoerd) dient het
ensemble te worden opgenomen door een erkend onroerenderfgoeddepot, indien
dit voor de regio aanwezig is, dit in overeenkomst met de opdrachtgever.
Het deponeren van het archeologisch ensemble kan in dit geval gebeuren in het
onroerenderfgoeddepot Trezoor binnen het werkgebied van IOED Leiedal.
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Figuur 3. Situering van het onderzoeksgebied ten opzichte van de erkende
onroerenderfgoeddepots in Vlaanderen.

Indien dit depot niet beschikbaar is of niet in staat is om het ensemble te ontvangen,
dient een ander onroerenderfgoeddepot te worden gezocht of kan een afspraak
gemaakt worden tussen de initiatiefnemer en de erkend archeoloog voor de
definitieve opslag.

Het is belangrijk dat alle vondsten en stalen samengebracht worden en als één
ensemble worden bewaard ! Uitzonderingen hierop zijn eventuele tijdelijke
uitleningen van stukken voor tentoonstellingen of verder onderzoek.

HEMBYSE ARCHEOLOGIE

3 Kostenraming, prijsopbouw
3.1

Veldwerk
Veldwerk

Zie bijlage voor een uitgewerkte kostenraming (tabel).
Voor het veldwerk wordt een voorlopige inschatting van de kostprijs gemaakt, de
verschillende uit te voeren werken kunnen worden vertaald in een meetstaat. Dit
document kan door de initiatiefnemer gebruikt worden om een uitvoerder voor het
archeologisch onderzoek aan te stellen, op basis van de nodige criteria.
Het wordt aangeraden om de aanstellingscriteria voor het archeologisch onderzoek
niet louter te beperken tot prijs, maar tevens ervaring en kwalitatieve uitvoering en
uitwerking van archeologisch onderzoek in acht te nemen. Het archeologisch
onderzoek kan immers slechts één keer worden uitgevoerd, een herstel van schade
aan het archeologisch kennispotentieel is niet mogelijk.
De timing voor het veldwerk is uiteraard afhankelijk van de aangetroffen sporen en
structuren, al kan er op basis van de waardering in de prospectie met ingreep in de
bodem een uitvoeringstermijn worden ingeschat. Voor het veldwerk van de
sporensite wordt dit geschat op maximaal 5 veldwerk dagen voor de aanleg van de
vlakken en het couperen van de grondsporen (vermoedelijk enkel spoor 6). De
erkend archeoloog die het onderzoek uitvoert kan in overleg met de initiatiefnemer
beslissen of het uitzeven van de stalen ter plaatse gebeurt, dan wel (nadien) in een
verwerkingsruimte. De logistieke uitwerking van het onderzoek is ten laste van de
veldwerkleider,

er

dient

echter

te

worden

vermeden

dat

niet-afgewerkte

onderzoekszones open blijven liggen, om schade door de elementen of door
illegale prospectie te voorkomen.
Deze termijn houdt geen rekening met de termijnen van aanbesteding, gunning,
administratie en voorbereiding, mobilisatie, en dergelijke meer.
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3.2

PostPost-excavation

Zie bijlage voor een uitgewerkte kostenraming (tabel).
Voor het gedeelte van post-excavation wordt een voorlopige inschatting van de
kostprijs gemaakt, de verschillende uit te voeren werken kunnen worden vertaald in
een meetstaat. Dit document kan door de initiatiefnemer gebruikt worden om een
uitvoerder voor het archeologisch onderzoek aan te stellen, op basis van de nodige
criteria.
De timing voor de basisverwerking en het opmaken van het archeologierapport
wordt in totaal op 5 werkdagen geschat. De veldwerkleider en de erkend
archeoloog kiezen de geschikte personele inzet voor de basisverwerking en
rapportage. Bij voorkeur wordt één archeologierapport en één eindverslag
opgeleverd. Het archeologierapport en het eindverslag dienen conform de CGP te
worden opgemaakt en opgeleverd. In het eindverslag zijn ook alle resultaten van de
specialistische en/of natuurwetenschappelijke onderzoeken opgenomen, of er
wordt een uitvoeringstermijn vastgelegd waarbinnen deze worden uitgevoerd en
opgeleverd.
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4 Besluit
Het archeologisch onderzoek te Zwevegem - Stedestraat, in de vorm van een
bureauonderzoek,

een

landschappelijk

bodemonderzoek

en

een

proefsleuvenonderzoek, heeft aangetoond dat er binnen het onderzoeksgebied een
brandrestengraf uit de late IJzertijd of inheems-Romeinse periode aanwezig is.
Het aangetroffen brandrestengraf wordt rechtstreeks en onrechtstreeks door de
geplande werken bedreigd, de initiatiefnemer zal dan ook conform het geldende
Onroerend Erfgoeddecreet de nodige maatregelen moeten nemen en de nodige
middelen moeten voorzien om deze archeologische en historische kenniswinst te
documenteren en aldus te behoeden voor een ongecontroleerde vernietiging.
Deze maatregelen omvatten het aanstellen van een erkend archeoloog voor de
definitieve

vlakdekkende

opgraving

van

deze

onderzoekszone,

conform

voorliggend Programma van Maatregelen en de vigerende Code van Goede

Praktijk.
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onroerenderfgoeddepots in Vlaanderen. ......................................................... 10

15

HEMBYSE ARCHEOLOGIE

16

Hembyse Archeologie is een handelsnaam van Hembyse bvba.
Maatschappelijke zetel: Kastanjestraat 26, 9000 Gent
BTW: BE 0677.720.687
IBAN: BE25890214307282
BIC: VDSP BE 91
Tel. 0032 472 89 97 66
E-mail: info@hembyse.net
Website: www.hembyse.net

