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1. BESCHRIJVEND GEDEELTE
1.1. Wettelijk kader
De archeologienota kadert in het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013. Naar aanleiding
van een geplande omgevingsvergunningaanvraag voor stedenbouwkundige handelingen te
Duffel, sportsite Rooienberg, waarbij de totale oppervlakte van de ingreep in de bodem
1000m² of meer beslaat en de totale oppervlakte van de kadastrale percelen waarop de
aanvraag betrekking heeft 3000m² of meer bedraagt, dient de initiatiefnemer een
archeologienota toe te voegen aan de vergunningsaanvraag. De archeologienota dient
opgemaakt te worden onder supervisie van een erkend archeoloog.

1.2. Onderzoeksopdracht
1.2.1. Vraagstelling
•

Zijn er archeologische of historische gegevens gekend over de site?

•
•

Zijn er indicaties dat de bodem (deels) verstoord is?
Zijn er landschappelijke factoren die invloed kunnen hebben op de gaafheid van
eventuele archeologische sporen?
Wat is de impact van de geplande werken op het bodemarchief?
Is er een archeologische site aanwezig? Zo ja, wat zijn de karakteristieken en de
bewaringstoestand ervan? Wat is de relatie met het landschap? Welke waarde heeft
de site?
Wat is de te volgen strategie tijdens een eventueel verder onderzoek en welke
bijkomende onderzoeksvragen moeten daarbij beantwoord worden?

•
•

•

1.2.2. Randvoorwaarden
Niet van toepassing.

1.2.3. Huidige toestand1
Het sportcentrum Rooienberg in Duffel omvat een grote sporthal met cafetaria, een buiten
basketbalveld, een skateplein, een atletiekpiste, een overdekte tribune, vier voetbal terreinen
met infrastructuur, een zwembad, een looppad, een cafetaria naast het zwembad, een
speelpleintje en een parking. (Figuur 1)

1

Informatie verkregen via bouwheer
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Figuur 1: Plan huidige situatie sportterrein Rooienberg (bron: bouwheer)
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Figuur 2: Projectgebied (blauw) en onderzoeksgebied (lichtblauw) aangeduid op luchtfoto 2019 (bron: geopunt)

De terreinen B en C zijn omheind en voorzien van een dugout. Rond de terreinen B, C en D
zijn verlichtingspalen voorzien. Het oefenplein wordt verlicht door op de bestaande
verlichtingspalen van veld C bijkomende verlichting te voorzien. De gymhal zal gebouwd
worden op de terreinen van het veld C. Het huidig voetbal veld C zal worden verplaatst.
In het midden van de voetbalterreinen en de oefenvelden bevindt zich een bestaande woning
met tuin en serre. De ontsluiting van deze woning gebeurt via de grindweg aansluitende op
de Wouwendonkstraat. De woning bestaat uit een hoofdgebouw met aanhorigheden met een
serre en een volledig omheinde tuin.
Ter hoogte van de oostgrens, voorzijde woning loopt de open gracht de
Wouwendonksebeek. De beek vormt ook de oostelijke grens van het huidig oefenplein. Ten
zuiden vormt de basisschool Kiliaan de grens met het sportcentrum. Op deze grens
bevinden zich een bomenrij met een dichte begroeiing van struiken en een open gracht.
Deze archeologienota zal slechts toepassing hebben op een beperkt gedeelte van het
onderzoeksgebied. Deze zone bevindt zich in het zuidelijke uiteinde van het projectgebied
ten zuiden van de voetbalvelden en ten noorden van de parking en bomenrij (Figuur 2).
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1.2.4. Geplande werken
Deze archeologienota kadert in de geplande bouw van een nieuwe gymhal op een klein
gedeelte van het onderzoeksgebied. Enkel daar zal zich dus een verstoring van de bodem
voordoen. Het gebouw meet 25 bij 45 m en heeft dus een oppervlakte van 1125 m². (Figuur

3)
Het gebouw zal op het gelijkvloers plaats bieden aan een educatieve gymzone. De
binneninrichting voorziet een gevarieerd gamma aan sporttoestellen en -voorzieningen.
Tevens zijn sanitaire voorzieningen aanwezig op het gelijkvloers. (Figuur 4, Figuur 5)
De nieuwe gymhal zal bestaan uit twee bouwlagen maar echter voor een beperkt gedeelte
van het gebouw namelijk de linkerzijde. De eerste verdieping zal plaats bieden aan een
vergaderruimte en douches. De overige ruimte zet zich voort over twee verdiepingen.
Als funderingsmethode wordt een vloerplaatfundering voorzien met sokkels. In het oosten zal
lokaal een diepere uitgraving nodig zijn. Deze verhouden zich trapsgewijs ten opzichte van
elkaar. Een eerste trap bevindt zich in het uiterste oosten van het gebouw waarbij de
bovenkant van de vloerplaat zich zo’n 62 cm onder de ontworpen vloerpas bevindt. De
tweede uit te graven trap sluit zich onmiddellijk ten westen van deze eerste uitgraving aan.
De bovenkant van de vloerplaat zal zich hier op 120 cm onder de geplande vloerpas
bevinden. De noodzakelijke sokkels bevinden zich langsheen de randen van het gebouw en
zullen eenzelfde uitgraving nodig hebben als de eerste trap. Deze uitgravingen zijn te wijten
aan de voorziening van valkuilen (-62 cm) die zich over de lengte van het gelijkvloers
uitstrekken. De uitgraving tot 120 cm onder het geplande loopvlak dient te gebeuren voor de
inplanting van een maxi-trampoline. Dit gaat slechts om een heel beperkte oppervlakte.
Tevens zal een uitgraving tot 62 cm onder het geplande loopvlak nodig zijn voor de aanleg
van een fast track. (Figuur 8, Figuur 9, Figuur 10, Figuur 11)
Bij de opgegeven uitgravingen dient echter een buffer van 30 cm ter worden gerekend
gezien deze maten de bovenkant van de vloerplaat weergeven en geen rekening houden
met haar dikte. Dit geeft een noodzakelijke uitgraving variërend tussen 92 tot 150 cm onder
de geplande vloerpas.
Lokaal zullen ook leidingen worden aangelegd die aansluiten op de bestaande riolering.
Hierbij dient een uitgravingen van ongeveer 110 cm in acht te worden genomen. Tevens
wordt ten noordwesten van de gymhal een regenwaterput voorzien van 10 000 liter. Hier zal
men lokaal dieper dienen af te graven. Een nieuwe leiding zal vertrekken van deze
regenwaterput richting de bestaande regenwaterputten ter hoogte van het voetbalveld.
Tevens zal een omleiding moeten aangelegd worden om de overloop van het regenwater
naar de gracht ten zuiden van het projectgebied te voorzien. Het afvalwater zal met leidingen
naar de straatkant ten westen van de nieuwe gymhal worden afgeleid. (Figuur 6, Figuur 7)
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Gezien de dringende aard van het dossier zal verder geadviseerd vooronderzoek na het
verkrijgen van het indienen van de vergunning gebeuren. De archeologienota wordt daarom
opgesteld in uitgesteld traject.

Figuur 3: Kadaster met aanduiding van geplande inplanting nieuwe gymhal (rood omlijnd) en afbakening plangebied
(rood gearceerd) (bron: initiatiefnemer)
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Figuur 4: Inplantingsplan gelijkvloers gymhal met aanduiding snedes (bron: initiatiefnemer)
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Figuur 5: Inplantingsplan gelijkvloers gymhal (bron: initiatiefnemer)
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Figuur 6: Rioleringsplan gymhal (bron: initiatiefnemer)
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Figuur 7: Inplantingsplan met aanduiding riolering (bron: initiatiefnemer)
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Figuur 8: Principesnede A gymhal (bron : initiatiefnemer)
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Figuur 9: Principesnede B gymhal (bron: initiatiefnemer)
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Figuur 10: Principesnede C gymhal (bron: initiatiefnemer)
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Figuur 11: Principesnede D gymhal (bron: initiatiefnemer)
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Figuur 12: Visualisatie voorgevel zuidwest (bron: initiatiefnemer)

Figuur 13: Visualisatie voorgevel noordwest (bron: initiatiefnemer)

Figuur 14: Visualisatie voorgevel zuidoost (bron: initiattiefnemer)
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1.3. Werkwijze en strategie
1.3.1. Motivering onderzoeksstrategie
In dit bureauonderzoek wordt getracht een zo duidelijk mogelijk beeld te vormen van de
huidige archeologische, historische en landschappelijke kennis van het projectgebied en de
omgeving. Dit wordt vervolgens getoetst aan de geplande verstoring van de bodem. Het doel
hiervan is te kunnen bepalen of verder archeologisch onderzoek aangewezen is. Om een
antwoord te kunnen formuleren op de onderzoeksvragen werden verschillende bronnen
geraadpleegd.
Informatie over de afbakening van het plangebied en de geplande werkzaamheden werd
aangeleverd via de initiatiefnemer. Om een zicht te krijgen op de huidige archeologische
kennis van het plangebied en Duffel in het algemeen werd de online databank van de CAI
(Centraal Archeologische Inventaris) geraadpleegd.3 Als aanvulling hierop werden
verschillende historische kaarten geraadpleegd via Geopunt4, de centrale toegangspoort tot
geografische overheidsinformatie, en via Cartesius5, een databank die kaarten bundelt van
het NGI (Nationaal Geografisch Instituut), de Koninklijke Bibliotheek, het Rijksarchief en het
Koninklijk Museum voor Midden-Afrika. Langs deze weg werden ook verschillende luchtfoto’s
bekeken die genomen zijn sinds de jaren 70 van de 20ste eeuw. Op alle kaarten en luchtfoto’s
werd het plangebied geprojecteerd, om zo tot een duidelijk beeld te komen van het
landgebruik gedurende de laatste eeuwen. Geopunt leverde ook verschillende kaarten op die
betrekking hebben tot de landschappelijke en bodemkundige ligging van het gebied. Een
kadasterplan dat beschikbaar is via de GRB-kaart op Geopunt werd vergeleken met hetgene
dat beschikbaar is via de CadGIS Viewer van de Federale Overheid.6 Een topografische
kaart werd verkregen via het NGI.7

1.3.3. Gebruikt materiaal
Alle nodige informatie werd geraadpleegd via het internet of werd digitaal aangeleverd door
de initiatiefnemer. De kaarten die toegevoegd zijn als bijlage werden vervaardigd met behulp
van QGIS, een geografisch informatiesysteem.

1.3.4. Motivering eventueel afwijkende methodiek

3

https://cai.onroerenderfgoed.be/
http://www.geopunt.be/kaart
5 http://www.cartesius.be/CartesiusPortal/
6 http://ccff02.minfin.fgov.be/cadgisweb/
7 http://www.ngi.be/topomapviewer/
4
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Niet van toepassing.

1.3.5. Inbreng specialisten
Niet van toepassing.

1.3.6. Algemene wetenschappelijke advisering
Niet van toepassing.

Archeologienota DUFFEL GYMHAL
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2. ASSESSMENTRAPPORT
2.1. Landschappelijke ligging
2.1.1. Topografische situering
Duffel is gelegen in de provincie Antwerpen en is onderdeel van de Zuiderkempen. De
gemeente grenst aan Lier in het noordoosten, Koningshooikt in het oosten, Sint-Katelijke
Waver in het zuiden, Mechelen in het zuidwesten, Rumst in het westen en Lint en Kontich in
het noordwesten. Het centrum van Duffel bevindt zich in het noordwestelijke deel van de
gemeente, waar een spoorweg de gemeente in noord-zuid richting doorsnijdt. (Figuur 15)

Figuur 15: Topografische kaart met aanduiding projectgebied (roze) en plangebied (rood) (bron: geopunt) (bijlage 1)

Het projectgebied situeert zich in het noordwesten van de stadskern van Duffel. Het wordt
begrensd door de Spoorweglaan in het westen, Rooienberg in het zuiden en diverse
percelen in het noorden en oosten. Deze zijn voornamelijk ingenomen door woningen terwijl
ten
zuidoosten
zich
een
schoolgebouw
bevindt.
(
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Figuur 16) Kadastraal bestaat het gebied uit perceel DUFFEL afdeling 1 sectie A perceel
0024/00T000. (Figuur 17) Op de bodemgebruikskaart uit 2001 staat het grootste deel van
het projectgebied gekarteerd als weide en akkerland. De randen als bebouwde
zones.(Figuur 18)
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Figuur 16: Topografische kaart – detail met aanduiding projectgebied (roze) en plangebied (rood gearceerd) (bron:
geopunt) (bijlage 2)
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Figuur 17: Kadasterkaart met aanduiding projectgebied (roze) en plangebied (rood gearceerd (bron: geopunt) (bijlage
3))

Archeologienota DUFFEL GYMHAL
Projectcode: 2019G120

25
Verslag van resultaten bureauonderzoek

Figuur 18: Bodemgebruikskaart met aanduiding van projectgebied (blauw) en plangebied (lichtblauw gearceerd) (bron:
geopunt) (bijlage 5)

2.1.2. Landschappelijke situering
Duffel bevindt zich in de Kempen, in de omgeving waar de Vlaamse Vallei overgaat in de
noordelijke cuesta’s. Meer bepaald is het gelegen in de cuesta van de klei van Boom. Deze
vormt een interfluvium tussen de Demer-Dijle-Rupelas en de depressie van de Kleine Nete.
Deze cuesta vertrekt vanaf de steilrand Waasmunster-Stekene en loopt oostwaarts door tot
voorbij Herselt waar ze, in de streek van Averbode, aansluit bij een reeks interfluvia tussen
de noordelijke bijrivieren van de Demer. De cuesta kenmerkt zich door een steil hellende
noordelijke flank begrensd door Schelde en Ruppel alsook een zwak hellende zuidelijke flank
die dan weer door de Nete wordt begrensd. De hoogtes van deze cuesta schommelen
tussen +25m en +50m TAW. Deze cuesta is, behalve door de Vlaamse Vallei, ook nog
doorsneden door twee andere belangrijke doorbreekdalen, zodat men drie sub-cuesta’s kan
onderscheiden: deze van het Land van Waas, gelegen ten westen van het doorbreekdal van
Hoboken; deze van het Land van Boom; gelegen tussen dit laatste doorbreekdal en deze
van Lier; en verder opwaarts de sub-cuesta van Heist-op-den-Berg.10 (Figuur 19)

10

SCHELKENS N. 2017
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Figuur 19: Digitaal Terreinmodel Vlaanderen met aanduiding plangebied (blauw) en plangebied (lichtblauw gearceerd)
(bron: goepunt) (bijlage 6)

Het projectgebied heeft een hoogte van +8m TAW. Deze is laag door de nabij gelegen
Beneden-Nete. Aan beide zijden van de rivier wordt het landschap aanzienlijk hoger (tot zelfs
+30m TAW ten westen van het projectgebied). Het projectgebied bevindt zich namelijk in het
overgangsgebied tussen de lager gelegen Netevallei en de Cuesta van Boom. (Figuur 20)
Het projectgebied schommelt tussen + 10m TAW en + 6,5 m TAW. Een algemene daling in
hoogte kan worden waargenomen in zuidoostelijke richting, namelijk richting Nete.
Schommelingen in hoogte zijn te wijten aan de aanwezigheid van de sportinfrastructuur Het
plangebied bevindt zich in de lager gelegen zone en schommelt tussen +7,5 m TAW EN +
6,5 m TAW. Een plotse daling is merkbaar in het zuidelijk uiteinde van het projectgebied en
is te wijten aan een kleine gracht. (Figuur 20)
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Figuur 20: Digitaal Terreinmodel Vlaanderen – detail met aanduiding van projectgebied (blauw)
(lichtblauw gearceerd) alsook hoogteprofielen (bron geopunt) (bijlage 7)

en plangebied

De potentiële bodemerosie toon geen specifieke aanduiding van het projectgebied. Wel
wordt een perceel, meteen grenzend langsheen de oostelijke zijde aangeduid met een zeer
laag potentieel op bodemerosie. De zones in de nabijheid van het projectgebied worden met
hetzelfde potentieel aangeduid of als verwaarloosbaar.(Figuur 21)
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Figuur 21: Potentiële bodemerosiekaart met aanduiding projectgebied (blauw) en plangebied (lichtblauw gearceerd)
(bron: geopunt) (bijlage 15)

De geomorfologische kaart voor deze streek is niet voorhanden en kan dus niet worden
afgebeeld.

2.1.3. Geologische situering
De tertiaire ondergrond ter hoogte van het plangebied bestaat uit afzettingen van het Lid
Putte (Formatie van Boom). 12 Deze eenheid bestaat uit zwartgrijze klei, is silthoudend en
bevat veel organisch materiaal. (Figuur 22)

12

http://www.geopunt.be/
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Figuur 22: Tertiair geologische kaart met aanduiding projectgebied (blauw) en plangebied (lichtblauw gearceerd) (bron:
geopunt) (bijlage 8)

De Quartair geologische kaart geeft aan dat de ondergrond ter hoogte van het plangebied
bestaat uit type 3. Het gaat om eolische afzettingen van het Weichseliaan (laat-Pleistoceen)
(code ELPw) en/of hellingsafzettingen van het Quartair (code HQ). Deze bevinden zich
bovenop fluviatiele afzetting uit het Weichseliaan (Laat-Pleistoceen) (FLPw).(Figuur 23,

Figuur 24)
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Figuur 23: Quartair geologische kaart met aanduiding projectgebied (blauw) en plangebied (lichtblauw gearceerd)
(bron: geopunt) (bijlage 9)
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Figuur 24: Quartair geologisch type 3 (bron: geopunt.be)

2.1.4. Bodemkundige situering
Het grootste deel van het projectgebied staat op de bodemkaart gekarteerd als bebouwde
zone – antropogeen (OB). Twee andere bodemtypes laten zich onderscheiden in het oosten
van het projectgebied. Het gaat enerzijds om een natte lichte zandleembodem met stek
gevlekte, verbrokkelde textuur B horizont die zich tussen 40 en 70 cm situeert (type Phc).
Het Tertiair komt op wisselende diepte voor. Net onder dit bodemtype bevindt zich een Pbczbodemtype. Het gaat hierbij om een droge lichte zandleembodem met sterk gevlekte,
verbrokkelde textuur B horizont. (Figuur 25)

Archeologienota DUFFEL GYMHAL
Projectcode: 2019G120

32
Verslag van resultaten bureauonderzoek

Figuur 25: Bodemtypekaart met aanduiding van projectgebied (blauw) en plangebied (lichtblauw gearceerd) (bron:
geopunt) (bijlage 10)

In 2010 werden twee boringen verricht ter hoogte van het projectgebied. In 2018 werd een
boring op het zuidoostelijke deel van het perceel uitgevoerd. De samenstelling van de bodem
wordt beschreven in onderstaande boorrapporten (Figuur 26, Figuur 27, Figuur 28, Figuur

29).
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Figuur 26: Uitgevoerde grondboringen ter hoogte van projectgebied (bron: dov.vlaanderen.be)
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Figuur 27: Rapport 1 boring ter hoogte van projectgebied (bron: dov.vlaanderen.be)
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Figuur 28: Rapport 2 boring ter hoogte van projectgebied (bron: dov.vlaanderen.be)

Figuur 29: Rapport 3 boring ter hoogte van het projectgebied
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2.2. Historische beschrijving
2.2.1. Algemene historische beschrijving17
De Nete speelt een belangrijke rol in het ontstaan van Duffel dat namelijk uit twee
woonkernen aan beide zijde van de Beneden-Nete is ontstaan.
Het prehistorische verleden van Duffel werd geattesteerd door de aanwezigheid van
gefossiliseerde skeletresten daterend uit de laatste Ijstijd bij uitgravingen tussen 1952 en
1955 in het kader van de aanleg van waterspaarbekkens.
De late Bronstijd kwam aan het licht in de vorm van een bronzen lanspunt bij het uitgraven
van een bedding in 1932. Een haardketting kan mogelijk in de Ijzertijd of Romeinse tijd
worden gedateerd, hoewel dit moeilijk bleek. Een ruime dateren tussen 100 v. Chr. en 100 n.
Chr. werd aan het artefact meegegeven. Overige vondsten daterend van de Romeinse
periode bleven eerder schaars: een Romeins gedateerde aardewerkscherf (Mechelsebaan,
1950) en vermoedelijk een zilveren pannetje (nethe 1963).
In de bronnen wordt ‘Duffla’ voor het eerst vermeld in 1059 en betekende waarschijnlijk
zoveel als ‘plaats bij het water’. Gedurende de Volle Middeleeuwen vormden zich drie
heerlijkheden: Duffel-Hoogheid – een deel van het kwartier Antwerpen -, Duffel-Voogdij deel van het kwartier Zandhoven – en Duffel-Perwijs – een deel van het kwartier Grimberge
dat een baronie van Brabant was. De eerstgenoemde lag op de rechteroever, de laatste
twee bevonden zich op de linkeroever van de Beneden-Nete. Het gerechtelijk gezag kwam
de heren van Duffel toe, echter hadden zij niet alle gronden in eigendom. Een groot deel op
de rechteroever maakte namelijk deel uit van het bezit van de abdij van Tongerlo, op de
linkeroever van de abdij van Roosendael.
Gedurende de 16de eeuw gingen de drie heerlijkheden één geheel vormen, hoewel ze
onafhankelijk van elkaar bleven functioneren. Tijdens deze eeuw en de voorgaande eeuw
kende Duffel een welvaart door de lakennijverheid . Echter, gezien de conflicten die zich
tijdens de 16de eeuw afspeelden, betekende dit een stop voor de verdere groei. Tijdens de
Oostenrijkse bezetting was er terug een groei te bemerken in de bebouwing en kreeg ook de
weginfrastructuur een boost.
Onder de Franse overheersing fuseerden de drie heerlijkheden definitief tot één gemeente.
Gedurende de 19de eeuw ging de glasteelt een belangrijke rol vervullen in een gemeente dat
van oudsher een agrarisch karakter bezat.
De Eerste Wereldoorlog zorgde voor de vernietiging van het volledige centrum van Duffel.
De stad vormde een voornaam doelwit gezien haar strategische ligging aan de Nete. Een
17

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/themas/13635
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noodproject werd opgericht om het huizentekort op te vangen. Houten noodwoningen
werden in december 1918/januari 1919 opgetrokken op een driehoek gevormd door de
Katelijnsesteenweg, de Provinciestraat en de Perwijsstraat; evenals tussen de Voogdijstraat
en de Dr. Jacobsstraat Nadien nam de industrialisatie van het gebied sterkt toe. Zo werd
Duffel ontsloten door de spoorlijn Brussel-Mechelen-Antwerpen. De spoorwegbrug over de
Nete werd tijdens beide wereldoorlogen zwaar beschadigd. Ook na de Tweede Wereldoorlog
werd de wegeninfrastructuur sterk verbeterd en uitgebreid. Resten van deze conflicten zijn
een fort langsheen de Mechelsebaan en gegroepeerde bunkers in het oosten van de
gemeente dat deel uitmaakte van de KW-linie, de anti-tankhindernis tussen de stellingen
Antwerpen en Namen.

2.2.2. Historische beschrijving projectgebied
De Ferrariskaart (1771-1778) lokaliseert het projectgebied ten noordwesten van de
dorpskerk en op de noordelijke oever van de Grote Nete. Het projectgebied zelf is
onbebouwd en heeft een agrarisch karakter. Het betreft weiland dat met groen langsheen de
perceelsgrenzen is afgelijnd. In de omgeving zijn een aantal voorname hoeves zichtbaar
zoals de Roodenberghhoeve, de hoeve de Cools en de hoeve Terbruynen ten zuiden.
Verder ten zuiden bevindt zich een omwalde site genaamd Chateau Muggenborgh en het
Paepenhoff. (Figuur 30)
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Figuur 30: Ferrariskaart met aanduiding projectgebied (blauw) en plangebied (lichtblauw gearceerd) (bron: geopunt)
(bijlage 11)

De Atlas der Buurtwegen (1841) toont een gelijkaardige situatie waarbij het
onderzoeksgebied geen spoor van bebouwing weergeeft. Het geheel wordt samengesteld uit
delen van zes verschillende percelen. Verschillende wegen omgeven de ruimere regio
alsook een spoorlijn ten westen van het projectgebied. (Figuur 31)
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Figuur 31: Atlas der Buurtwegen met aanduiding projectgebied (blauw) en plangebied (lichtblauw gearceerd) (bron:
geopunt) (bijlage 13)

Op de Vandermaelenkaart (1846-1854) blijft het onbebouwde karakter van het projectgebied
behouden. Ook de grote hoeves in de onmiddellijke omgeving blijven zich aftekenen. (Figuur

32)
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Figuur 32: Vandermaelenkaart met aanduiding projectgebied (blauw) en plangebied (lichtblauw gearceerd) (bron:
geopunt) (bijlage 12)

De Poppkaarten (1842-1879) zetten dit beeld verder. Ook aan de perceelindeling lijken er
nauwelijks veranderingen te zijn aangebracht. (Figuur 33)
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Figuur 33: Poppkaart met aanduiding projectgebied (blauw) en plangebied (lichtblauw gearceerd) (bron: geopunt)
(bijlage 14)

De eerste bewijzen van ingebruikname doen zich pas voor op een luchtfoto van 1971
(Figuur 34). Hier is het westelijke deel van het projectgebied voorzien van een stadion. De
overige zones binnen het projectgebied lijken verder nagenoeg onbebouwd te zijn. Wel zijn
wegenissen en verhardingen aanwezig die het stadion verbinden met zowel het oostelijke
deel van het onderzoeksgebied (voetbalveld) als het zuidelijke deel. Het zuidoostelijke deel
wordt ingenomen door landbouwzone. In de omgeving van het projectgebied wordt meteen
de toename in bebouwing duidelijk. Een luchtfoto daterend van 1990 toont geen verandering
(Figuur 35).
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Figuur 34: Luchtfoto 1971 met aanduiding projectgebied (blauw) en plangebied (lichtblauw gearceerd) (bron: geopunt)
(bijlage 16)
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Figuur 35: Luchtfoto 1990 met aanduiding projectgebied (blauw) en plangebied (lichtblauw gearceerd) (bron: geopunt)
(bijlage 17)

Een luchtfoto genomen in 2003 toont weinig wijzigingen aan de eerder beschreven situatie
met uitzondering van het zuidoostelijke deel dat nu door een voetbalveld wordt ingenomen.
(Figuur 36)
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Figuur 36: Luchtfoto 2003 met aanduiding projectgebied (blauw) en plangebied (lichtblauw gearceerd) (bron: geopunt)
(bijlage 18)

Een luchtfoto daterend van 2007 (Figuur 37) is de uitbreiding van de parkeerplaatsen
zichtbaar in de zuidwestelijke hoek. Enkele jaren later (2010) wordt temidden van het
projectgebied een klein gebouw opgericht. Overigens blijft het onderzoeksgebied tot op
heden onveranderd met de uitzondering van de oriëntatie van het zuidoostelijke voetbalveld.
(Figuur 38, Figuur 39)
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Figuur 37: Luchtfoto 2007 met aanduiding projectgebied (blauw) en plangebied (lichtblauw gearceerd) (bron: geopunt)
(bijlage 19)
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Figuur 38: Luchtfoto 2010 met aanduiding projectgebied (blauw) en plangebied (lichtblauw gearceerd) (bron: geopunt)
(bijlage 20)
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Figuur 39: Luchtfoto 2019 met aanduiding projectgebied (blauw) en plangebied (lichtblauw gearceerd) (bron: geopunt)
(bijlage 21)
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2.3. Archeologisch kader
2.3.1. CAI-meldingen
ID

Afstand

Datering

10511018 155 m ten Steentijd: FinaalO

20878019

Paleolithicum
MiddenRomeinse Tijd
710 m ten FinaalNO
Neolithicum
MiddenBronstijd

Ijzertijd

Inhoud
- Lithisch materiaal
Losse vondst: Tjongeriaanspits
- Muntschat (periode Trajanus)
-

Mogelijk brandrestengraf

- 2 brandrestengraven
In de graven vond men handgevormde
keramiek daterend uit bronstijd of
ijzertijd.
-

Urngraf
Onbepaald: 3 kuilen

Nieuwe Tijd

(Cléda B., 2014. Archeologische opgraving
Duffel-Lisstraat, All-Archeo)
- Vlakgraf
1 urngraf
2 brandrestengraven
- Kuilen

11029721 563 m ten Nieuwe Tijd

(Reyns N., 2014. Archeologische opgraving
Duffel-Lisstraat, All-Archeo)
- Site met walgracht

20728320 708 m ten Ijzertijd
NO

N

10511322 481 m ten Vroege Ijzertijd
N

https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/105110
https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/208780
20 https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/207283
21 https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/110297
22 https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/105113
18
19

(historische studie – cartografie)
- Aardewerk
Losse vondst: klein potje in handgevormd
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aardewerk met vingernagelindrukken op
de rand

15914223 643 m ten Steentijd:
NW

Mesolithicum
Midden
Bronstijd

Late Bronstijd

Ijzertijd
Nieuwe
18de eeuw

11029924 548 m ten Nieuwe
NW

-

Onbepaalde paalkuilen en kuilen
Waterput
Perceelsgreppels en kuilen

(Van Liefferinge N., Fockedey L., 2012. Het
archeologisch vooronderzoek aan de
Spoorweglaan te Duffel, Archeo-rapport
86)
(Woltinge I e.a., 2013. Archeologisch
onderzoek Duffel Spoorweglaan, BAAC,
rapport 32)
Tijd:
- Hoeve

18de eeuw

11030025 691 m ten Nieuwe
NW

Tijd:

(toevalsvondst)
- Lithisch materiaal
Losse
vondst:
tweeslagsteker
in
Wommersomkwartsiet
- Plattegrond gebouw
Drieschepige structuur van ca. 12x6m met
afgeronde zijde en 10palig bijgebouw met
mogelijk dezelfde datering
- Plattegrond bijgebouw
2 vierpalige spiekers en 3 driepalige
spiekers

(historisch onderzoek,
studie)
Tijd:
- Hoeve

18de eeuw
(historisch
studie)

https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/159142
https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/110299
25 https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/110300
23
24

cartografische

onderzoek,

cartografische
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Tijd:

Middeleeuwen

11030429 621 m ten Nieuwe Tijd:
Z

middeleeuwen

10313131 383 m ten Nieuwe
ZO

10313032

27

(Historische onderzoek, cartografische
studie)
- Versterkt kasteel met walgracht
Kasteel gesloopt begin 19de eeuw. Laatste
restanten
afgebroken
bij
aanleg
Hondiuslaan
- Site met walgracht
(Historisch onderzoek, cartografische
studie)
- Versterkt kasteel
Vierkant vertrek met waterput vastgesteld.
Materiaal attesteerde
16de
eeuwse
bewoning van het kasteel en meer recente
resten van het kasteel.

(Vandenberghe S., 1983. Archeologische
waarnemingen
bij
restauratieen
consolidatiewerken van het Hof ter Elst,
Archaeologia Mediaevalis 6)
Tijd:
- Klooster

17de eeuw

421 m ten Volle
ZO
Middeleeuwen

https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/110302
https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/110301
28 https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/110295
29 https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/110304
30 https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/105107
31 https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/103131
32 https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/103130
26

cartografische

18de eeuw

10510730 781 m ten Volle
Z

(Historisch onderzoek,
studie)
- Site met walgracht

18de eeuw

11029528 665 m ten Late
ZO

Site met walgracht

18de eeuw

11030127 119 m ten Nieuwe Tijd:
Z

-

(historisch onderzoek)
- Kerk
2 Romaanse bouwfasen.

Kerk

bleek
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meermaals herbouwd te zijn. Een oudere
voorloper
tijdens
17de
eeuw
op
linkeroever. 14C-datering van mortel van
koor en apsis gedateerd tussen 1000 en
1280.
Late
- Kerk
Middeleeuwen
Eind 14de eeuw: uitbreiding van kerk van
eenbeukig naar driebeukig
Nieuwste Tijd:
- Kerk
de
19 eeuw
Tussen 1860 en 1865 werd een volledig
nieuwe kerk opgetrokken

11029833 582 m ten Late
O

11029534

Middeleeuwen

641 m ten Late
ZO
Middeleeuwen

10511135 844 m ten Bronstijd
ZO

(historisch onderzoek)
(Vander Ginst V., Smeets M., 2011. Het
archeologisch onderzoek inde SintMartinuskerk te Duffel, Archeo-rapport
71)
- Molen
Houten windmolen, banmolen. Reeds
vermeld tijdens de 14de eeuw en rond
1889 overgebracht naar Ranst. Verdween
in 1958.
(historisch onderzoek)
- Versterkt kasteel met walgracht
Kasteel werd gesloopt bij begin 19de eeuw.
Laatste restant afgebroken bij de aanleg
van de Hondiuslaan
(Historisch onderzoek)
- Metaalvondst
Losse vondst: bronzen lanspunt
(Toevalsvondst 1936)

https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/110298
https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/110295
35 https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/105111
33
34
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- Brug
Eerste vermelding over bestaan van een
Netebrug zou teruggaan tot 13de eeuw.
(historisch onderzoek)
- Metaalvondst
Losse vondst: ijzeren haardketting
(toevalsvondst 1954)

Bovenstaande tabel en onderstaande kaarten (Figuur 40, Figuur 41) geven een overzicht
van de gekende CAI-meldingen binnen een straal van ca. 1 km rondom het projectgebied.
Hierbij worden nagenoeg alle historische en prehistorische periodes aangetroffen. Louter de
vroege middeleeuwen geven nog geen bewijzen prijs. De steentijden zijn vertegenwoordigd
aan de hand van losse vondsten en een brandrestengraf. Zowel de bronstijd als de ijzertijd
geven zowel funeraire als bewoningscontexten aan. De Romeinse periode werd enkel aan
de hand van een muntschat aangetoond. De latere periodes (id est volle middeleeuwen, late
middeleeuwen, nieuwe tijd en nieuwste tijd komen voornamelijk aan het licht aan de hand
van historisch onderzoek dat de aanwezigheid van hoeves, sites met walgracht en versterkte
kastelen aantoont.
Globaal gezien ligt de nadruk hier op de nieuwe tijd en de metaaltijden.

36
37

https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/103128
https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/105106
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Figuur 40: CAI-meldingen weergegeven op GRB met aanduiding van projectgebied (blauw) en plangebied (lichtblauw
gearceerd) (bron: geopunt) (bijlage 22)
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Figuur 41: CAI-meldingen weergegeven op DTM met aanduiding projectgebied (blauw) en plangebied (lichtblauw
gearceerd) (bron: geopunt) (bijlage 23)

2.3.2. Archeologienota’s, nota’s en eindverslagen
Duffel – Segershoevestraat ID 556638
Naar aanleiding van een verkaveling langsheen de Segerhoevestraat voerde All-Archeo in
2017 een bureaustudie uit naar de archeologische verwachting van het onderzoeksgebied.
Binnen de contouren van het onderzoeksgebied bevindt zich volgens de historische kaarten
een hoeve ‘den hoff overhetveldt’. Dit resulteerde in een hoog archeologisch potentieel voor
het onderzoeksgebied met name voor het aantreffen van een site met walgracht daterend
van de 18de eeuw. Kansen werden ook reëel geacht voor andere periodes zoals de steentijd,
metaaltijd, Romeinse tijd en de middeleeuwen. Verder archeologisch vooronderzoek werd
nodig geacht. Een landschappelijk bodemonderzoek (2017K42) werd uitgevoerd om de
bewaringstoestand van de bodem en het potentieel op steentijd te karteren. Er werden 12
boringen uitgevoerd in een driehoeksgrid van 30x40 m. Hieruit bleek een sterke menselijke
impact op de bodem. Oorspronkelijk bevond er zich een B horizont in het bodemarchief dat
nog slechts in 4 boringen werd vastgesteld. De rest van het terrein leverde de

38
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oorspronkelijke B horizont opgenomen in de ploeglaag. De resultaten toonden een lage kans
op het aantreffen van goed bewaarde steentijd artefactensites. Relevante archeologische
sporen kunnen wel nog aanwezig zijn binnen het onderzoeksgebied. Hierdoor is verder
vooronderzoek in de vorm van een proefsleuvenonderzoek noodzakelijk voor een deel van
het onderzoeksgebied.
Duffel – Rietlei ID 392439
Naar aanleiding van een verkaveling voor meergezinswoningen langsheen de Rietlei voerde
Triharch in 2016 een bureauonderzoek uit naar het archeologisch potentieel van de site. Het
potentieel werd als laag ingeschat maar met een hogere verwachting voor prehistorische
artefactensites. Er werd echter geen verder onderzoek geadviseerd.
Duffel – Kruisstraat 160-162 ID 906140
Naar aanleiding van de bouw van nieuwe appartementsgebouwen langsheen de Kruisstraat
werd door BAAC in 2018 een bureaustudie gevoerd naar het potentieel van de site. Hieruit
bleek de mogelijke goede bewaring van het archeologisch archief door de vorming van een
dikke A-horizont ontstaan door plaggen, kenmerkend voor een droge lemige zandbodem
ontwikkeld in eolische sedimenten. Op basis hiervan werd verder onderzoek geadviseerd.
Duffel – Kruisstraat ID 198341
Naar aanleiding van wegenis- en rioleringswerken in de Kruisstraat voerde BAAC in 2016
een bureaustudie uit naar het archeologisch potentieel van de site. Gezien de verstoringen
die zich in het verleden reeds hebben afgespeeld en de aard van de werken, zouden
mogelijke resultaten slechts van fragmentarische en onvolledige aard zijn. Verder
vooronderzoek werd bijgevolg niet geadviseerd.

https://loket.onroerenderfgoed.be/archeologie/notas/archeologienotas/3924
https://loket.onroerenderfgoed.be/archeologie/notas/archeologienotas/9061
41 https://loket.onroerenderfgoed.be/archeologie/notas/archeologienotas/1983
39
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2.4. Synthese
2.4.1. Verwachtingspatroon
Op basis van het voorgaande assessment kan volgend verwachtingspatroon naar voor
geschoven worden:
-

-

-

-

De mogelijke aanwezigheid van een plaggenbodem heeft sinds de late
middeleeuwen voor een afdekking van oude loopniveaus en bodems gezorgd, wat
betekent dat mogelijke archeologische sites uit de voorgaande periodes (steentijden,
metaaltijden, Romeinse tijd, vroege en volle middeleeuwen) goed bewaard zijn
gebleven.
Voor de periodes ouder dan de middeleeuwen is er voor het projectgebied geen
enkele indicatie betreffende aan- of afwezigheid van bewoning. Voor de
middeleeuwen maakt het bureauonderzoek wel duidelijk dat Duffel reeds menselijke
aanwezigheid kende tijdens de steentijden, metaaltijden, Romeinse tijd, vroege en
volle middeleeuwen. Het is bijgevolg niet onwaarschijnlijk dat er middeleeuwse en
oudere sporen kunnen worden aangetroffen binnen het plangebied.
Voor de periode na de late middeleeuwen beschikt men over enig kaartmateriaal dat
er op wijst dat dit gebied gedurende de nieuwe tijd en later steeds akkerland betrof.
De kans om bewoningssporen aan te treffen uit de nieuwe tijd of later is bijgevolg
miniem.
Het is pas vanaf 1971 dat met zekerheid de ingebruikname van het projectgebied vor
recreatieve doeleinden kan worden aangetoond. Sindsdien werd het terrein
ingenomen door een sporthal, stadion, parkeerplaatsen, een zwembad, oefen- en
voetbalvelden. Welke weerslag deze infrastructuur en daarmee gepaard gaande
werken op het bodemarchief hebben uitgeoefend is op basis van het
bureauonderzoek niet duidelijk.
Besluitend kan gesteld dat er voor de periodes vroeger dan ca. 1770 (kaart van
Ferraris) geen gegevens beschikbaar zijn uit het bureauonderzoek om de aan- of
afwezigheid van een site binnen het projectgebied te kunnen bevestigen. De
aanwezigheid van een plaggenbodem, de geografische ligging van het projectgebied
in een overgangszone van een hoger gelegen cuesta naar het rivierdal van de
Beneden-Nete en de indeling van het landschap als akkers op de historische kaarten
maken echter dat de aanwezigheid van een archeologische site niet onwaarschijnlijk
is. De enige manier om concrete informatie in te winnen over de al dan niet
aanwezigheid van een archeologische site(s) uit de steentijden, de metaaltijden, de
Romeinse tijd, de middeleeuwen en de nieuwe tijd, is veldonderzoek.
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2.4.2. Afweging verder vooronderzoek
In eerste instantie wordt nagegaan of een verder vooronderzoek zonder ingreep in de bodem
noodzakelijk is, omdat de opsporing van archeologische sites bij voorkeur gebeurt via een zo
miniem mogelijke verstoring van de bodem. Indien het vooronderzoek zonder ingreep in de
bodem de afwezigheid van een archeologische site niet kan staven, wordt overgegaan naar
een vooronderzoek met ingreep in de bodem. In geval de aanwezigheid van een
archeologische site wordt bevestigd, dient men te proberen die in situ te bewaren. Indien dit
niet mogelijk is, dient men over te gaan tot een opgraving.
Het uitgevoerde bureauonderzoek kan geen uitsluitsel bieden omtrent de eigenlijke
bodemopbouw: aangezien de bodem gekarteerd is als een zone van voornamelijk weiland
en akkerbouw bestaat er geen duidelijkheid over de aanwezigheid van een plaggenbodem.
Daarnaast is er ook geen duidelijkheid over wat de impact is van het huidige gebruik van de
site (sportinfrastructuur) op de bodem. Dit zijn belangrijke factoren om in te schatten of er
een goede bewaring kan zijn van archeologisch relevante lagen, mogelijke steentijdsites (dit
gezien de aantrekkelijke ligging in een gradiëntzone tussen de Cuesta van Boom en de
Netevallei) en wat de mogelijke graad van verstoring is. Om deze vragen deze vragen te
kunnen beantwoorden, dient in eerste instantie gebruik gemaakt te worden van bijkomend
vooronderzoek zonder ingreep in de bodem, eventueel gevolgd door vooronderzoek(en) met
ingreep in de bodem.
De geplande werken zullen een bodemverstoring teweegbrengen van 92 cm tot 150 cm
onder de geplande vloerpas. Lokaal zijn diepere ingrepen nodig voor de inplanting van een
regenwaterput. Of dit een impact heeft op het eventueel bewaard archeologisch erfgoed is
op basis van het bureauonderzoek niet uit te maken. Het bureauonderzoek kan namelijk de
aan- of afwezigheid van een archeologische site niet staven. Hiervoor dient verder
vooronderzoek op het terrein te gebeuren

2.4.3. Verder vooronderzoek zonder ingreep in de bodem
Onder vooronderzoek zonder ingreep in de bodem wordt verstaan: landschappelijk
bodemonderzoek, geofysisch onderzoek en veldkartering. Hieronder worden deze drie
technieken besproken en geëvalueerd naar hun relevantie in het kader van dit onderzoek.

2.4.3.1. Landschappelijk bodemonderzoek
Dit type onderzoek heeft tot doel de aardkundige opbouw en ontstaansgeschiedenis van de
ondergrond en het landschap te kennen door middel van boringen of profielputten. In dit
geval lijkt het opportuun om op dit terrein verspreid een aantal landschappelijke boringen te
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plaatsen. Met deze methode kan met een minimale impact in de bodem toch heel wat
informatie verkregen worden:
- Hoe is de bodemopbouw?
- Is er een plaggendek aanwezig en wat is de dikte ervan?
- Is er onder het plaggendek een intacte bodem aanwezig? Dit kan van belang zijn
voor inschatten of er enig potentieel is op de aanwezigheid van een steentijdsite
binnen het projectgebied.
- Is er een archeologisch niveau aanwezig, en op welke diepte bevindt zich dit?
- Wat was de impact in de bodem van de bestaande bebouwing?
Er wordt geadviseerd om dit booronderzoek uit te voeren om bovenstaande vraagstellingen
(bodemopbouw, verstoringsgraad, aan- of afwezigheid intacte bodem) te kunnen
beantwoorden.

2.4.3.2. Geofysisch onderzoek
Geofysisch onderzoek heeft tot doel om antropogene fenomenen te onderscheiden van
natuurlijk sediment of om een morfologische reconstructie van het natuurlijke landschap te
maken, door contrasten in elektrische, elektromagnetische en magnetische kenmerken van
de ondergrond te meten. Ook kent deze methode haar nut bij het opsporen van explosieven.
Onder dit type onderzoek vallen verschillende opsporingstechnieken: magnetometrie,
weerstandsmetingen, grondradar enz.
Dit type onderzoek wordt voor deze site echter niet weerhouden. Hoewel mogelijk en niet
schadelijk, is dit onderzoek niet noodzakelijk en niet optimaal bruikbaar om de huidige
vraagstellingen te kunnen beantwoorden. Het is bijvoorbeeld met dit onderzoek niet mogelijk
om de eventuele aanwezigheid van een intacte bodem binnen het projectgebied te
detecteren.

2.4.3.3. Veldkartering
Veldkartering heeft tot doel om relevante archeologische indicatoren te zoeken door middel
van een visuele inspectie van het terrein. Aangezien er sprake is van een dikke antropogene
A-horizont, oftewel een plaggenbodem, zullen zich in deze ploeglaag enkel losse artefacten
bevinden die van elders via bemesting zijn aangebracht en dus geen indicatie geven voor
bewoning op het terrein zelf. Bijgevolg is deze techniek wel mogelijk maar niet nuttig en
noodzakelijk.
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2.4.4. Verder vooronderzoek met ingreep in de bodem
2.4.4.1. Verkennend en waarderend archeologisch booronderzoek
Dit type onderzoek heeft tot doel archeologische sites op te sporen door middel van
boringen. Deze methode is vooral nuttig om steentijdsites te detecteren aangezien dergelijke
sites quasi steeds enkel bestaan uit een losse vondstenspreiding van voornamelijk lithisch
materiaal. Grondsporen, zeker voor de vroege prehistorie, komen zelden of nooit voor
waardoor een proefsleuvenonderzoek hier geen betrouwbare optie is.
Dit verkennend archeologisch booronderzoek dient enkel uitgevoerd indien de
landschappelijke boringen aantonen dat er bodemkundig gezien potentieel is op de
aanwezigheid van steentijd (door de aanwezigheid van een begraven bodem).
Indien dit verkennend archeologisch booronderzoek effectief zones kan aantonen die
mogelijk wijzen op een steentijdsite, dan dient dit verder onderzocht te worden. Indien het
relatief grote zones betreft kan geopteerd worden voor een verdichting van het boorgrid (=
waarderend archeologisch booronderzoek). Bij relatief kleine zones is het zinvoller om te
werken met proefputten in functie van een steentijd artefactensite van 1m2. Aantal en grid
zijn te bepalen in functie van de resultaten uit het booronderzoek.
Na afloop van deze verschillende prospectiefasen wordt op basis van de resultaten advies
gegeven over eventueel verder onderzoek van de steentijdlocaties.

2.4.4.2. Proefsleuven en proefputten
Het doel van proefsleuven en proefputten is uitspraken te doen over de archeologische
waarde van de totaliteit van een terrein door een beperkt maar statistisch representatief deel
van dat terrein op te graven. Op die manier kan er een optimale inschatting gemaakt worden
van het kennispotentieel aangezien deze methode informatie verschaft omtrent verspreiding,
bewaring, aard en datering van de aangetroffen archeologische sporen. 50 Daarnaast is er
ook direct een duidelijk zicht op de bodemopbouw en kan, indien nodig, alsnog bijkomend
steentijdonderzoek uitgevoerd worden.
Er wordt geadviseerd om die zones binnen het projectgebied, waar de landschappelijke
boringen aantonen dat het bodemprofiel volledig is bewaard én die bedreigd worden door de
geplande werken, verder te onderzoeken aan de hand van proefsleuven. De periodes vanaf
ca. het neolithicum kenmerken zich namelijk door de aanwezigheid van grondsporen die
optimaal worden gedetecteerd met deze prospectiemethode.

50

HANECA K., DEBRUYNE S., VANHOUTTE S. en ERVYNCK A. juli 2016, p. 55.

Archeologienota DUFFEL GYMHAL
Projectcode: 2019G120

60
Verslag van resultaten bureauonderzoek

2.4.5. Beantwoording van de onderzoeksvragen
Op basis van het bureauonderzoek kunnen de onderzoeksvragen als volgt beantwoord
worden:
•

Zijn er archeologische of historische gegevens gekend over de site?
Er zijn geen archeologische gegevens gekend over de site zelf. De gekende
historische gegevens worden besproken in hoofdstuk 2.2.

•

Zijn er indicaties dat de bodem (deels) verstoord is?
De enige indicatie dat de bodem mogelijk (deels) verstoord is, is het gebruik van de
site als sportveld dat in het verleden werd aangelegd en werd heraangelegd. De mate
van verstoring is echter niet duidelijk en dient voorwerp uit te maken van verder
onderzoek

•

Zijn er landschappelijke factoren die invloed kunnen hebben op de gaafheid van
eventuele archeologische sporen?
Het terrein staat niet gekarteerd op de potentiële bodemerosiekaart, echter worden
de omliggende zones aangeduid als zeer weinig of verwaarloosbaar potentieel op
bodemerosie De bewaring van het bodemarchief dient voorwerp uit te maken van
verder onderzoek.

•

Wat is de impact van de geplande werken op het bodemarchief?
De nieuwe gymhal heeft een oppervlakte van ongeveer 1125 m². Voor de inplanting
van het gebouw zullen uitgravingen van 92 cm nodig zijn voor de inplanting van
sokkels langsgheen de randen . Diepere uitgravingen zullen nodig zijn de inplanting
van bepaalde elementen van de sportinfrastructuur. Deze zullen lokaal een
uitgravingen van 150 cm vergen. Lokaal zullen ook diepere verstoringen
teweeggebracht worden voor de inplanting van een regenwaterput.

•

Is er een archeologische site aanwezig? Zo ja, wat zijn de karakteristieken en de
bewaringstoestand ervan? Wat is de relatie met het landschap? Welke waarde heeft
de site?
Op basis van enkel het bureauonderzoek kunnen deze vragen niet beantwoord
worden.
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Wat is de te volgen strategie tijdens een eventueel verder onderzoek en welke
bijkomende onderzoeksvragen moeten daarbij beantwoord worden?
Het is duidelijk dat de vooropgestelde onderzoeksvragen enkel en alleen op basis
van het bureauonderzoek niet kunnen worden beantwoord. De hoogstwaarschijnlijke
aan- of afwezigheid van een archeologische site kan namelijk niet afdoende worden
gestaafd waardoor ook geen gemotiveerde uitspraak mogelijk is omtrent de verder te
nemen maatregelen. Bijgevolg is het noodzakelijk bijkomende onderzoeksfases voor
te stellen. Zoals hierboven geëvalueerd, wordt voorgesteld om over te gaan tot een
landschappelijk booronderzoek dat een licht moet werpen op de gaafheid van de
bodem, de bodemopbouw en de eventuele aanwezigheid van een plaggenbodem
en/of intacte bodemopbouw. Dit laatste is van belang voor de eventuele
aanwezigheid van steentijdsites.
Indien de resultaten van dit landschappelijk booronderzoek de aanwezigheid van een
plaggenbodem en/of intacte bodem bevestigen, dient de mogelijke aanwezigheid van
steentijdsites te worden gecontroleerd aan de hand van een verkennend
archeologisch booronderzoek dat, indien positief, wordt aangevuld met een
waarderend archeologisch booronderzoek of proefputten in functie van artefacten
steentijdsites.
Na deze onderzoeken, die zich toespitsen op de bewaring van de bodem en het al
dan niet aanwezig zijn van een steentijdsite, dient het projectgebied nog onderzocht
te worden via proefsleuven indien de landschappelijke boringen de aanwezigheid
aantonen van een archeologisch niveau binnen de perimeter van de geplande
uitgravingen (maximum 150 cm).
Gezien de geadviseerde vooronderzoek binnen hetzelfde traject worden uitgevoerd,
zullen de onderzoeksmethoden en hun resultaten telkens in een bijhorend
notaverslag worden besproken. De vraagstellingen per onderzoeksmethode zullen in
elke corresponderend verslag worden behandeld. Elke onderzoeksmethode is
succesvol beëindigd wanneer haar vraagstelling succesvol kunnen worden
beantwoord. Zolang niet alle onderzoeksvragen succesvol kunnen worden
beantwoord, dient men over te gaan op de volgende onderzoeksmethode zoals
hierboven besproken.
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3. Samenvatting
Het projectgebied bevindt zich ten noordwesten van de stadskern van Duffel en biedt ruimte
aan verschillende sportgelegenheden. Het noordoostelijke deel wordt ingenomen door een
stadion, het zuidelijke deel door een sporthal, cafetaria en parkeergelegenheid terwijl het
oostelijke deel plaats biedt aan de zwemkom, de voetbalkantine en voetbal- en
oefenenvelden. Het is in dit zuidoostelijke deel van het projectgebied dat de toekomstige
bouwwerken zich zullen afspelen. Momenteel wordt dit terreingedeelte ingenomen door
groenzone, een bomenrij en een deel van een voetbalveld.
De geplande werken voorzien de bouw van een nieuwe gymhal. Dit gebouw heeft een
oppervlakte van ongeveer 1125 m² en wordt gefundeerd op sokkels die een afgraving van 90
cm zullen vergen. Lokaal zal voor de voorziening van bepaalde sportinfrastructuur een
diepere bodemverstoring nodig van 150 cm. Tevens zal ten noorden het geplande gebouw
een diepe uitgraving nodig zijn voor de inplanting van een regenwaterput.
Het projectgebied bevindt zich te Duffel, een gemeente in de provincie Antwerpen en dus in
Kempisch gebied. Ten westen wordt het gebied begrensd door een spoorweg, ten zuiden
door de Rooienberg en ten oosten alsook ten noorden door andere percelen voorzien van
woningen en een schoolgebouw ten zuidoosten. De terreinen bevinden zich in een
overgangszone van de Vlaamse vallei naar de noordelijke cuesta’s. Tevens situeert het
projectgebied zich in de overgang van een hoger gelegen gebied naar het lager gelegen
rivierdal van de Beneden-Nete. De hoogtes binnen het projectgebied schommelen tussen
+10 m TAW en + 6,5 m TAW. Het geheel helt af in zuidoostelijke richting, naar de rivier toe.
Het eigenlijke plangebied ligt dus in een lager gelegen zone binnen de contouren van het
projectgebied, namelijk tussen + 7,5 m TAW en + 6,5 m TAW met een plotse daling dat te
wijten is aan de aanwezigheid van een gracht in het zuidelijke deel van het plangebied.
Hoewel de eigenlijke kartering van het projectgebied ontbreekt, wordt haar omgeving
aangeduid als een heel laag tot verwaarloosbaar potentieel op bodemerosie. Het grootste
deel van het projectgebied wordt weergegeven als een OB bodemtype, wat de wijziging of
vernietiging van het bodemarchief inhoudt ten gevolge van antropogene acties – in dit geval
bouwactiviteiten. Het oostelijke deel en het zuidoostelijke deel betreffen natte en droge lichte
zandleembodems met een sterk gevlekte, verbrokkelde textuur B horizont.
Een overzicht van de CAI meldingen bevestigden menselijke aanwezigheid in Duffel vanaf
de vroegste periodes. Een nagenoeg continue aanwezigheid kan gezien worden vanaf de
Steentijden tot en met de Nieuwste Tijd. De nadruk lag hierbij op de metaaltijden (Brons- en
Ijzertijd) - waarbij naast losse vondsten ook sporen aan het licht kwamen van funeraire aard
en bewoning – en de Nieuwe Tijd. De meest recente periodes manifesteren zich
voornamelijk aan de hand van bewoningsstructuren die zich op historisch kaartmateriaal
aftekende, zijnde onder andere hoeves, sites met walgracht en versterkte kastelen.
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De studie van de historische cartografie wijst op het onbebouwde en agrarische karakter van
het projectgebied vanaf ten laatste de tweede helft van de 18de eeuw (Ferrariskaart) tot en
met de tweede helft van de 19de eeuw (Poppkaart). Een luchtfoto daterend van 1971 toont
de ingebruikname van het terrein als recreatief domein met onder meer een voetbalveld en
een stadion. Het zuidoostelijke gebied blijft een agrarische functie behouden. Vanaf ten
laatste 2003 lijkt dit te veranderen en tekent zich een voetbalveld af binnen de contouren van
het plangebied. In 2018 heeft de heraanleg van het voetbalveld plaatsgevonden dat nu een
gewijzigde oriëntatie heeft.
Al deze elementen maken dat het plangebied een zekere archeologische waarde kan
hebben en dat de gegevens van een archeologisch onderzoek kunnen leiden tot een
kennisvermeerdering over de al dan niet aanwezige menselijke activiteiten op het terrein en
de omliggende gebieden in het verleden. Om het archeologisch potentieel te kunnen
inschatten, wordt voorgesteld om een aantal vooronderzoeken zonder en met ingreep in de
bodem uit te voeren. Het betreft in de eerste plaats een landschappelijk bodemonderzoek
door middel van boringen, om de precieze bodemopbouw te achterhalen. Indien nodig om de
aan- of afwezigheid van een archeologische site te staven of om een programma van
maatregelen voor behoud in situ of een opgraving op te stellen, wordt een landschappelijk
bodemonderzoek gevolgd door een vooronderzoek met ingreep in de bodem door middel
van archeologische boringen en/of proefsleuven.
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