Rapport Nr. 0075

Archeologienota

Ravels, Elzenstraat
Verslag van Resultaten

J. Verrijckt Archeologie & Advies

info@jverrijckt.be
www.jverrijckt.be

Titel
Archeologienota Ravels, Elzenstraat: Verslag van Resultaten
Auteur(s)
Jeroen Verrijckt & Emma Keersmaekers
Erkende archeoloog
2015/00053
Jeroen Verrijckt
Projectnummer J. Verrijckt
2018-0196
Projectnummer Onroerend Erfgoed
2019B24
Plaats en datum
Beerse, 19 februari 2020

J. Verrijckt Archeologie & Advies

Rapport Nr. 0075

© J. Verrijckt bvba. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder bronvermelding
worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt,
in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door print-outs, kopieën, of op welke
andere manier dan ook, zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming.

J. Verrijckt Archeologie & Advies

Rapport Nr. 0075

Inhoud
1

Bureauonderzoek.................................................................................................................................... 1
1.1

Beschrijvend gedeelte ..................................................................................................................... 1

1.1.1

Administratieve gegevens ....................................................................................................... 1

1.1.2

Onderzoeksopdracht .............................................................................................................. 4

1.1.3

Juridisch kader ........................................................................................................................ 4

1.1.4

Randvoorwaarden .................................................................................................................. 5

1.2

Werkwijze en strategie...................................................................................................................... 5

1.3

Aanleiding ....................................................................................................................................... 6

Huidige situatie en gekende verstoringen ................................................................................................ 6
Geplande werken en bodemingrepen .................................................................................................... 8
1.4

Assessmentrapport........................................................................................................................ 10

1.4.1

Topografische situering ......................................................................................................... 10

1.4.2

Landschappelijke en hydrografische situering ...................................................................... 10

1.4.3

Geologische situering ............................................................................................................ 13

1.4.4

Bodemkundige situering ....................................................................................................... 13

1.4.5

Historische bronnen .............................................................................................................. 20

1.4.6

Cartografische bronnen ........................................................................................................ 21

1.4.7

Archeologisch bronnen ......................................................................................................... 28

1.4.8

Uitgevoerd proefsleuvensleuvenonderzoek ........................................................................... 32

1.5

Besluit ............................................................................................................................................ 35

1.5.1

Beantwoording onderzoeksvragen ....................................................................................... 35

1.5.2

Archeologische verwachting ................................................................................................. 36

1.5.3

Potentieel op kennisvermeerdering ........................................................................................ 37

1.5.4

Afweging noodzaak verder vooronderzoek ........................................................................... 38

1.5.1

Samenvatting ........................................................................................................................ 38

2

Lijst met figuren ..................................................................................................................................... 39

3

Lijst met tabellen .................................................................................................................................... 39

4

Plannenlijst ............................................................................................................................................ 39

5

Bibliografie ............................................................................................................................................ 43

6

Bijlagen ................................................................................................................................................. 44

1

1 Bureauonderzoek
1.1 Beschrijvend gedeelte
1.1.1 Administratieve gegevens
Projectcode J. Verrijckt

2019-008

Projectcode Onroerend Erfgoed

2019B24

locatie

Kadastrale gegevens

Coördinaten

Provincie

Antwerpen

Gemeente

Ravels

Deelgemeente

Weelde

Straat

Elzenstraat

Gemeente

Ravels

Afdeling

2

Sectie

A

Percelen

415/F, 419/E en 421

Noordoost

X: 193840.523674308
Y: 233485.792456747

Noordwest

X: 193814.671005623
Y: 233510.620129758

Zuidoost

X: 193746.793514273
Y: 233374.694314446

Zuidwest

X: 193706.0214641
Y: 233453.73286981

Oppervlakte plangebied

6.076 m²

Oppervlakte bodemingreep

Ca. 3.120 m²

Erkend Archeoloog

2015/00053 Jeroen Verrijckt
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Figuur 1: Plangebied op topografische kaart1
1
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Figuur 2: Plangebied op kadasterkaart (GRB)2
2
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1.1.2 Onderzoeksopdracht
De aanleiding van het bureauonderzoek vormt de geplande bouw van een wegenis, en woningen
aan de Elzenstraat te Weelde. Dit bureauonderzoek is de eerste stap in het archeologisch
vooronderzoek met het oog op het bekomen van een bekrachtigde archeologienota in het kader van
het Onroerenderfgoeddecreet (decreet van de Vlaamse Regering 12 juli 2013) en het
Onroerenderfgoedbesluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014.
Hierbij wordt een archeologische verwachting opgesteld voor het plangebied. Deze verwachting
wordt tezamen met de geplande bodemingrepen bestudeert. Op basis hiervan wordt beoordeeld of
eventuele archeologische waarden verstoord worden én dat er een potentiele kenniswinst te behalen
is bij verdere onderzoeken binnen het plangebied. Het uiteindelijke doel is het formuleren van een
advies hoe deze mogelijke archeologische waarden beschermt of onderzocht dienen te worden, of
wordt het plangebied vrijgegeven. Dit advies is bindend van zodra de archeologienota is
goedgekeurd door Onroerend Erfgoed.
Om een gedegen advies op te stellen dienen minimaal volgende onderzoeksvragen beantwoord te
worden:
-

Wat zijn de gekende archeologische en historische gegevens en welke aanwijzingen
bevatten de bestaande bronnen over het archeologische potentieel van het terrein?

-

Zijn er gegevens gekend dat de bodem (deels) verstoord is?

-

Wat is de impact van de geplande werken?

-

Is er via archeologisch onderzoek of waarnemingen op aanpalende of nabijgelegen
percelen reeds info beschikbaar over de dikte en de opbouw van het aanwezige
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?

1.1.3 Juridisch kader
In het kader van het Onroerenderfgoeddecreet (decreet van de Vlaamse Regering 12 juli 2013) en
het Onroerenderfgoedbesluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014, is de eigenaar en gebruiker
van gronden waarop zich archeologische waarden bevinden verplicht deze waarden te behoeden
en beschermen voor beschadiging en vernieling. In het licht van de bestaande wetgeving heeft de
opdrachtgever beslist eventuele belangrijke archeologische waarden te onderzoeken voorafgaande
aan de werken. Dit kan door behoud in situ, als de waarden ingepast kunnen worden in de plannen,
of ex situ, wanneer de waarden onomkeerbaar vernietigd worden. Onderdeel van de
archeologienota is dat er mogelijkheden gezocht worden om in situ behoud te bewerkstelligen en,
indien dit niet kan, er aanbevelingen worden geformuleerd voor vervolgonderzoek. Om vast te stellen
of bij werkzaamheden archeologische waarden zullen vernietigd worden, is een archeologisch
onderzoek nodig. Er wordt een bureauonderzoek uitgevoerd. Op basis van bekende gegevens van
bodemkaarten, uit cartografische en andere historische bronnen en eventueel voorgaand onderzoek
in de directe omgeving van het projectgebied wordt een inschatting gemaakt van het archeologisch
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potentieel van het projectgebied. Indien uit deze desktopanalyse blijkt dat er een kans is op het
aantreffen van archeologische waarden binnen het projectgebied, zal de bodem onderzocht worden
op gaafheid van het bodemprofiel en de aanwezigheid van archeologische indicatoren.
Deze archeologienota dient bekrachtigd te worden door het Agentschap Onroerend Erfgoed en
nadien bij de aanvraag gevoegd te worden. Van zodra de archeologienota bekrachtigd is, is deze
bindend.
Binnen het plangebied worden een nieuwe wegenis en woningen gerealiseerd. Hierbij bedraagt de
totale oppervlakte van het plangebied 6.076 m² en bedraagt de bodemingreep ca. 4.480 m². Het
plangebied is niet gelegen in een beschermde archeologische site of gebied waar geen
archeologische waarden te verwachten zijn.3
De totale oppervlakte van het plangebied bedraagt 3.000m² of meer én de ingreep in de bodem is
minstens 1000 m² bedraagt. Hierdoor dient, volgens het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013,
een archeologienota te worden toegevoegd aan de omgevingsvergunning voor
stedenbouwkundige handelingen.

1.1.4 Randvoorwaarden
Niet van toepassing.

1.2 Werkwijze en strategie
Hierbij wordt een archeologische verwachting opgesteld voor het plangebied. Deze verwachting
wordt tezamen met de geplande bodemingrepen bestudeert. Op basis hiervan wordt beoordeeld of
eventuele archeologische waarden verstoord worden én dat er een potentiele kenniswinst te behalen
is bij verdere onderzoeken binnen het plangebied. Het uiteindelijke doel is het formuleren van een
advies hoe deze mogelijke archeologische waarden beschermt of onderzocht dienen te worden, of
wordt het plangebied vrijgegeven.
Informatie over de geplande werken werd aangeleverd door de initiatiefnemer om een zo duidelijk
mogelijk zicht te krijgen van de geplande werken en hun impact.
Om een beeld te kunnen creëren van de fysisch-geografische situatie en landschappelijke ligging,
is er beroep gedaan op de gekende geografische, geologische en bodemkundige bronnen.

3

-

GRB/kadasterkaart

-

Topografische kaart

-

Orthofoto

-

Tertiairgeologische kaart

-

Quartairgeologische kaart

AGENTSCHAP ONROEREND ERFGOED 2017
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-

Bodemkaart

Vervolgens wordt een historische en archeologische analyse van het plangebied uitgevoerd. Hierbij
wordt zowel archeologische als historische vakliteratuur en het beschikbare historische en
archeologische kaartmateriaal geraadpleegd. Dit historische kaart materiaal kan een beeld gegeven
worden van de evolutie van het landgebruik in en in de omgeving van het plangebied. Naast de
gangbare historische kaarten is ook Cartesius geraadpleegd.4
Volgend archeologisch en historisch kaartmateriaal werd geconsulteerd:
-

CAI-kaart

-

Ferrariskaart

-

Atlas der Buurtwegen

-

Vandermaelenkaart

Het kaartmateriaal in deze archeologienota werd opgesteld met QGIS, dit is een vrij en open source
geografisch informatiesysteem.
Cyriel Verbeek werd geraadpleegd als externe specialist. De informatie, zoals door hem
meegedeeld, is weergegeven in hoofdstuk 1.4.7 Archeologisch kader.

1.3 Aanleiding
Huidige situatie en gekende verstoringen
Het gehele plangebied is steeds in gebruik geweest als weiland of tuinzone. In de westelijke zone is
tuininrichting met enkele hagen en een bijgebouw aanwezig. Vermoedelijk zal het plangebied niet
diepgaand verstoord zijn voor de inrichting of aanleg van de tuinzone of de constructie van het
bijgebouw.

4

CARTESIUS 2018
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Figuur 3: Plangebied op orthofoto5
5

AGIV 2018e
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Geplande werken en bodemingrepen
De opdrachtgever plant op het terrein een nieuw woonproject. Hierbij wordt een nieuwe wegenis
aangelegd die vertrekt vanaf een aangrenzende, nog te ontwikkelen project. Langsheen deze
wegenis worden 7 woningen opgericht.
Zowel de geplande bebouwing, als de wegenis zijn gelegen in het noorden van het plangebied. Het
zuidelijke deel van het plangebied zal niet ontwikkeld worden. Verder zal het noordwestelijke deel van
het terrein als groenzone worden ingevuld. Alle wegen, wandelpaden en verhardingen hebben een
opbouwdikkte van ca. 70 cm. De woningen worden op traditionele manier gefundeerd. Hierbij wordt
de fundering ca. 100 cm ingegraven (vorstvrije zone).
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Figuur 4: Plangebied met weergave van toekomstige inplanting6 op orthofoto7
6
7

Plan aangebracht door initiatiefnemer.
AGIV 2018e

J. Verrijckt Archeologie & Advies

Rapport Nr. 0075

10

1.4 Assessmentrapport
1.4.1 Topografische situering
De exacte locatie van het plangebied is weergegeven op Figuur 1. Het plangebied is gelegen in een
akker- en weilandenareaal net ten oosten van het centrum van Weelde. De zuidwestelijke grens van
het plangebied wordt gevormd door de Elzenstraat en de lintbebouwing rondom deze straat. De
noordelijke en oostelijke grens wordt gevormd door akkers en weilanden.

1.4.2 Landschappelijke en hydrografische situering
Het plangebied bevindt zich volgens het Digitaal Hoogtemodel van Vlaanderen (DHM) tussen 30,6
en 31,3 m + TAW. Hierbij is de oostelijke zone hoger gelegen dan de westelijke zone. Ten oosten
van het plangebied is de lager gelegen beek, genaamd Straatloop aanwezig. Het plangebied zelf
ligt op een hoger gelegen zone op korte afstand van deze beek. Ten zuidoosten van het plangebied
is een kleine laagte, mogelijk een oude depressie aanwezig. Wanneer de ruimere omgeving rondom
het plangebied wordt bekeken, is duidelijk dat het plangebied zich bevindt op een hoger gelegen
dekzandrug. Deze dekzandrug is gelegen op een hoogte tussen ca. 30 en 35 m +TAW en heeft een
oost-west oriëntatie. Ten zuidoosten van het plangebied is een lager gelegen valleizone aanwezig
(ca. 28 m +TAW). Deze zone omvat de Straatloop, de Moleneindseloop en de Aa. Ten noorden van
het plangebied is eveneens een lager gelegen zone (ca. 27 m + TAW) aanwezig met de
Geeneindeloop, Langvenloop en Leyloop. Uit bovenstaande blijkt dat het plangebied gelegen is op
een hoger gelegen dekzandrug met in de directe omgeving verscheidene kleine rivieren en beken
die de afwatering van deze dekzandrug verzorgen.
In geomorfologisch opzicht bevindt het plangebied zich in het cuesta van de kleien van de Kempen.8
De cuesta staat bekend als een resistent kleimassief, gevormd in een Pleistoceen waddenmilieu. Het
vormt het westoost interfluvium (van Zandhoven via Malle naar Turnhout) tussen de stroombekkens
van de Nete en de Maas. Ten noorden van deze waterscheidingskam is het eveneens Pleistoceen
krekenlandschap in het huidig reliëf en afwateringsstelsel fraai gefossiliseerd: de brede beekdalen
komen overeen met makkelijk erodeerbare wadzanden, de interfluvia met meer resistente schorreklei.
Het waterscheidingsvlak tussen het Scheldebekken en het Maasbekken vormt een brede W-O
gerichte strook in het noorden van de provincie Antwerpen. Ten westen van Westmalle buigt deze af
naar het noorden waar de steilrand de Scheldepolders bereikt. In het Maasbekken, op de rug van
de cuesta, zijn de valleien zuid-noord georiënteerd.9

8
9

DE MOOR & MOSTAERT 1993
Bogemans 2005.
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Figuur 5: Plangebied op het Digitaal Hoogtemodel van Vlaanderen (DHM)10
10
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Figuur 6: Plangebied en omgeving op het DHM11
11
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1.4.3 Geologische situering
Paleogeen en Neogeen (Tertiair)
De omgeving van het plangebied wordt gekenmerkt door afzettingen van de formatie van Merksplas,
Lid B. Dit lid kenmerkt zich door wit tot grijsbruin grof zand. Dit zand is soms grindhoudend. Er komen
silteuze en kleihoudende lenzen en glimmerhoudend, schelpfragmenten voor.

Quartair 1/200.000
Op de Quartairgeologische kaart 1:200.000 is het plangebied gekarteerd als profieltype 25. Bij dit
profieltype komen onderaan getijdenafzettingen met mogelijke intercalatie van fluviatiele en eolische
afzettingen voor. Deze afzettingen dateren uit het vroeg-Pleistoceen. Hierboven kunnen
getijdenafzettingen met mogelijke intercalatie van fluviatiele en eolische afzettingen uit het vroegPleistoceen teruggevonden worden. Deze zijn afgedekt door fluviatiele afzettingen uit het vroegPleistoceen. Helemaal bovenaan kunnen eolische afzettingen van het Weichseliaan (laatPleistoceen) en mogelijk vroeg-holoceen en/of hellingsafzettingen van het Quartair teruggevonden
worden.

Quartair 1/50.000
Op de Quartairgeologische kaart 1:50.000 is het plangebied gekarteerd als profieltype 15. Bij dit
profieltype komen onderaan estuariene afzettingen, bestaande uit mica- en glauconiethoudend, fijn
tot halffijn zand met vegetatieresten, veenbrokken en houtfragmenten voor. Deze zijn afgedekt door
estuariene afzettingen bestaande uit een kleiig zandig complex. Hierboven komen eveneens
estuariene afzettingen bestaande uit een kleiig zandig complex voor. Hierbij zijn de zandige facies
dominant aanwezig. Deze zijn afgedekt door fluviatiele afzettingen bestaande uit fijn tot grof zand met
op sommige niveaus venige, humeuze en/of kleiige lagen. Helemaal bovenaan komen eolische
afzettingen bestaande uit fijn zand dat soms lemig is, voor.

1.4.4 Bodemkundige situering
Op de bodemkaart van Vlaanderen is de bodem in het grootste deel van plangebied gekarteerd als
matig droge lemig zandbodem met dikke antropogene humus A horizont, sedimenten worden lichter
of grover in de diepte (bodemserie Scmz). Deze matig droge plaggengronden hebben een
humusdek dat meer dan 60 cm dik is, en dat rust op een begraven profiel meestal een Podzol.
Binnen de contouren van het plangebied kan eveneens een matig natte lemig zandbodem met dikke
antropogene humus A horizont (bodemserie Sdm) teruggevonden worden. De Sdm
plaggengronden zijn matig natte bodems met hoge voorjaarswaterstand. De zuidwestelijke zone
staat gekarteerd al bebouwde zone (bodemserie OB).
Uit de gegevens van de bodemkaart blijkt dat het plangebied gekarteerd staat als plaggengronden.
Plaggengronden bevinden zich voornamelijk in de omgeving van oude dorpen en kenmerken zich
door een humeuze bovengrond van minstens 50 cm dik. Een plaggendek ontstaat door de
vermenging van mest met heideplaggen. Deze plaggen worden vervolgens als bemesting op de
akker geplaatst. Hierdoor ontstaat een typische, vaak gelaagde, bodemopbouw.
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Figuur 13A toont de aanwezigheid van droge podzolgronden op de hoger gelegen delen en natte
podzolgronden op lager gelegen delen.
De droge podzolgronden werden tot de 12de eeuw gebruikt als bewonings- en begravingslocatie.
Hierbij werden verscheidene gronden in gebruik genomen als landbouwgronden. Door deze
ontwikkeling werden op de droge gronden de bestaande podzolbodems vaak verstoord en ontstond
er een cultuurlaag. Structuren opgebouwd uit palen, diepe kuilen etc. hebben sporen achter gelaten
in het bodemprofiel. (Figuur 13B)
In de 13de eeuw is er een verschuiving van de nederzettingen zichtbaar. Voor de 13de eeuw woonde
men eerder op de hoger gelegen, droge gronden. Na de 13de eeuw woont men eerder op de
overgangszones naar nattere gronden. De hogere delen werden geëgaliseerd en in gebruik
genomen als intensief gebruikt akkercomplex. (Figuur 13C) Tijdens deze egalisatie werden vaak
volledige hoger gelegen dekzandruggen afgetopt waardoor op deze locaties enkel een BC-profiel
bewaard is. De overtollige grond die bij het aftoppen ontstaan is, werd in de lager gelegen delen
gedeponeerd. Hierdoor zijn op deze locatie vaak intacte podzolbodems terug te vinden. (Figuur 13C)
Vanaf de 15de eeuw werden deze uitgestrekte akkerlanden bemest met plaggen gemengd met
stalmest. Hierdoor is een dik humeus dek ontstaan (plaggendek, Figuur 13D).
Dit plaggendek is herhaaldelijk omgespit geweest, waardoor de oudste, onderste, plaggenlagen
vaak volledig opgenomen zijn in de bovenste, recentere lagen. (Figuur 13E en Figuur 13F).
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Figuur 7: Plangebied op de Tertiairgeologische kaart12
12
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Figuur 8: Plangebied op de Quartairgeologische kaart 1:200.00013
13
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Figuur 9: Kenmerken van de Quartairgeologische kaart 1:200.000 betreffende het plangebied14

Figuur 10: Kenmerken van de Quartairgeologische kaart 1:50.000 betreffende het plangebied15

14
15
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Figuur 11: Plangebied op de Quartairgeologische kaart 1:50.00016
16
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Figuur 12: Plangebied op de bodemkaart van Vlaanderen17
17
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Figuur 13: Vorming van een plaggendek in archeologisch perspectief.

1.4.5 Historische bronnen
Het plangebied ligt in de huidige gemeente Ravels, deelgemeente Weelde.
De oudste vermelding van Weelde dateert uit 1260. Op dit moment is er sprake van “Welderen”. In
1307 is er sprake van “Weelde” of “Welde”. Deze naamgeving zou afkomstig zijn van het woord
“welle” dat put of bron betekend. Vermoedelijk is de naam Weelde een afleiding van het ontspringen
van de rivier de Aa.
Weelde is zowel archeologisch als historisch redelijk goed gekend. In de gemeente zijn verscheidene
archeologische vindplaatsen gekend uit het laat-paleolithicum, mesolithicum, neolithicum en
bronstijd. Deze vindplaatsen situeren zich veelal in de omgeving van vennen of beekvalleien. Naast
silexresten en gepolijste stenen bijlen werden in het westelijk deel van de gemeente, ter hoogte van
Langven, Hoogeindse Bergen, Vlasroot en Paardsdrank verschillende tumuli ontdekt.18

18

Inventaris Onroerend erfgoed
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In de middeleeuwen lag Weelde in het markgraafschap Antwerpen. Evenals Poppel behoorde het
eind 13de eeuw tot het hertogelijk domein, dit wil zeggen dat de hertog zelf de grondheer was. Onder
Jan I (1268-1294) werd Weelde een vrijheid, aanvankelijk onder het kwartier Oisterwijk in het district 's
Hertogenbosch en vanaf 1347 onder het kwartier Turnhout in het district Antwerpen. De schepenbank
werd voor het eerst vermeld in 1296. Wat er met Weelde tijdens de 14de eeuw gebeurde is niet
helemaal duidelijk. Mogelijk ging de vrijheid in 1357 samen met Antwerpen over naar het graafschap
Vlaanderen, doch volgens een akte van 2 mei 1407 zou ze tegen goederen in Dendermonde geruild
zijn waardoor ze terug bij Brabant kwam. Midden 14de eeuw werden Weelde en Poppel een
onderleen van het "Land van Turnhout", een nieuw gevormde heerlijkheid binnen het hertogdom
Brabant die achtereenvolgens toekwam aan Maria van Brabant (1356-1399), Maria van Hongarije
(1546-1556), de graven van Boussu (1578), Filips Willem van Nassau, prins van Oranje (1612-1618),
Amalia van Solms (1648-1675), Maria van Zimmeren en Willem III (1675-1702), de koningen van
Pruisen (1711-1753), de hertog van Sylva Tarouca (1753-1768), en tenslotte de graven de Pestre
(1768-1794). In de 14de, 15de en 16de eeuw werden de stadhouders van de gemeente, verdienstelijke
krijgslieden die zich heer van Weelde noemden, gekozen uit de families de Bie, Back of Bax, Van
den Nieuwenhuysen en Lemmens.19
Tot en met de 19de eeuw was landbouw vrijwel de enige bron van inkomsten. Evenals in de meeste
Kempische dorpen ging ook aan Weelde de industriële revolutie voorbij. In 1846 gingen vele
Weeldenaars aan de vaart in Ravels werken.20

1.4.6 Cartografische bronnen
Ferraris (1771-1778)
Op de Ferrariskaart is het plangebied gelegen binnen de historische dorpskern van het gehucht Laer
(later Weelde). De zuidwestelijke zone van het plangebied bevat enkele gebouwen, dorpswoningen
en boerderijen. Ten noordwesten van het plangebied is een kerk en site met walgracht aanwezig. De
noordoostelijke zone van het plangebied is in gebruik als tuinzone.

Vandermaelen (1846-1854)
De Vandermaelenkaart toont een nagenoeg onveranderd beeld tegenover de Ferrariskaart. Er zijn
nog steeds verscheidene gebouwen aanwezig. Centraal binnen het plangebied is een grote
waterpartij aanwezig. Mogelijk staat deze in verband met de site met walgracht.

Atlas der Buurtwegen (1843-1845)
De Atlas der Buurtwegen toont eveneens een gelijkaardig beeld. De oostelijke grens van het
plangebied wordt gevormd door een naamloze beek. Deze beek zorgt voor de afwatering van de
waterpartijen die reeds zichtbaar waren op de Vandermaelenkaart.

19
20

Inventaris Onroerend erfgoed
Inventaris Onroerend erfgoed

J. Verrijckt Archeologie & Advies

Rapport Nr. 0075

22

Othofoto (1971 en 2000-2003)
De orthofoto uit 1971 toont aan dat het plangebied nog steeds gelegen is in een uitgestrekt akker- en
weideareaal. Net ten zuidwesten van het plangebied, langsheen de Elzenstraat is reeds bebouwing
aanwezig. Ten noorden van het plangebied, langsheen de Koning Albertstraat is de bebouwing sterk
uitgebreid. De orthofoto uit 2000-2003 toont een gelijkaardig beeld.
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Figuur 14: Plangebied op de Ferrariskaart21
21
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Figuur 15: Plangebied op de Vandermaelenkaart22
22
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Figuur 16: Plangebied op de Atlas der Buurtwegen23
23
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Figuur 17: Plangebied op orthofoto 1971
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Figuur 18: Plangebied op orthofoto 2000-2003
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1.4.7 Archeologisch bronnen
Binnen de contouren van het plangebied zijn er geen archeologische waarden gekend. Voor de
ruime omgeving van het plangebied kunnen zowel de Centrale Archeologische Inventaris (CAI), als
de archeologische gebeurtenissen, (vastgestelde) archeologische zones en goedgekeurde
archeologienota’s geraadpleegd worden. Allereerst volgt hieronder een oplijsting van de gekende
archeologische waarden zoals opgelijst in de archeologische databank van vindplaatsen in
Vlaanderen (CAI).
Tabel 1: Archeologische waarden in de CAI in de onmiddellijke omgeving van het plangebied.24
CAI-NUMMER

TOPONIEM

OMSCHRIJVING

DATERING

BRON

164940

KONING
ALBERTSTRAAT
191

6
PAALKUILEN
(WAARSCHIJNLIJK AAN DE
RAND
VAN
VROEGERE
BEWONING)

OUDER
DAN
MIDDELEEUWS

WERFCONTROLE
VERBEEK

105473

KONING
ALBERTSTRAAT
193

GEBOUWSPOREN

BRONSTIJD

DOOR C. VERBEEK

150805

KONING
ALBERTSTRAAT
II

NEDERZETTING
MET
TENMINSTE
2
BEWONINGSFASEN:
7
STRUCTUREN,
W.O.
2
SPIEKERS
EN
ENKELE
HUISPLATTEGRONDEN.

LATE BRONSTIJD

DELARUELLE S. & VERBEEK C.
2009: RAVELS (ANTWERPEN) WEELDE,
UITBREIDING
KERKHOF.
DEFINITIEVE
OPGRAVING, BILANRAPPORT
2009/185. (BILAN)

105464

HOF-TENBERGEN

MOTTE

MIDDELEEUWEN

DE LOË A. 1903: RAPPORT SUR
LES RECHERCHES ET LES
EXÉCUTÉES PAR LA SOCIÉTÉ
PENDANT L'EXERCICE DE 1902,
ANNALES DE LA SOCIÉTÉ
D'ARCHÉOLOGIE
DE
BRUXELLES 17, P. 107.

SITE MET WALGRACHT

I.S.M.

C.

STROOBANT
L.
1903:
EXPLORATION DE QUELQUES
TUMULI DE LA CMAPINE
ANVERSOISE, ANNALES DE
L'ACADÉMIE
ROYALE
D'
ARCHÉOLOGIE DE BELGIQUE,
LIV, 5E SÉRIE, T. IV, 3E
LIVRAISON, ANVERS, P. 379.
105974

DEENAKKERSGEENEINDE

ENKELE AFSLAGEN (NIET VERS)
1
MONTBANIKLING
WEINIG
WOMMERSOMKWARTSIET
EINDSCHRABBER OP AFSLAG
VOLLEDIG OPGEBRUIKTE KERN
NIET KARAKTERISTIEK
SCHERVEN
PIJPFRAGMENTEN

24

STEENTIJD

PROSPECTIE
VERBEEK

DOOR

C.

LATE
MIDDELEEUWEN

EN

CAI 2018
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164939

GEMEENTELAAN
60

GROTE
IJZERTIJDKUIL
(DIAMETER 2,5 À 3M, DIEPTE 30
À
40CM)
OOK DE OUDE BEDDING VAN
EEN BEEK WAS ZICHTBAAR IN
DE
BOUWPUT.
ENKELE
HANDGEVORMDE SCHERVEN

IJZERTIJD

WERFCONTROLE DOOR R.
ANNAERT NAV DE UITBREIDING
VAN HET GEMEENTEHUIS.

163055

GEMEENTELAAN

GREPPEL MET CERAMIEK UIT
DE
METAALTIJDEN
OF
ROMEINSE
PERIODE.
MOGELIJK ZIJN DE VONDSTEN
INTRUSIEF EN IS DE GREPPEL
DUS JONGER.

METAALTIJDEN

VAN STAEY A. E.A. 2012:
ARCHEOLOGISCH
VOORONDERZOEK WEELDEGEMEENTELAAN, RAPPORTEN
ALL-ARCHEO 124.

MOGELIJK
PERCEELSGREPPEL

ROMEINSE
PERIODE

151272

STRAATAKKERS

EEN

SCHERF PINGSDORF
ENKELE
SCHERVEN:
GRIJSBAKKEND AARDEWERK
EN
ROODBAKKEND
MET
GROENIG LOODGLAZUUR.

ROMEINSE
PERIODE

VOLLE
MIDDELEEUWEN

JANSSENS N. & VANDEN
BORRE
J.
2010:
ARCHEOLOGISCH
VOORONDERZOEK
WEELDE
STRAATAKKERS, ASSENEDE.
(RAPPORT BAAC)

LATE
MIDDELEEUWEN

In de directe omgeving rondom het plangebied zijn enkele archeologische waarden gekend. Deze
archeologische waarden zijn op basis van hun ruimtelijke ligging onder te verdelen in drie groepen.
De eerste groep is gelegen in het centrum van Weelde, ten westen van het plangebied. Op deze
locatie zijn vier CAI meldingen aanwezig. Eén CAI melding (CAI 105464) heeft betrekking op de locatie
van een middeleeuwse motte, nadien een site met walgracht. De grachten zijn nog steeds zichtbaar.
Drie andere CAI locaties (CAI 164940, CAI 105473 en CAI 150805) zijn allen te situeren rondom het
kerkhof van Weelde. Op deze locaties werd tijdens werfcontroles en een archeologisch onderzoek
verscheidene sporen en vondsten uit de metaaltijden aangetroffen. Bij de werfcontroles kwamen
enkele sporen en paalkuilen aan het licht. Deze sporen werden geïnterpreteerd als oude sporen,
vermoedelijk ouder dan de middeleeuwen. De opgraving, uitgevoerd door Cyriel Verbeek, toonde
aan dat er verscheidene gebouwen en structuren uit de late bronstijd en vroege ijzertijd aanwezig
waren. In totaal werden er zes structuren teruggevonden. De structuren behoren minstens tot twee
bewoningsfasen. Deze structuren zijn in de late bronstijd en vroege ijzertijd te dateren. Verspreid over
het terrein kwamen enkele vondsten uit het mesolithiucm, neolithicum en de metaaltijden aan het licht.
Alle sporen en vondsten werden aangetroffen onder een dik plaggendek. De diepte is enkel af te
leiden op basis van een foto. Vermoedelijk heeft dit plaggendek een dikte van ca. 70 cm. Aan de
oostelijke rand van het plangebied was een depressie aanwezig. In deze depressie was het
oorspronkelijke bodemprofiel nog goed bewaard. Onder de plag was in deze zone de originele Ahorizont bewaard. Richting de westelijke zone van de opgraving, raakten de oorspronkelijk
podzolhorizonten meer en meer opgenomen in het plaggendek. In de zone waar de sporen werden
aangetroffen, namelijk de hoger gelegen, droge zone, werd onder het plaggendek een C-horizont
aangetroffen.25
De tweede zone is ten oosten van het plangebied te situeren. Op deze locatie zijn drie CAI-meldingen
en één gebeurtenis aanwezig. CAI 164939 betreft een werfcontrole waarbij een grote ijzertijd kuil,
25

Verbeek e.a. 2010.

J. Verrijckt Archeologie & Advies

Rapport Nr. 0075

30

enkele scherven handgevormd aardewerk en een oude beekvallei werden aangetroffen. Ter hoogte
van CAI 151272 werd een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd door BAAC. Hierbij werd een
perceelsgreppel aangetroffen waarin één scherf Romeins aardewerk (Terra Sigillata) teruggevonden
werd. Verspreid over het terrein werd aardewerk uit de volle en late middeleeuwen aangetroffen. De
greppel tekende zich af onder een dik plaggendek, in de C-horizont. De exacte diepte is niet gekend.
CAI 163055 en de gebeurtenis hebben betrekking op een proefsleuvenonderzoek dat in 2012
uitgevoerd werd door All-Archeo. De gebeurtenis betreft een zone die grootschalig verstoord was. Ter
hoogte van de CAI 163055 werden enkele sporen aangetroffen. Het betreft vijf greppels die te dateren
zijn in de late middeleeuwen en nieuwe tijd. In één greppel werd vondstmateriaal uit de ijzertijd of
romeinse periode aangetroffen, dit materiaal wordt echter als intrusief aanschouwd. Er werd één
recente paalkuil en verscheidene recente kuilen en verstoringen aangetroffen. Tevens waren er
funderingsrestanten van een afgebroken school zichtbaar. De sporen bevonden zich 60 cm tot 1,45
m onder het maaiveld aangetroffen. De bodemopbouw vertoonde een ophogingslaag met
daaronder een plaggendek bestaande uit twee Ap-horizonten. Onder het plaggendek was een Bhorizont en C-horizont aanwezig.26
Een laatste, meer geïsoleerde CAI melding (CAI 105974), is te situeren op de zuidelijke oever van de
Straatloop. Op deze locatie werd door Cyriel Verbeek een prospectie uitgevoerd. Hierbij zijn
verscheidene vuursteen en wommersom artefacten aan het licht gekomen. Er kon enkel een globale
datering inde steentijd worden gegeven. Er werd tevens laat middeleeuws aardewerk en pijpaarde
aangetroffen.
Recentelijk zijn net ten oosten van het plangebied twee archeologienota’s opgemaakt in functie van
gelijkaardige ontwikkelingen als deze binnen het plangebied (ID 9514 en ID 9532). Op basis van het
bureauonderzoek werd geconcludeerd dat er een hoge archeologische verwachting voor sites uit
alle periodes aanwezig is. Verder onderzoek door middel van landschappelijke boringen is
noodzakelijk.
Tenslotte werd Cyriel Verbeek geraadpleegd als regiospecialist. Hij vermelde een vondst die de heer
Cyriel Primus in zijn tuin aan de Molenstraat heeft gedaan. Hier werd een neolithische pijlpunt
teruggevonden. Deze pijlpunt bevindt zich momenteel in de collectie van Cyriel Verbeek. De akkers
die onderdeel uitmaken van het plangebied zijn niet geprospecteerd door Cyriel Verbeek doordat ze
steeds in gebruik zijn geweest als weiland. Volgens Cyriel Verbeek heeft het gebied een ZEER hoge
verwachting voor archeologische resten van agrarische gemeenschappen (neolithicum, bronstijd,
ijzertijd, Romeinse tijd, vroege, volle en late ME).27

26
27

Van Staey e.a. 2012.
Mailcorrespondentie Cyriel Verbeek, 12 november 2018.
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Figuur 19: Plangebied en omgeving op de CAI-kaart28
28

CAI 2018
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1.4.8 Uitgevoerd proefsleuvensleuvenonderzoek
Er werd een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd binnen het plangebied op 9 december 2019 door J.
Verrijckt bvba. Tijdens dit proefsleuvenonderzoek was de oostelijke helft verstoord door recente
vergravingen uitgevoerd door een kraan met tandenbak. De westelijke helft daarentegen leverde
greppels, paalsporen en kuilen op die te dateren zijn in voorlopig twee periodes. De paalsporen zijn
mogelijk vol middeleeuws en kunnen mogelijk worden geëxtrapoleerd naar de aanwezigheid van
een nederzetting of erf uit die periode. De kuil en greppels zijn vermoedelijk te dateren vanaf de late
middeleeuwen. De kuil, welke is gegraven tot aan de kleiige lagen, bevatte twee roodbakkende
aardewerkscherven die voorlopig gedateerd kunnen worden vanaf de latere 13e, 14e eeuw.
Gezien er over middeleeuws Weelde amper iets bekend is, is het de kans om via een vlakdekkend
onderzoek te kijken hoe middeleeuws Weelde ontwikkeld en georganiseerd was. Daarom adviseert
J. Verrijckt bvba een vlakdekkende opgraving uit te voeren voor de westelijke helft van het terrein.
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Figuur 20: Allesporenkaart met interpretaties
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Figuur 21: Zone voor vlakdekkend onderzoek
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1.5 Besluit
1.5.1 Beantwoording onderzoeksvragen
-

Wat zijn de gekende archeologische en historische gegevens en welke aanwijzingen
bevatten de bestaande bronnen over het archeologische potentieel van het terrein?
Er werd een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd binnen het plangebied op 9 december 2019
door J. Verrijckt bvba. Tijdens dit proefsleuvenonderzoek was de oostelijke helft verstoord
door recente vergravingen uitgevoerd door een kraan met tandenbak. De westelijke helft
daarentegen leverde greppels, paalsporen en kuilen op die te dateren zijn in voorlopig twee
periodes. De paalsporen zijn mogelijk vol middeleeuws en kunnen mogelijk worden
geëxtrapoleerd naar de aanwezigheid van een nederzetting of erf uit die periode. De kuil en
greppels zijn vermoedelijk te dateren vanaf de late middeleeuwen. De kuil, welke is gegraven
tot aan de kleiige lagen, bevatte twee roodbakkende aardewerkscherven die voorlopig
gedateerd kunnen worden vanaf de latere 13e, 14e eeuw.

-

Zijn er gegevens gekend dat de bodem verstoord is?
Tijdens dit proefsleuvenonderzoek was de oostelijke helft verstoord door recente vergravingen
uitgevoerd door een kraan met tandenbak.

-

Wat is de impact van de geplande werken?
De opdrachtgever plant op het terrein een nieuw woonproject. Hierbij wordt een nieuwe
wegenis aangelegd die vertrekt vanaf een aangrenzende, nog te ontwikkelen project.
Langsheen deze wegenis worden 7 woningen opgericht. Zowel de geplande bebouwing,
als de wegenis zijn gelegen in het noorden van het plangebied. Het zuidelijke deel van het
plangebied zal niet ontwikkeld worden. Verder zal het noordwestelijke deel van het terrein als
groenzone worden ingevuld. Alle wegen, wandelpaden en verhardingen hebben een
opbouwdikkte van ca. 70 cm. De woningen worden op traditionele manier gefundeerd.
Hierbij wordt de fundering ca. 100 cm ingegraven (vorstvrije zone).

-

Is er via archeologisch onderzoek of waarnemingen op aanpalende of nabijgelegen
percelen reeds info beschikbaar over de dikte en de opbouw van het aanwezige
bodemarchief?
Het landschappelijk bodemonderzoek concludeerde dat onder het dikke plaggendek
meteen het pleistocene dekzand werd aangetroffen waardoor meteen werd overgegaan
naar een proefsleuvenonderzoek.

-

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?

-

Er werd een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd binnen het plangebied op 9 december 2019
door J. Verrijckt bvba. Tijdens dit proefsleuvenonderzoek was de oostelijke helft verstoord
door recente vergravingen uitgevoerd door een kraan met tandenbak. De westelijke helft
daarentegen leverde greppels, paalsporen en kuilen op die te dateren zijn in voorlopig twee
periodes. De paalsporen zijn mogelijk vol middeleeuws en kunnen mogelijk worden
geëxtrapoleerd naar de aanwezigheid van een nederzetting of erf uit die periode. De kuil en
greppels zijn vermoedelijk te dateren vanaf de late middeleeuwen. De kuil, welke is gegraven
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tot aan de kleiige lagen, bevatte twee roodbakkende aardewerkscherven die voorlopig
gedateerd kunnen worden vanaf de latere 13e, 14e eeuw.
-

Wat is de te volgen strategie tijdens een eventueel verder onderzoek?
Gezien de geplande werken zich aan de oostelijke zijde van het plangebied bevinden, en
de aangetroffen sporen tijdens het proefsleuvenonderzoek aan de westelijke zijde, zullen bij
de werken geen archeologische sporen worden verstoord of vernietigd. De sporen aan de
westelijke zijde zullen in-situ worden behouden. J. Verrijckt bvba adviseert dus geen verder
onderzoek en een vrijgave van het terrein.

1.5.2 Archeologische verwachting
Het plangebied ligt in de huidige gemeente Ravels, deelgemeente Weelde. De oudste vermelding
van Weelde dateert uit 1260. Op dit moment is er sprake van “Welderen”. In 1307 is er sprake van
“Weelde” of “Welde”. Deze naamgeving zou afkomstig zijn van het woord “welle” dat put of bron
betekend. Vermoedelijk is de naam Weelde een afleiding van het ontspringen van de rivier de Aa.
Op historisch kaartmateriaal is de zuidwestelijke zone van het plangebied steeds bebouwd, de
overige delen zijn in gebruik als tuinzone. Op het 19de eeuwse kaartmateriaal is er binnen het
plangebied een waterpartij aanwezig. Mogelijk staat deze in verband met de site met walgracht ten
westen van het plangebied.. Hierdoor is de verwachting op archeologische sites uit de nieuwe tijd en
Het plangebied bevindt zich volgens het Digitaal Hoogtemodel van Vlaanderen (DHM) tussen 30,6
en 31,3 m + TAW. Hierbij is de oostelijke zone hoger gelegen dan de westelijke zone. Ten oosten
van het plangebied is de lager gelegen beek, genaamd Straatloop aanwezig. Het plangebied zelf
ligt op een hoger gelegen zone op korte afstand van deze beek. Ten zuidoosten van het plangebied
is een kleine laagte, mogelijk een oude depressie aanwezig. Wanneer de ruimere omgeving rondom
het plangebied wordt bekeken, is duidelijk dat het plangebied zich bevindt op een hoger gelegen
dekzandrug. Deze dekzandrug is gelegen op een hoogte tussen ca. 30 en 35 m +TAW en heeft een
oost-west oriëntatie. Ten zuidoosten van het plangebied is een lager gelegen valleizone aanwezig
(ca. 28 m +TAW). Deze zone omvat de Straatloop, de Moleneindseloop en de Aa. Ten noorden van
het plangebied is eveneens een lager gelegen zone (ca. 27 m + TAW) aanwezig met de
Geeneindeloop, Langvenloop en Leyloop. Uit bovenstaande blijkt dat het plangebied gelegen is op
een hoger gelegen dekzandrug met in de directe omgeving verscheidene kleine rivieren en beken
die de afwatering van deze dekzandrug verzorgen. Op de bodemkaart van Vlaanderen is de bodem
in het grootste deel van plangebied gekarteerd als matig droge lemig zandbodem met dikke
antropogene humus A horizont, sedimenten worden lichter of grover in de diepte (bodemserie Scmz).
Deze matig droge plaggengronden hebben een humusdek dat meer dan 60 cm dik is, en dat rust
op een begraven profiel meestal een Podzol. Binnen de contouren van het plangebied kan eveneens
een matig natte lemig zandbodem met dikke antropogene humus A horizont (bodemserie Sdm)
teruggevonden worden. De Sdm plaggengronden zijn matig natte bodems met hoge
voorjaarswaterstand. . De zuidwestelijke zone staat gekarteerd als bebouwde zone (bodemserie
OB). Doordat er sprake is van een plaggenbodem, is de kans dat podzolbodems bewaard zijn op
de droge, hoog gelegen zones klein. Veelal zijn podzolbodems op deze locaties afgetopt en
opgenomen in het plaggendek. De zone dichter bij de beekvallei, heeft een grotere kans op een
intacte bewaring van de podzolbodem. Op deze locaties werden de gronden vaak opgehoogd.
Hierdoor is er veelal sprake van begraven podzolbodems. Gelet op de landschappelijke ligging,
langsheen een oude beekvallei, is er een hoge verwachting voor steentijdartefactensites aanwezig.
Doordat er sprake is van een plaggenbodem, is de kans op een intact bewaarde paleobodem
(podzolbodem) op de hoger gelegen zones eerder klein. In de lager gelegen zones is de kans groot
dat er een goed bewaarde, begraven paleobodem (podzolbodem) aanwezig is. Hierdoor is de kans

J. Verrijckt Archeologie & Advies

Rapport Nr. 0075

37

op het aantreffen van intact bewaarde artefactenvindplaatsen binnen de contouren van het
plangebied hoog.
De ruime omgeving van het plangebied kent eveneens weinig archeologische vondstlocaties. Het
ontbreken van goed onderzochte archeologische sites wil echter niet zeggen dat er geen
archeologische sites aanwezig zijn. De weinige archeologische vondstlocaties tonen aan dat er wel
degelijk archeologische sites aanwezig zijn. Ten westen van het plangebied zijn bijvoorbeeld
verscheidene sporen en vondsten uit de late bronstijd en vroege ijzertijd aangetroffen. Ten oosten
van het plangebied zijn sporen en vondsten uit de ijzertijd en Romeinse periode teruggevonden.
Langsheen de stratenloop zijn vondsten uit de steentijd aangetroffen. Hierbij zijn de archeologische
sporensites te situeren op de hoger gelegen delen, de steentijdvondsten zijn te situeren langsheen
de beekvallei. Op basis van de gekende archeologische en historische waarden, is er een hoge
verwachting voor sites uit de steentijd, metaaltijden, Romeinse periode en middeleeuwen (vroege,
volle en late middeleeuwen) toe te schrijven aan het plangebied.
Er werd een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd binnen het plangebied op 9 december 2019 door J.
Verrijckt bvba. Tijdens dit proefsleuvenonderzoek was de oostelijke helft verstoord door recente
vergravingen uitgevoerd door een kraan met tandenbak. De westelijke helft daarentegen leverde
greppels, paalsporen en kuilen op die te dateren zijn in voorlopig twee periodes. De paalsporen zijn
mogelijk vol middeleeuws en kunnen mogelijk worden geëxtrapoleerd naar de aanwezigheid van
een nederzetting of erf uit die periode. De kuil en greppels zijn vermoedelijk te dateren vanaf de late
middeleeuwen. De kuil, welke is gegraven tot aan de kleiige lagen, bevatte twee roodbakkende
aardewerkscherven die voorlopig gedateerd kunnen worden vanaf de latere 13e, 14e eeuw.
De opdrachtgever plant op het terrein een nieuw woonproject. Hierbij wordt een nieuwe wegenis
aangelegd die vertrekt vanaf een aangrenzende, nog te ontwikkelen project. Langsheen deze
wegenis worden 7 woningen opgericht. Zowel de geplande bebouwing, als de wegenis zijn gelegen
in het noorden van het plangebied. Het zuidelijke deel van het plangebied zal niet ontwikkeld worden.
Verder zal het noordwestelijke deel van het terrein als groenzone worden ingevuld. Alle wegen,
wandelpaden en verhardingen hebben een opbouwdikkte van ca. 70 cm. De woningen worden op
traditionele manier gefundeerd. Hierbij wordt de fundering ca. 100 cm ingegraven (vorstvrije zone).
Op basis van bovenstaande gegevens kan gesteld worden dat eventuele archeologische sites niet
bedreigt worden door de geplande werkzaamheden.

1.5.3 Potentieel op kennisvermeerdering
Op basis van bovenstaande archeologische
kennisvermeerdering geformuleerd worden.

verwachting

kan

een

potentieel

op

Er werd een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd binnen het plangebied op 9 december 2019 door J.
Verrijckt bvba. Tijdens dit proefsleuvenonderzoek was de oostelijke helft verstoord door recente
vergravingen uitgevoerd door een kraan met tandenbak. De westelijke helft daarentegen leverde
greppels, paalsporen en kuilen op die te dateren zijn in voorlopig twee periodes. De paalsporen zijn
mogelijk vol middeleeuws en kunnen mogelijk worden geëxtrapoleerd naar de aanwezigheid van
een nederzetting of erf uit die periode. De kuil en greppels zijn vermoedelijk te dateren vanaf de late
middeleeuwen. De kuil, welke is gegraven tot aan de kleiige lagen, bevatte twee roodbakkende
aardewerkscherven die voorlopig gedateerd kunnen worden vanaf de latere 13e, 14e eeuw.
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1.5.4 Afweging noodzaak verder vooronderzoek
Na een uitgebreide bureaustudie waarbinnen historische, cartografische, geologische, geografische
en bodemkundige bronnen werden onderzocht en teruggekoppeld aan het hedendaagse
terreingebruik en de bouwplannen van de opdrachtgever, kan geconcludeerd worden dat tot op
heden onvoldoende informatie gegenereerd is om de mogelijke impact van de geplande werken op
een eventueel archeologisch vondsten- en sporenbestand aan te tonen.
Gezien de geplande werken zich aan de oostelijke zijde van het plangebied bevinden, en de
aangetroffen sporen tijdens het proefsleuvenonderzoek aan de westelijke zijde, zullen bij de werken
geen archeologische sporen worden verstoord of vernietigd. De sporen aan de westelijke zijde zullen
in-situ worden behouden. J. Verrijckt bvba adviseert dus geen verder onderzoek en een vrijgave van
het terrein.

1.5.1 Samenvatting
Naar aanleiding van de aanvraag van een omgevingsvergunning voor een stedenbouwkundige
handelingen, waarbij een nieuwe weg worden aangelegd en 7 woningen worden gecreëerd, werd
een archeologienota opgesteld.
Op basis van de gegevens uit het proefsleuvenonderzoek blijkt dat de geplande werken de
archeologische sporen niet zullen raken of verstoren. J. Verrijckt bvba adviseert dus geen verder
onderzoek en een vrijgave van het terrein.
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Plangebied op bodemkaart
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Figuur 14
Historische kaart
Topografische kaart van de Oostenrijkse Nederlanden, opgeteld door Joseph de
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Figuur 17
Orthofoto
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Centraal Archeologische Inventaris
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1:600
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Figuur 21
Orthofoto
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