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INLEIDING
ALGEMEEN

Bij het aanvragen van een omgevingsvergunning kan het zijn dat het toevoegen van een
archeologienota aan de aanvraag verplicht wordt gesteld. De archeologienota wordt geschreven door
een erkend archeoloog en bevat de resultaten van een archeologisch vooronderzoek en een advies voor
vrijgave of eventueel vervolgonderzoek.
Het toevoegen van een archeologienota aan een omgevingsvergunning is afhankelijk van een aantal
criteria:
De totale oppervlakte van de percelen
De oppervlakte van de geplande bodemingrepen
De ruimtelijke bestemming van het terrein
- De ligging van het terrein binnen of buiten een archeologische zone of de site volgens de
inventaris

Figuur 1: Criteria bij omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen

1.2

BESCHRIJVING ONDERZOEKSOPDRACHT

Naar aanleiding van een omgevingsvergunning heeft ARCHEBO bvba een archeologienota opgemaakt
voor een projectgebied aan de Victor Dumonlaan 15 in Willebroek (Antwerpen). Binnen het
projectgebied zal de opdrachtgever een nieuw magazijn optrekken en een nieuwe verharding en talud
aanleggen. Het projectgebied is ca. 17 475,676 m² groot.
Aangezien de aanvraag voor een omgevingsvergunning na 1 juni 2016 werd ingediend, is een
archeologienota evenwel vereist, zoals vastgelegd in het Onroerenderfgoeddecreet (art. 5.4.1, 5.4.2,
5.4.8 en 5.4.9). Het bureauonderzoek werd uitgevoerd in februari-maart 2020 onder leiding van erkend
archeoloog Jan Claesen. Contactpersoon bij de opdrachtgever was dhr. Jan Marckx. In de onderhavige
archeologienota worden de locatie van het terrein en de reeds uitgevoerde werken geanalyseerd. Deze
informatie wordt samen met de resultaten van een archeologisch bureauonderzoek bestudeerd.
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De onderstaande GRB-kadasterkaart en Orthofoto tonen het projectgebied op de meest recente
stadskaarten en luchtfoto’s.

WIDU/20/02/03/1 - Digitale aanmaak
Figuur 2: Situering van het projectgebied en de coördinaten op de GRB-kadasterkaart (Geopunt, 2020)

WIDU/20/02/03/2 - Digitale aanmaak
Figuur 3: Situering van het projectgebied op Orthofoto (Geopunt, 2020)
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DOELSTELLINGEN

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 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.

1.4

RANDVOORWAARDEN

Er dienen geen specifieke randvoorwaarden opgenomen te worden, aangezien uit het bureauonderzoek
is gebleken dat er geen verder archeologisch onderzoek dient te gebeuren. Dit wordt kort besproken in
het ‘Programma van maatregelen’.

1.5

ONDERZOEKSVRAGEN

Tijdens het bureauonderzoek dienen op zijn minst onderstaande vragen beantwoord te worden:
1.
2.
3.
4.

Wat zijn de gekende archeologische en historische gegevens?
Welke info is er nog te vinden over voormalige constructies op het terrein?
Welke archeologische structuren kunnen ter hoogte van het projectgebied verwacht worden op
basis van een analyse van historisch kaart- en bronnenmateriaal?
In welke mate en in welke zones kan er een recente verstoring verwacht worden van archeologisch
erfgoed?
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HUIDIGE & TOEKOMSTIGE SITUATIE
HUIDIGE SITUATIE

Het projectgebied ligt aan de Victor Dumonlaan 15 in Willebroek (Antwerpen). Het terrein grenst aan
een groot magazijn. In het zuidoosten van het projectgebied is de bodem verhard en achter het
bestaand magazijn ligt een brandweg. Ten zuiden van het bestaand magazijn ligt een buffering voor
regenwater met een capaciteit van 1.441.000 liter. Volgens het Gewestplan ligt het projectgebied
binnen ‘milieubelastende industrieën’ en ‘groengebieden’.

Figuur 4: Bestaande toestand (Architectenbureau Jan Marckx bvba, 2020)
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Figuur 5: Bestaande buffering regenwater en leidingen (Architectenbureau Jan Marckx bvba, 2020)

Figuur 6: Bestaand terreinprofiel (Architectenbureau Jan Marckx bvba, 2020)
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WIDU/20/02/03/3 - Digitale aanmaak
Figuur 7: Situering van het projectgebied op Orthofoto (Geopunt, 2020)

WIDU/20/02/03/4 - Digitale aanmaak
Figuur 8: Situering van het projectgebied op Gewestplan (Geopunt, 2020)
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TOEKOMSTIGE SITUATIE

Binnen het projectgebied zal de opdrachtgever een nieuw magazijn optrekken. Welke fundering men zal
gebruiken, zal afhangen van de stabiliteitsstudie van de ingenieur (vermoedelijk zal men
funderingssokkels gebruiken). De bestaande verharding, brandweg, buffering voor regenwater en
leidingen blijven behouden. Rond het nieuwe magazijn zal de bodem verhard worden en langs de
westelijke grens zal een groene zone met talud liggen. De nieuwe RWA leidingen (en verzamelput) zullen
aangesloten worden op de bestaande buffering voor regenwater . Het projectgebied is ca. 17 475,676
m² groot.

Figuur 9: Inplanting (Architectenbureau Jan Marckx bvba, 2020)
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Figuur 10: Fundering en riolering (Architectenbureau Jan Marckx bvba, 2020)

Figuur 11: Doorsnede nieuw magazijn (Architectenbureau Jan Marckx bvba, 2020)

Figuur 12: Toekomstig terreinprofiel (Architectenbureau Jan Marckx bvba, 2020)
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WIDU/20/02/03/5 - Digitale aanmaak
Figuur 13: Situering van het projectgebied op Toekomstplan (ARCHEBO bvba, 2020)

WIDU/20/02/03/6 - Digitale aanmaak
Figuur 14: Situering van het projectgebied op Toekomstplan, detail (ARCHEBO bvba, 2020)
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BUREAUONDERZOEK

Het doel van de bureaustudie is de aanwezigheid, aard en bewaringsomstandigheden van de
archeologische monumenten te kunnen inschatten, de landschappelijke opbouw van het gebied te
kennen, om de impact van de werken op het aanwezige archeologische erfgoed in te schatten en
daaruit concrete aanbevelingen te formuleren voor de verdere prospectiestrategie.
In dit hoofdstuk wordt gebruik gemaakt van alle beschikbare kaarten van het plangebied, te weten de
bodemkaart, geologische kaarten, bodemerosiekaart, bodemgebruikskaart en relevante historische
kaarten. De Centrale Archeologische Inventaris (CAI) werd gebruikt als uitgangspunt voor de bestudering
van archeologische waarden in de omgeving van het plangebied.
De gebruikte kaarten werden in gegeorefereerde vorm (Belge Lambert 1972) gebruikt in het programma
QGIS. In dit programma werden de genoemde kaarten als lagen toegevoegd teneinde er de huidige en
toekomstige situatie op te kunnen weergeven. Het plangebied werd bovendien op alle kaarten geplot
om de oriëntatie op de kaarten te vergemakkelijken.

3.1
3.1.1

LANDSCHAPPELIJKE & BODEMKUNDIGE SITUERING
Topografische situering

Het projectgebied ligt aan de Victor Dumonlaan 15 in Willebroek, een gemeente gelegen in de Belgische
provincie Antwerpen. De gemeente bestaat uit de vier deelgemeenten Willebroek, Blaasveld, Heindonk
en Tisselt en het gehucht Klein-Willebroek (ten noorden van het centrum van Willebroek) en wordt
omringd door de gemeenten Boom, Rumst, Mechelen, Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel en Puurs-SintAmands. Het projectgebied ligt in de Zwarte Beek-vallei. De Zwarte Beek stroomt ca. 150m ten oosten
van het projectgebied en mondt uit in de Rupel, die ongeveer 1400m ten noorden van het terrein loopt.
Ca. 950m ten zuidwesten van het projectgebied stroomt de Birrebeek en tussen 400 en 1000m ten
oosten van het terrein stroomt de Arkenbosloop. Net ten westen van het projectgebied liggen het
Kanaal Brussel-Rupel en de Willebroekse Vaart. Volgens het Digitaal Hoogtemodel ligt het projectgebied
tussen ongeveer 3,8 en 9 meter boven de zeespiegel. Dit verschil in hoogte is duidelijk zichtbaar op het
Digitaal Hoogtemodel. In het zuidwesten zijn vier grote rechthoeken afgetekend (uitgegraven) en in het
zuiden wordt het terrein door een weg gekruist (opgehoogd). Het verschil in hoogte is er dus door
menselijke ingrepen. Kadastraal ligt het terrein in Willebroek, afdeling 2, sectie B, perceelnummer 421M
(deel).
Gezien de ligging binnen een vallei en door de recente ingrepen binnen het terrein (afgraven en
ophogen), is er een lage verwachting op archeologische sites.
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WIDU/20/02/03/7 - Digitale aanmaak
Figuur 15: Topografische kaart met situering van het projectgebied (Geopunt, 2020)

WIDU/20/02/03/8 - Digitale aanmaak
Figuur 16: Situering van het projectgebied op het Digitaal Hoogtemodel (Geopunt, 2020)
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WIDU/20/02/03/9 - Digitale aanmaak
Figuur 17: Situering van het projectgebied op het Digitaal Hoogtemodel, detail (Geopunt, 2020)

Figuur 18: Hoogteprofiel doorheen het plangebied in N-Z-Z-O richting (Geopunt, 2020)

3.1.2
3.1.2.1

Geologie & landschap
Fysisch geografisch

Het projectgebied is volgens de Traditionele Landschappenkaart gekarteerd als ‘Scheldebekken met
getijden’. De gehele gemeente Willebroek wordt gekarteerd als Scheldebekken met getijden, stedelijke
gebieden en havengebieden, zandleem- en leemstreek en zandstreek binnen de Vlaamse Vallei.

Archeologienota zonder ingreep in de bodem. Willebroek – Victor Dumonlaan

| 17

WIDU/20/02/03/10 - Digitale aanmaak
Figuur 19: Willebroek aangegeven op de Traditionele Landschappenkaart (Geopunt, 2020)

3.1.2.2

Paleogeen & neogeen (Tertiair)

Op basis van de Databank Ondergrond Vlaanderen bevindt het onderzoeksterrein zich binnen het Lid
van Ruisbroek, dat deel uitmaakt van de Formatie van Zelzate. Het Lid van Ruisbroek bestaat uit licht
groengrijs tot grijsbruin zand en is sterk fossielhoudend (soms grote oesterschelpen).

Archeologienota zonder ingreep in de bodem. Willebroek – Victor Dumonlaan
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WIDU/20/02/03/11 - Digitale aanmaak
Figuur 20: Situering van het projectgebied op de Tertiairgeologische kaart (DOV, 2020)

3.1.2.3

Quartair

Volgens de quartairgeologische kaart (1/200.000) bevindt het projectgebied zich binnen type 3 en 3a.
Type 3 bestaat uit fluviatiele afzettingen van het Weichseliaan (Laat-Pleistoceen) die mogelijks bedekt
zijn door hellingsafzettingen van het Quartair en/of eolische afzettingen (zand tot silt) van het
Weichseliaan (Laat-Pleistoceen), mogelijk Vroeg-Holoceen. De hellingsafzettingen en eolische
afzettingen zijn mogelijk afwezig. Type 3a heeft grotendeels dezelfde opbouw. De onderste laag bestaat
uit fluviatiele afzettingen van het Weichseliaan (Laat-Pleistoceen). Deze karteereenheid ontbreekt
mogelijk in sommige delen van de beekvalleien buiten de Vlaamse Vallei en haar uitlopers. Boven deze
fluviatiele afzettingen ligt mogelijks een laag van hellingsafzettingen van het Quartair en/of eolische
afzettingen (zand tot silt) van het Weichseliaan (Laat-Pleistoceen), mogelijk Vroeg-Holoceen. Deze
karteereenheid is ook mogelijk afwezig. De bovenste laag bestaat uit fluviatiele afzettingen
(organochemisch en perimarien incluis) en afzettingen van het Holoceen en mogelijk Tardiglaciaal (LaatWeichseliaan).

Archeologienota zonder ingreep in de bodem. Willebroek – Victor Dumonlaan
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WIDU/20/02/03/12 - Digitale aanmaak
Figuur 21: Situering van het projectgebied op de Quartairgeologische kaart 1/200.000 (DOV, 2020)

Figuur 22: Uitleg van de types volgens de quartairgeologische kaart, schaal 1/200.000 (DOV, 2020)

Volgens de quartairgeologische kaart (1/50.000) ligt het projectgebied binnen type 24 en 50. Type 24
bestaat uit een onderste laag grofkorrelige, vlechtende rivierafzettingen (meerdere fining-up cycli,
bestaande uit grinthoudend tot grintrijk zand aan de basis, halffijn zand tot klei aan de top). Boven deze
laag ligt een laag met zandige vlechtende rivierafzettingen (zeer fijn tot medium zand, soms met lemige
intercalaties die venig kunnen zijn). De bovenste laag bestaat uit eolische zettingen en afzettingen van
lokale oorsprong (zand tot lichte zandleem in het Dekzandgebied, zandleem in het overgangsgebied,
mogelijk alternerend complex van zand- en leemlagen, herwerking van tertiair materiaal). Type 50
bestaat uit dezelfde lagen, waarbij de eolische afzettingen en afzettingen van lokale oorsprong mogelijk
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afwezig zijn, en uit een bovenste laag fluviatiele afzettingen (textuur varieert van klei tot zand, mogelijk
veen).1

WIDU/20/02/03/13 - Digitale aanmaak
Figuur 23: Situering van het projectgebied op de Quartairgeologische kaart 1/50.000 (DOV, 2020)

3.1.2.4

Bodem, bodemkundig booronderzoek, erosie & bodemgebruik

Volgens de bodemkaart van Vlaanderen wordt het projectgebied grotendeels omschreven als ON
(opgehoogd terrein), enkel het meest oostelijke deel is gekarteerd als Pdc. Pdc-bodems zijn matig natte
lichte zandleemgronden met verbrokkeld textuur B horizont. De bouwvoor is homogeen, zeer donker
grijsbruin en humusrijk. Vanaf 30cm diepte heeft het materiaal een bruine tot bleekbruine kleur.
Roestverschijnselen komen voor vanaf 40-60 cm diepte. De sterk verbrokkelde textuur B horizont begint
tussen 60 en 80cm. De klei aanrijkingshorizont is vaak bijna verdwenen en ijzerconcreties worden
aangetroffen.2

1

Frieda Bogemans, Toelichting bij de Quartairgeologische kaart - kaartblad 23, Mechelen (Vlaamse overheid, dienst Natuurlijke
Rijdommen, 1996).
2
E Van Ranst en C Sys, Eenduidige legende voor de digitale bodemkaart van Vlaanderen (Schaal 1 : 20 000) (Gent: Laboratorium
voor Bodemkunde, 2000), 156–57.

Archeologienota zonder ingreep in de bodem. Willebroek – Victor Dumonlaan

| 21

WIDU/20/02/03/14 - Digitale aanmaak
Figuur 24: Situering van het projectgebied op de bodemkaart Vlaanderen (DOV, 2020)

Op de Potentiële bodemerosiekaart is over het projectgebied geen informatie beschikbaar. Volgens de
bodemgebruikskaart ligt het projectgebied binnen akkerbouw, loof- en naaldbos, weiland en andere
bebouwing.

WIDU/20/02/03/15 - Digitale aanmaak
Figuur 25: Situering van het projectgebied op de potentiële bodemerosiekaart (Geopunt, 2020)
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WIDU/20/02/03/16 - Digitale aanmaak
Figuur 26: Bodemgebruik in de omgeving van het plangebied volgens de bodemgebruikskaart (Geopunt, 2020)
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ARCHEOLOGISCHE EN ERFGOEDKUNDIGE DATA
Centrale Archeologische Inventaris (CAI)

Het meest oostelijke deel van het projectgebied kruist met CAI-locatie 159294, waar boringen, een
mechanische prospectie en een archeologische opgraving zijn uitgevoerd. In de boringen werden chips
uit de Steentijd, grijs en geglazuurd rood aardewerk, faïence, pijpaardewerk, baksteenfragmenten en
glas uit de Middeleeuwen en verbrand bot (niet gedateerd) aangetroffen. Er werden ook oxiderend
gebakken aardewerk (kruikwaar?) en sporen van een grafheuvel (?) uit de IJzertijd, 3 spiekers, een kuil
en een cluster van sporen uit de Vroege IJzertijd, aardewerk en bouwmateriaal uit de Romeinse Tijd en
baksteenfragmenten en een beperkt vondstenensemble (rood aardewerk, een fragment Raeren,
steengoed) uit de Late Middeleeuwen. De sporen van de vermoedelijk grafheuvel omvatten een
gedeeltelijk vrijgegraven cirkelvormige greppel, met onmiddellijk ten zuiden ervan een tweede
cirkelvormig spoor dat grotendeel vernietigd is door het jongere grachttracée. Tijdens het
vooronderzoek werden ook een vierposten spieker, paalsporen, kuilen en greppels uit de IJzertijd en
grachten en een paalkuil uit de Late Middeleeuwen gevonden. De gracht en paalkuil uit de Late
Middeleeuwen kunnen mogelijks gelinkt worden aan de nabijgelegen hoeve De Vleug. Tijdens het
vooronderzoek werden nauwelijks sporen uit de Romeinse Tijd aangetroffen binnen de site. Het
sporadisch aantreffen van aardewerk doet wel vermoeden dat zich Romeinse aanwezigheid in de
onmiddellijk omgeving van het terrein bevond. Tijdens het onderzoek werden in de eerste plaats vier
spiekers, een cluster sporen en een kuil uit de Late Bronstijd aangetroffen. Daarnaast werden ook een
groot gebouw, bestaande uit 12 paalsporen in twee parallelle palenrijen, en een groot bijgebouw,
bestaande uit 10 paalsporen in twee parallelle palenrijen, uit de Vroege IJzertijd en een tweeschepig
gebouw (ca. 10 x 6m), 4 spiekers, een palenrij en een kuil uit de Midden-IJzertijd gevonden.
Ca. 50m ten westen van het projectgebied heeft een Lusthof uit de 18de eeuw gestaan (CAI 103506) en
ca. 100m ten noordoosten heeft een hoeve uit de 18de eeuw gestaan (CAI 103518). Ca. 175m ten
zuidwesten van het projectgebied heeft de Sint-Niklaaskerk uit de Volle Middeleeuwen gestaan (CAI
103508). Aan de noordzijde en ten westen van de Sint-Niklaaskerk zijn menselijke skeletresten uit de
Middeleeuwen gevonden (CAI 208140 en CAI 166283).
Ongeveer 350m ten zuidwesten van het projectgebied zijn tijdens metaaldetectie twee metalen
vondsten aangetroffen die gerelateerd zijn aan de Tweede Wereldoorlog (CAI 220631). Het betreft een
badge ‘The Lincoln & Welland Regiment’ (Canada) en 5 rentenpfennig 1924, Weimar Republiek, Berlijn.
Ca. 450m ten zuiden van het projectgebied heeft een 17de-eeuwse hoeve gestaan, die in de loop van de
16de eeuw nog dienst deed als herberg (CAI 103513). Zo’n 900m ten zuiden van het terrein heeft in de
18de eeuw een molen gestaan (CAI 103561).
Tussen 800 en 1000m ten zuidoosten van het projectgebied bevinden zich vier CAI-locaties. Binnen CAIlocatie 105349 is een gepolijste bijl (19 cm x 6,5 cm x 3,5 cm) uit het Neolithicum gevonden. Ten zuiden
van deze CAI-locatie staat de Sint-Amandskerk (CAI 103534), waarbij delen van de Laatmiddeleeuwse en
17de-eeuwse kerk nog aanwezig zijn. Binnen CAI-locatie 220584 zijn tijdens een metaaldetectie
meerdere vondsten aangetroffen. Het betreft twee koperen munten (oord Albrecht en Isabella,
geslagen te 's Hertoghenbosch, 1607 of 1609; liard Maria Theresia van Oostenrijk, 1744 (?)) en een
versierde knoop uit de Nieuwe Tijd en één grotere musketkogel, 4 kleinere musketkogels, mogelijk
shrapnell en een huls van een Britse .303 uit de 20ste eeuw. Binnen deze locatie is ook een aardewerken
bal (diameter 29 mm) uit de 15de-16de eeuw aangetroffen. Er is mogelijk nog een klein restje glazuur
aanwezig, waardoor het mogelijks gaat om een kleiknikker of een flessen-/kanhalsafsluiter. Binnen CAIlocatie 220689 zijn tijdens een mechanische prospectie spiekers uit de Metaaltijdens en
landbouwsporen uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe Tijd aangetroffen.
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Tenslotte zijn ca. 1000m ten noordwesten van het projectgebied twee vuurstenen artefacten uit de
Steentijd en de grens van een nederzettingsterrein uit de Volle Middeleeuwen gevonden (CAI 151461).
Deze sporen en vondsten zijn aangetroffen tijdens een mechanische prospectie.
In de ruime omgeving van maximum 1000 meter bevinden zich enkele archeologische waarden. Het
betreft onder meer:
CAI-Locatie

Beschrijving

Datering

220584

Munten

Nieuwe Tijd

103561

Molen van Willebroek

Nieuwe Tijd

159294

Chips

Steentijd

103534

St.-Amanduskerk

Middeleeuwen

151461

Vuurstenen artefacten

Steentijd

103513

Het Gulden Vlies

Nieuwe Tijd

103506

Kasteel de Kraag

Nieuwe Tijd

220689

Spiekers

Metaaltijden

208140

Skeletresten

Middeleeuwen

220631

Badge en rentenpfennig

Nieuwste Tijd

105349

Gepolijste bijl

Steentijd

103518

Vleughoeve

Nieuwe Tijd

166283

Skeletresten

Middeleeuwen

103508

Sint-Niklaaskerk

Middeleeuwen

WIDU/20/02/03/17 - Digitale aanmaak
Figuur 27: Kaart met aanduiding van het projectgebied en de vondstlocaties uit de CAI (CAI, 2020)
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Bekrachtigde archeologienota’s en nota’s

In augustus 2017 heeft ARCHEBO bvba een archeologienota geschreven n.a.v. de bouw van twee
appartementsgebouwen met ondergrondse parking ter hoogte van de Kraagweg in Willebroek (ID
4587). Na het bureauonderzoek werd besloten dat vervolgonderzoek in de vorm van landschappelijke
boringen nodig was. Afhankelijk van de resultaten van dit onderzoek, kan een verkennend archeologisch
booronderzoek, waarderend archeologisch booronderzoek, proefputtenonderzoek i.f.v. steentijdsites
en/of een proefsleuvenonderzoek ook nodig zijn.3
Archeoloog Robby Vervoort heeft drie archeologienota’s met beperkte samenstelling geschreven n.a.v.
de bouw van 4 gezinswoningen en een appartementsgebouw met ondergrondse parking en de aanleg
van parkeerplaatsen, een wegenis, nutsleidingen en groenvoorziening. Deze werken zullen in drie fases
gebeuren, waardoor ook drie archeologienota’s zijn opgesteld (ID 3914, ID 3920 en ID 3946). N.a.v. de
herverkaveling van het terrein werden door het Agentschap Onroerend Erfgoed bijzondere
voorwaarden opgelegd, waarbij in eerste instantie landschappelijke boringen uitgevoerd moest worden
om de bodemopbouw en bewaringstoestand na te gaan. Deze boringen werden uitgevoerd op 19 en 22
mei 2017 door Geosonda nv onder begeleiding van archeologe Elly N.A. Heirbaut (LAReS). Uit deze
boringen is gebleken dat het gehele terrein verstoord is. Verder onderzoek werd dan ook niet
nodig/nuttig geacht. Doordat de grenzen van de nieuwe verkaveling nog niet concreet waren, moest de
bouwheer toch een archeologienota hebben voor de verschillende bouwfases binnen de
stedenbouwkundige vergunning. In de archeologienota’s staat dezelfde conclusie als in het verslag van
de boringen, namelijk het terrein vrij te geven aangezien de bodem volledig verstoord is.4
In september 2019 heeft archeologe Annika Devroe een archeologienota geschreven voor een
projectgebied ter hoogte van Victor Dumonlaan 6 in Willebroek (ID 12477). Uit het bureauonderzoek is
gebleken dat het projectgebied van de 19de tot en met 20ste eeuw gebruikt werd als haven. Aan het
begin van de 21ste eeuw is het zuidelijke deel van de haven gedempt. De ligging van het terrein (aan het
Kanaal Brussel-Rupel, de Willebroekse Vaart en een haven) en het inmiddels gedempt havendok tonen
aan dat het archeologisch niveau binnen het projectgebied grotendeels verdwenen is. Verder
archeologisch onderzoek is dan ook niet nodig.5
BAAC Vlaanderen bvba heeft een archeologienota geschreven voor een projectgebied aan de
Heindonksesteenweg in Willebroek (ID 3854). Op basis van de resultaten van het bureauonderzoek kon
geen sluitend antwoorde gegeven worden op de vraag of er al dan niet archeologische waarden
aanwezig zijn binnen het projectgebied. Er kan een middelhoge verwachting naar archeologische
waarden toegeschreven worden aan het terrein door de recente vondsten in de omgeving, door de
aanwezige plaggenbodem en door de ligging in de nabijheid van natuurlijke waterlopen. Daarnaast lijkt
het bodembestand niet aangetast. Ondanks deze middelhoge verwachting is er slechts een laag tot
onbestaand potentieel op kennisvermeerdering, aangezien de geplande ingrepen ondiep of te
kleinschalig zijn. Het terrein werd vrijgegeven, aangezien verder onderzoek niet nodig/nuttig wordt
geacht.6

3 Jan Claesen e.a., “Programma van Maatregelen Willebroek - Kraagweg”, Archeologienota - Programma van Maatregelen
(Kortenaken: ARCHEBO bvba, augustus 2017).
4 Robby Vervoort, “Archeologienota: Stapelstraat - Appeldonkweg fase 1, Willebroek (prov. Antwerpen)”, Archeologienota Verslag van Resultaten (Borgerhout: Robby Vervoort. Freelance Senior Archeoloog, juni 2017), 6, 13–14, 16–17; Robby Vervoort,
“Archeologienota: Stapelstraat - Appeldonkweg fase 2, Willebroek (prov. Antwerpen)”, Archeologienota - Verslag van Resultaten
(Borgerhout: Robby Vervoort. Freelance Senior Archeoloog, juni 2017); Robby Vervoort, “Archeologienota: Stapelstraat Appeldonkweg fase 3, Willebroek (prov. Antwerpen)”, Archeologienota - Verslag van Resultaten (Borgerhout: Robby Vervoort.
Freelance Senior Archeoloog, juni 2017).
5
Annika Devroe en Gerben Bervoets, “Willebroek, Victor Dumonlaan 6”, Archeologienota - Verslag van Resultaten (Mechelen:
Annika Devroe Archeologie & Bouwhistorie bvba, september 2019), 17–18.
6
Lina Cornelis, “Archeologienota Willebroek, Heindonksesteenweg”, Archeologienota - Verslag van Resultaten (Gent: BAAC
Vlaanderen bvba, juni 2017), 36–37.
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In december 2019 heeft Acke & Bracke bvba een archeologienota opgesteld n.a.v. het optrekken van
een nieuwbouw aan de Louis Mommaertsstraat in Willebroek (ID 13450). Na het bureauonderzoek kon
de aan- of afwezigheid van een archeologische site niet aangetoond worden. Een verder vooronderzoek
lijkt echter niet nodig. Het projectgebied was volledig bebouwd en verhard, waarbij een deel van de
bestaande gebouwen onderkelderd was. Dit heeft reeds een impact gehad op het bodemarchief.
Daarnaast zullen de toekomstige ingrepen enkel plaatsvinden binnen reeds bebouwd (verstoorde)
grond. Verder onderzoek werd dan ook niet geadviseerd.7
Archeologe Annika Devroe heeft voor een projectgebied ter hoogte van Boomsesteenweg 199 in
Willebroek een archeologienota geschreven n.a.v. de bouw van een sorteerinstallatie en een nieuwe hal
(ID 7191). Voor de noordelijke zone van het terrein (hoger gelegen) werd een middelmatige tot hoge
verwachting ingeschat, voor de zuidelijke zone was er een lage verwachting naar archeologische
waarden. Reeds uitgevoerde sonderingen en het Digitaal Hoogtemodel tonen aan dat het terrein
geroerd werd (ophoging van ca. 2,2m). Het terrein werd geherprofileerd voor de bouw van de huidige
bebouwing en de aanleg van de huidige verhardingen. Aangezien de geplande werken niet dieper zullen
gaan dan 90cm (en dus binnen de gekende ophoging), is verder onderzoek niet nodig.8
All-Archeo bvba heeft een archeologienota geschreven voor een projectgebied aan de Kebbinglei in
Willebroek (ID 3306). Deze archeologienota bestaat uit de resultaten van een bureauonderzoek en een
landschappelijk booronderzoek. Door de gunstige landschappelijke ligging (gradiëntzone en in nabijheid
van natuurlijke waterlopen) heeft het terrein archeologisch potentieel. Het landschappelijk
booronderzoek toonde aan dat binnen een groot deel van het terrein een B-horizont bewaard is onder
de ploeglaag. De aanwezigheid van goed bewaarde Steentijd artefactensites wordt laag ingeschat, maar
archeologische sporen kunnen wel nog aanwezig zijn. Daardoor werd een proefsleuvenonderzoek
geadviseerd.9 Dit onderzoek werd uitgevoerd in de periode 4-26 juli 2018 door All-Archeo bvba (nota ID
8296). Tijdens het onderzoek werden sporen uit de Metaaltijden aangetroffen. Het betreft twee
structuren, paalsporen en kuilen. Na het proefsleuvenonderzoek werd een vlakdekkende opgraving
opgelegd.10
In 2018 heeft All-Archeo bvba een archeologienota geschreven voor een projectgebied aan de
Dendermondsesteenweg in Willebroek (ID 9732). Door de landschappelijke ligging van het
projectgebied en door de gekende archeologische waarden in de omgeving van het terrein is er een
concrete verwachting naar archeologische resten uit de Steentijd tot de Nieuwe Tijd. In de 20ste eeuw
vinden echter verschillende werken plaats binnen het projectgebied, waardoor de bodem mogelijks
verstoord is. Er wordt dan ook een vervolgonderzoek geadviseerd waarbij de eerste stap bestaat uit een
landschappelijk booronderzoek. Dit onderzoek wordt mogelijk gevolgd door een verkennend
archeologisch booronderzoek, een waarderend archeologisch booronderzoek en proefputten i.f.v.
Steentijd artefactensites en/of een proefsleuvenonderzoek.11
BAAC Vlaanderen bvba heeft een archeologienota opgesteld voor een projectgebied aan de Denderlaan
in Willebroek (ID 4274). Uit het bureauonderzoek is gebleken dat de kans op het aantreffen van
archeologisch waarden (vanaf de Steentijd) groot is, gezien de ligging van het terrein aan de Birrebeek.
Daarnaast zijn in de directe en ruime omgeving van het projectgebied archeologische waarden uit
verschillende periodes aangetroffen. Door het hoog archeologisch potentieel heeft BAAC een
7 Bert Acke, Maarten Bracke, en Gwendy Wyns, “Archeologienota Willebroek Louis Mommaertsstraat”, Archeologienota - Verslag
van Resultaten (Moerbeke-Waas: Acke & Bracke bvba, december 2019), 8, 33–34.
8
Annika Devroe, “Willebroek - Boomsesteenweg 199”, Archeologienota - Verslag van Resultaten (Mechelen: Annika Devroe
Archeologie & Bouwhistorie bvba, april 2018), 3, 29–31.
9
Liesbeth Coremans, Natasja Reyns, en Vincent Smet, “Archeologienota Blaasveld (Willebroek) - Kebbinglei”, Archeologienota Verslag van Resultaten (Temse: All-Archeo bvba, 2017), 32.
10 Liesbeth Coremans, “Nota Blaasveld (Willebroek) - Kebbinglei”, Nota (Temse: All-Archeo bvba, 2018), 6, 35.
11
Natasja Reyns, “Programma van maatregelen Willebroek - Dendermondsesteenweg 121”, Archeologienota - Programma van
Maatregelen (Temse: All-Archeo bvba, 2018).
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vervolgonderzoek geadviseerd in de vorm van een landschappelijk booronderzoek om eventuele
verstoring van het bodemarchief na te gaan. Dit onderzoek kan mogelijks gevolgd worden door
archeologisch booronderzoek en/of een proefsleuvenonderzoek.12 Het landschappelijk booronderzoek
werd door BAAC Vlaanderen bvba uitgevoerd op 11 augustus 2017 (nota ID 4820). Uit het
landschappelijk booronderzoek is echter gebleken dat de bodem grotendeels verstoord is, waardoor de
archeologische waarde en het kennispotentieel van het terrein daalde. Hierdoor werd verder onderzoek
niet nodig geacht.13
In 2018 heeft All-Archeo bvba een archeologienota geschreven voor een projectgebied aan de
Brownfieldlaan in Willebroek (ID 6686). Er hebben reeds veel bodemingrepen plaatsgevonden binnen
het terrein, waaronder de bouw en sloop van fabrieksgebouwen met bijhorende infrastructuur.
Hierdoor geldt er een beperkt archeologisch potentieel voor het projectgebied, waardoor ook de kans
op kennisvermeerdering zeer gering wordt geschat. Bijkomend archeologisch onderzoek is dan ook niet
nodig.14
In juni 2018 heeft Acke & Bracke bvba twee archeologienota’s geschreven voor projectgebieden aan de
Brownfieldlaan in Willebroek (ID 7845 en ID 7846). Beide terreinen maken deel uit van een oude
fabriekssite. Na de sloop van het oude fabrieksgebouw werd zeer ernstige verontreiniging van de bodem
en het grondwater vastgesteld. Voor de sanering van de bodem werd deze meerdere meters
afgegraven. Dit heeft het projectgebied vanzelfsprekend zeer zwaar verstoord en eventueel aanwezige
archeologische sites zijn verdwenen. Verder onderzoek is dan ook niet nuttig.15
ABO nv heeft in juni 2017 een archeologienota opgesteld vn.a.v. de heraanleg van een betoncentrale
aan de Hoeikensstraat in Willebroek (ID 3948). Na het bureauonderzoek werd duidelijk dat verder
archeologisch onderzoek niet aangewezen is. De bodem en het grondwater zijn vervuild met zware
metalen, minerale olie en meststofzouten en n.a.v. een bodemsanering (2005) werd een groot deel van
het terrein verhard met beton om infiltratie van regenwater (en dus verspreiding van de
verontreiniging) te voorkomen. Deze verharding rust op een puinlaag van 45-80cm dikte en zowel de
puinlaag als verharding blijven behouden. Omwille van de veiligsheids- en gezondheidsrisico’s zal geen
verder archeologisch onderzoek uitgevoerd worden binnen dit projectgebied.16

3.2.3

Inventaris Onroerend Erfgoed (IOE)

De Inventaris van het onroerend erfgoed biedt een overzicht van waardevol erfgoed in Vlaanderen.
Zowel bouwkundig, archeologisch, landschappelijk als varend erfgoed zijn opgenomen in deze databank,
goed voor meer dan 83.000 erfgoedobjecten in totaal. Op basis van diverse zoekcriteria kan er heel
gericht naar de verschillende erfgoedobjecten gezocht worden. Erfgoedobjecten kunnen vastgesteld
en/of beschermd zijn.17 Binnen het projectgebied bevinden zich geen vastgestelde en/of beschermde
erfgoedobjecten.

12 Christine Swaelens, “Archeologienota Willebroek, Denderlaan”, Archeologienota - Verslag van Resultaten (Gent: BAAC
Vlaanderen bvba, juli 2017), 42.
13 Christine Swaelens en Charlotte Desmet, “Nota Willebroek, Denderlaan”, Nota (Gent: BAAC Vlaanderen bvba, september 2017),
24, 36.
14 Natasja Reyns en Ruth Ferket, “Archeologienota met beperkte samenstelling Willebroek - Brownfieldlaan (Imerys)”,
Archeologienota met beperkte samenstelling - Verslag van Resultaten (Temse: All-Archeo bvba, 2018), 16.
15
Bert Acke en Maarten Bracke, “Archeologienota Willebroek Brownfieldlaan fase 7”, Archeologienota - Verslag van Resultaten
(Zelzate: Acke & Bracke bvba, juni 2018), 18; Bert Acke en Maarten Bracke, “Archeologienota Willebroek Brownfieldlaan fase 8”,
Archeologienota - Verslag van Resultaten (Zelzate: Acke & Bracke bvba, juni 2018), 18.
16
Veerle Caelen, “Archeologische evaluatie van het bodemarchief aan de Hoeikensstraat te Willebroek (Antwerpen)”,
Archeologienota - Verslag van Resultaten (Aartselaar: ABO nv, juni 2017), 7, 21.
17
Agentschap Onroerend Erfgoed, “Inventaris Onroerend Erfgoed”, geraadpleegd 17 januari 2018,
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/.
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WIDU/20/02/03/18 - Digitale aanmaak
Figuur 28: Kaart met situering van het projectgebied en IOE-relicten op GRB-basiskaart (IOE, 2020)

3.3
3.3.1

HISTORIEK EN CARTOGRAFISCHE BRONNEN
Onderzoek historische bronnen

Toponymie
De benaming ‘Willebroek’ wordt voor het eerst opgemerkt in geschreven bronnen onder de vermelding
‘Willebrot’ in 1141. De benaming kent een evolutie in schrijfwijze zoals ‘Willebroc’ (1189), Wildebrouc
(1190), ‘Willebroch’ (1204) en ‘Wildebroc’ (1211). ‘Willebrot’ zou afgeleid zijn van de Germaanse
woorden ‘wilpja’ (wild) en ‘broka’ (moeras).18
Dorpsgeschiedenis
Willebroek is een sterk geïndustrialiseerde gemeente ten zuiden van de stad Antwerpen en in het
centrum van het zogenaamde Vaartland. Het van oorsprong moerassig broekgebied werd voor het
einde van de 11de eeuw ingedijkt waardoor een parochie kon ontstaan. Het gebied behoorde
oorspronkelijk toe aan het Karolingisch domein van Cornelimunster (met Puurs als centrum). Het
bestuurlijk gezag over Willebroek was tijdens de 11 en 12de eeuw in handen van de familie Berthout,
heren van Grimbergen. Gedurende de 16de en 17de eeuw kwam het gebied onder gezag van het
geslacht Schetz en nadien van de familie de Ligne. In 1661 werd Willebroek aangekocht en verheven tot
baronie. De economische stimulans voor het landbouwdorp kwam er in de periode 1550-1560 met de
aanleg van het kanaal Willebroek-Brussel. Een strategisch versterkt bolwerk werd geïnstalleerd in KleinWillebroek (een dorp dat ontstond aan de monding van de Rupel in het kanaal) waardoor het een
belangrijke rol speelde tijdens de godsdienstoorlogen (16de eeuw), de Brabantse Omwenteling (1789)
en de Boerenkrijg (1798).

18
Maurits Gysseling, Toponymisch woordenboek van België, Nederland, Luxemburg, Noord-Frankrijk en West-Duitsland vóór 1226
(Belgisch Interuniversitair Centrum voor Neerlandistiek, 1960), 1077.
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Gedurende de 19de eeuw was Willebroek een geïndustrialiseerde landelijke gemeente met
bierbrouwerijen, jeneverstokerijen, linnenblekerijen en activiteiten gelinkt aan de scheepvaart. Het dorp
kende een stijgende demografische evolutie na de oprichting van een papier- en stoomketelfabriek door
Louis de Nayer in 1860. De spoorweg Mechelen-Terneuzen (1871), het kanaal en bijkomende fabrieken
stimuleerden de industrialisatie van het gebied verder. In de periode 1900-1922 werd het bestaande
kanaal verbreed en verdiept ten voordele van de omvorming tot Zeekanaal. Het fort van Breendonk, een
onderdeel van de verdedigingsgordel rond Antwerpen, werd gebouw tussen 1906 en 1914. De
verwoestingen van de Eerste Wereldoorlog zorgden voor een grote heropbouwcampagne in de
gemeente. Een tuinwijk in het centrum was gepland maar werd niet uitgewerkt.19

3.3.2

Historische situatie aan de hand van cartografische bronnen

Een belangrijke bron van informatie wordt geleverd door het historisch kaartmateriaal. Dit om na te
gaan of er bebouwing is geweest op het terrein in historische tijden, of dat het landgebruik van het
perceel is gewijzigd doorheen de tijd. Hierbij moet wel rekening gehouden worden met het feit dat de
eerste bruikbare kaarten pas vanaf de 16de eeuw of later voorhanden zijn.
Bovendien is de afwezigheid van bebouwing op kaarten geen garantie dat er geen bebouwing is
geweest. In de beginperiode van de cartografie werden voornamelijk grotere nederzettingen en
belangrijkere bouwwerken zoals kerken, kloosters en kastelen weergegeven en was er weinig of geen
aandacht voor de burgerlijke architectuur. Pas vanaf de 19de eeuw verschijnen de eerste gedetailleerde
kaarten. Mogelijk eerder aanwezige middeleeuwse structuren waren misschien reeds verdwenen.
Vooreerst worden enkele pre-19de -eeuwse cartografische bronnen behandeld zoals de Villaretkaart en
de Ferrariskaart. Op de Villaretkaart (ca. 1745-48) bestaat het projectgebied grotendeels uit akkerland,
enkel het noordelijkste deel is gekarteerd als bos. Ten westen van het projectgebied is het Kanaal
Brussel-Rupel (met inham) zichtbaar. Het terrein is onbebouwd. Op de Ferrariskaart valt af te leiden dat
het projectgebied rond 1777 voornamelijk bestond uit akkerland. Het noorden en noordwesten wordt
gekruist door een ongeplaveide weg. Op de Ferrariskaart is het terrein eveneens onbebouwd.

19

Omer Vandeputte, Gids voor Vlaanderen, 1e dr. (Tielt: Lannoo Uitgeverij, 2007), 1249; Agentschap Onroerend Erfgoed,
“Willebroek”, Inventaris Onroerend Erfgoed, geraadpleegd 23 augustus 2017, https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/120420.
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Figuur 29: Detail uit de Villaretkaart met aanduiding van het projectgebied (Geopunt, 2020)

WIDU/20/02/03/20 - Digitale aanmaak
Figuur 30: Detail uit de Ferrariskaart met aanduiding van het projectgebied (Geopunt, 2020)
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Vervolgens worden vier cartografische bronnen uit de 19de eeuw vergeleken. De Atlassen der
Buurtwegen werden opgemaakt in uitvoering de wet van 10 april 1841. De atlas maakt een onderscheid
in buurtwegen en voetwegen (sentiers). Per toenmalige gemeente werd een atlas opgemaakt, met
uitzondering van een aantal stadskernen.20 De kaarten Vandermaelen of Vandermaelenkaarten zijn een
verzameling van historische kaarten van België, gemaakt door Philippe Vandermaelen (1795-1869). Deze
kaarten geven een gedetailleerd beeld van heel België en worden beschouwd als de opvolger van de
Ferrariskaarten uit de periode 1771-1778. Met de Popp-kaarten wordt de verzameling van
kadasterkaarten bedoeld die in de 19de eeuw uitgegeven werd door de Brugse drukker-uitgever
Philippe Chrétien Popp (1805-1879). Een vierde bron is de topografische kaart van 1873.
Op 19de-eeuwse cartografische bronnen is het terrein onbebouwd weergegeven. De Atlas der
Buurtwegen toont dat het projectgebied kruist met verschillende percelen en de voetweg n° 49. Over
het landgebruik rond deze periode geeft deze kaart geen informatie. Op de Vandermaelenkaart is het
grootste deel van het projectgebied niet specifiek gekarteerd, enkel het noorden wordt aangeduid als
grasland. Hier wordt het terrein ook gekruist door een weg. Op de Popp-kaart kruist het projectgebied
met meerdere percelen. Deze worden in de popp-leggers als volgt omschreven: perceel 415 als hooiland
en percelen 421 en 428 als land in het bezit van Gerard-Amand-Roger en Ulric-Herbert Helman de
Grimbergen, renteniers uit Brussel, perceel 424 als land in het bezit van Macelus-Josephus-Fredericus
Hayez uit Brussel, perceel 425 als land in het bezit van Aphonsius-Constantinus-Maria Dewargny-Dutrien
de Terdonck uit Mechelen, perceel 426 als land in het bezit van Jan-Herni Demaeyer-Emmerechts, een
landbouwer uit Willebroek en perceel 427b als land in het bezit van Jacobus-Frans Vanbosch-Verheyden,
een landbouwer uit Willebroek. Voor perceel 427a konden geen gegevens over de eigenaar en het
landgebruik teruggevonden worden in de legger. Op de topografische kaart van 1873 is het
projectgebied niet specifiek gekarteerd.

WIDU/20/02/03/21 - Digitale aanmaak
Figuur 31: Situering van het projectgebied op de Atlas der Buurtwegen (Geopunt, 2020)

20
Geopunt Vlaanderen, “Atlas der Buurtwegen”, geraadpleegd 2 januari 2018,
http://www.geopunt.be/catalogus/datasetfolder/8264f16f-45d2-4eae-bc77-f003c7830b20.
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WIDU/20/02/03/22 - Digitale aanmaak
Figuur 32: Situering van het projectgebied op de kaart van Vandermaelen (Geopunt, 2020)

WIDU/20/02/03/23 - Digitale aanmaak
Figuur 33: Situering van het projectgebied op de Poppkaart (Geopunt, 2020)
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WIDU/20/02/03/24 - Digitale aanmaak
Figuur 34: Situering van het projectgebied op de Topografische kaart van 1873 (Cartesius, 2020)

Vervolgens worden er topografische kaarten en luchtfoto’s uit de 20ste en 21ste eeuw vergeleken. De
topografische kaart van 1904 toont dezelfde situatie als deze van 1873. Tussen 1904 en 1939 wordt een
weg aangelegd die net ten oosten van het projectgebied loopt en vervolgens het zuiden kruist. Deze
weg is ook zichtbaar op de topografische kaart van 1969. Tussen 1939 en 1969 worden ook twee wegen
aangelegd, waarvan de ene het terrein kruist op een NO-ZW as en de andere de noordwestelijke hoek
kruist. Rond de wegen wordt het projectgebied ingenomen door een groene zone. Het oosten van het
terrein wordt gekruist door een aangelegde beek en ligt binnen braakliggend terrein. Tussen 1969 en
1971 verdwijnt de weg met NO-ZW as, aangezien deze op de luchtfoto van 1971 niet langer zichtbaar is.
Het terrein lijkt ingenomen door een boomgaard, behalve het oostelijkste deel dat braakliggend is. De
wegen in de noordwestelijke hoek en in het zuiden van het terrein zijn nog aanwezig. De topografische
kaarten van 1981 en 1989 (identiek) en de luchtfoto van 1979-1990 tonen dezelfde situatie als de
luchtfoto van 1971. Tussen ca. 1990 en ca. 2000-2003 worden de bomen grotendeels gerooid, enkel
binnen de smalle strook (noorden) en in het oosten van het terrein staan nog bomen. De weg die het
terrein in het zuiden kruist, loopt op de luchtfoto van 2000-2003 nu ook door het midden en noorden
van het terrein. Op de luchtfoto van 2008-2011 zien we dat het westelijk deel van het projectgebied
(waar het nieuwe magazijn zal opgetrokken worden) opgedeeld lijkt in vier grote delen. De luchtfoto van
2012 toont dat er aarde is toegevoerd binnen het terrein. Vermoedelijk werd het huidig projectgebied
als een werfzone ingericht tijdens de bouw van magazijnen en industriegebouwen aan de Dumonlaan.
Op de luchtfoto’s van 2013, 2014 en 2015 zijn grote delen van het projectgebied duidelijk afgegraven,
grote rechthoekige oppervlaktes liggen dieper dan de rest van het terrein. Vanaf 2016 zijn deze dieptes
opgevuld en lijkt het terrein weer in gebruik als werfzone. Vanaf 2018 is een deel van het zuiden verhard
en de brandweg in het noorden van het terrein is ook aanwezig. Het westelijk deel is braakliggend.
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WIDU/20/02/03/25 - Digitale aanmaak
Figuur 35: Situering van het projectgebied op de Topografische kaart van 1904 (Cartesius, 2020)

WIDU/20/02/03/26 - Digitale aanmaak
Figuur 36: Situering van het projectgebied op de Topografische kaart van 1939 (Cartesius, 2020)
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WIDU/20/02/03/27 - Digitale aanmaak
Figuur 37: Situering van het projectgebied op de Topografische kaart van 1969 (Cartesius, 2020)

WIDU/20/02/03/28 - Digitale aanmaak
Figuur 38: Situering van het projectgebied op de Orthofoto van 1971 (Geopunt, 2020)
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WIDU/20/02/03/29 - Digitale aanmaak
Figuur 39: Situering van het projectgebied op de Topografische kaart van 1981-1989 (Cartesius, 2020)

WIDU/20/02/03/30 - Digitale aanmaak
Figuur 40: Situering van het projectgebied op de Orthofoto van 1979-1990 (Geopunt, 2020)
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WIDU/20/02/03/31 - Digitale aanmaak
Figuur 41: Situering van het projectgebied op de Orthofoto van 2000-2003 (Geopunt, 2020)

WIDU/20/02/03/32 - Digitale aanmaak
Figuur 42: Situering van het projectgebied op de Orthofoto van 2008-2011 (Geopunt, 2020)
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WIDU/20/02/03/33 - Digitale aanmaak
Figuur 43: Situering van het projectgebied op de Orthofoto van 2012 (Geopunt, 2020)

WIDU/20/02/03/34 - Digitale aanmaak
Figuur 44: Situering van het projectgebied op de Orthofoto van 2013 (Geopunt, 2020)
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WIDU/20/02/03/35 - Digitale aanmaak
Figuur 45: Situering van het projectgebied op de Orthofoto van 2014 (Geopunt, 2020)

WIDU/20/02/03/36 - Digitale aanmaak
Figuur 46: Situering van het projectgebied op de Orthofoto van 2015 (Geopunt, 2020)
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WIDU/20/02/03/37 - Digitale aanmaak
Figuur 47: Situering van het projectgebied op de Orthofoto van 2016 (Geopunt, 2020)

WIDU/20/02/03/38 - Digitale aanmaak
Figuur 48: Situering van het projectgebied op de Orthofoto van 2017 (Geopunt, 2020)
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WIDU/20/02/03/39 - Digitale aanmaak
Figuur 49: Situering van het projectgebied op de Orthofoto van 2018 (Geopunt, 2020)

3.4

ARCHEOLOGISCHE VERWACHTING

Aan de hand van de historische informatie en het kaartmateriaal kon worden achterhaald dat er binnen
het projectgebied geen bebouwing aanwezig is geweest vanaf de eerste helft van de 18de eeuw tot nu.
Historisch gezien kunnen we voor het projectgebied dan ook spreken van een lage densiteit aan
bebouwing. Luchtfoto’s (en het Digitaal Hoogtemodel) hebben we aangetoond dat het westelijk deel
van het projectgebied vergraven is.
Binnen het projectgebied is één CAI-locatie gekend. Binnen deze locatie zijn chips uit de Steentijd, vier
spiekers, een cluster sporen en een kuil uit de Late Bronstijd, oxiderend gebakken aardewerk
(kruikwaar?), sporen van een grafheuvel(?), een vierposten spieker, paalsporen, kuilen en greppels uit
de IJzertijd, sporen van een groot gebouw en een groot bijgebouw, 3 spiekers, een kuil en een cluster
van sporen uit de Vroege IJzertijd, een tweeschepig gebouw, 4 spiekers, een palenrij en een kuil uit de
Midden-IJzertijd, aardewerk en bouwmateriaal uit de Romeinse Tijd, grijs en geglazuurd rood
aardewerk, faïence, pijpaardewerk, baksteenfragmenten en glas uit de Middeleeuwen,
baksteenfragmenten en een beperkt vondstenensemble (rood aardewerk, een fragment Raeren,
steengoed), grachten en een paalkuil uit de Late Middeleeuwen en verbrand bot (niet gedateerd)
gevonden (CAI 159294). In de directe en ruime omgeving van het plangebied bevinden zich ook
archeologische waarden. Het betreft een Lusthof uit de 18de eeuw (CAI 103506), een hoeve uit de 18de
eeuw (CAI 103518), de Sint-Niklaaskerk uit de Volle Middeleeuwen (CAI 103508), menselijke
skeletresten uit de Middeleeuwen (CAI 208140 en CAI 166283), een badge ‘The Lincoln & Welland
Regiment’ (Canada) en 5 rentenpfennig (Weimar Republiek, 1924) (CAI 220631), een 17de-eeuwse hoeve
(CAI 103513), een molen uit de 18de eeuw (CAI 103561), een gepolijste bijl uit het Neolithicum (CAI
105349), de Sint-Amandskerk uit de Late Middeleeuwen en 17de eeuw (CAI 103534), twee koperen
munten en een versierde knoop uit de Nieuwe Tijd, één grotere musketkogel, 4 kleinere musketkogels,
mogelijk shrapnell en een huls van een Britse .303 uit de 20ste eeuw en een aardewerken bal uit de 15de16de eeuw (CAI 220584), spiekers uit de Metaaltijdens en landbouwsporen uit de Late Middeleeuwen en
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Nieuwe Tijd (CAI 220689) en tenslotte twee vuurstenen artefacten uit de Steentijd en de grens van een
nederzettingsterrein uit de Volle Middeleeuwen (CAI 151461).
Gezien de ligging binnen een vallei en door de recente ingrepen binnen het terrein (afgraven en
ophogen), is er een lage verwachting op archeologische sites. De bodem van het projectgebied is in de
loop van de 21ste eeuw verstoord geweest door verschillende ingrepen. De smalle strook (noorden) is
verhard om dienst te doen als brandweg, het zuiden is deels verhard met beton en het westelijk deel
(waar het nieuwe magazijn zal komen) is benut geweest als werfzone (aanbrengen en afvoeren van
aarde, afgraven en ophogen) en als waterbekkens langs het kanaal met een spoorlijn. Dit is zichtbaar op
de luchtfoto’s van de 21ste eeuw en op het Digitaal Hoogtemodel.
Om deze archeologische verwachting te staven werden 6 controleboringen uitgevoerd in het westelijk
deel van het projectgebied. Het oostelijk deel kon niet onderzocht worden, daar het terrein hier verhard
is met beton en deze verharding ook behouden blijft.
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ARCHEOLOGISCH VOORONDERZOEK ZONDER INGREEP IN DE BODEM

4.1

CONTROLEBORINGEN

4.1.1

Motivatie en technieken

Indien onvoldoende bronnen beschikbaar zijn of deze bronnen onvoldoende informatie opleveren,
wordt een visuele terreininspectie uitgevoerd, zowel met het oog op het bepalen van de verdere
onderzoeksstrategie als voor het registreren van relevante archeologische en landschappelijke
indicatoren.
De controleboringen worden uitgevoerd om:
1.
2.

de dikte van de bouwvoor te bepalen;
de diepte te bepalen tot waar en hoe diep de verstoringen gaan die op basis van het
bureauonderzoek verwacht worden.21

In het kader van deze twee vragen werden 6 manuale boringen gezet met een Edelman-boor van 7cm
diameter. De controleboringen werden uitgevoerd door Maarten Bracke van Acke & Bracke bvba op 2
maart 2020. Ze werden ingepland op de vrije (bereikbare) delen van het onderzoeksgebied. De boringen
werden geplaatst, met een zo optimale spreiding over het gehele terrein, om een zo optimaal beeld te
vormen van de bodemopbouw en een voldoende gefundeerde uitspraak te kunnen doen over eventuele
verstoringen die verwacht worden.

4.1.2

Landschappelijke en bodemkundige situering

Verspreid over het terrein werden 6 controleboringen geplaatst.
Onderstaande tabel beschrijft de exacte coördinaten van de genomen controleboringen:
Nummering

X

Y

B1

149826.040968751

195123.871418284

B2

149823.250996342

195167.580986022

B3

149846.500766416

195216.405503176

B4

149802.791198678

195221.520452592

B5

149797.676249262

195196.410700913

B6

149796.281263057

195139.681261934

Het projectgebied is op de bodemkaart van Vlaanderen grotendeels gekarteerd als een ON-bodem
(opgehoogd terrein). Een deel in het oosten is gekarteerd als Pdc (matig natte lichte zandleemgronden
met verbrokkeld textuur B horizont), maar dit deel is verhard door beton.
Visuele toestand van het terrein (westen):
-

Aanwezigheid van puin/zandbergen
Afgravingen
Aangevoerde gezeefde grond
Oppervlak is fijn tot grof puin (baksteen, …)
Zware verstoringen

21 Agentschap Onroerend Erfgoed, “Code van Goede Praktijk voor de Uitvoering van en Rapportering over Archeologisch
Vooronderzoek en Archeologische Opgravingen en het Gebruik van Metaaldetectoren, versie 4.0” (Agentschap Onroerend
Erfgoed, april 2019), 48.
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Figuur 50: Zicht richting zuidwestelijke hoek met de brug over het kanaal

Figuur 51: Uitgravingen en ophogingen in het westelijke deel
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Figuur 52: Uitgravingen en heraanvullingen aan de bestaande loodsen

Figuur 53: Aanzienlijke verstoringen en niveauverschillen in het plangebied
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Figuur 54: Westelijke rand van het plangebied langsheen het kanaal

Visuele toestand van het terrein (oosten):
-

Betonverhardingen
Los/laadplaats

Figuur 55: Zicht op oostelijke deel laad/losplaats
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WIDU/20/03/05/40 - Digitale aanmaak
Figuur 56: Controleboringen op de Orthofoto (ARCHEBO bvba, 2020)

WIDU/20/03/05/41 - Digitale aanmaak
Figuur 57: Controleboringen op de bodemkaart (ARCHEBO bvba, 2020)
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Beschrijvend gedeelte

In totaal werden 6 controleboringen uitgevoerd in het westelijk deel van het terrein. Het oostelijk deel
van het terrein is verhard met beton en wordt gebruikt als los- en laadplaats.
Boring 1 tot en met 6 tonen een zeer zwaar verstoord bodemprofiel aan waarin fijn tot grof puin kan
waargenomen worden. De bodem vertoont nergens meer een natuurlijke originele opbouw maar werd
door menselijk ingrijpen sterk vergraven. Een medewerker van de fabriek gaf aan dat tot voor enkele
jaren geleden (cfr. orthofoto’s tussen 2008 en 2015) het terrein in gebruik was als waterbekkens langs
het kanaal met een spoorlijn, waarbij het bodemarchief reeds sterk vergraven werd. De boringen
werden verspreidt over het terrein ingepland zowel op de hoger als lager gelegen delen. Ofwel dienden
de boringen gestaakt te worden op een diepte van respectievelijk 20 (BP5), 50 (BP2) of 60cm (BP3) door
aanwezigheid van ondoordringbaar puin. Bij de boorpunten 1, 4 en 6 kon tot een diepte van minstens
120cm verstoorde lagen vastgesteld worden. Bij boorpunt 1 diende de boring bovendien gestaakt te
worden door aanwezigheid van grof ondoordringbaar puin.

Figuur 58: Verstoorde bodemopbouw tot minstens 120cm diepte; boring gestaakt door grof puin (boring 1)

Figuur 59: Verstoorde bodemopbouw tot minstens 50cm diepte; boring gestaakt door grof puin (boring 2)
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Figuur 60: Verstoorde bodemopbouw tot minstens 60cm diepte; boring gestaakt door grof puin (boring 3)

Figuur 61: Verstoorde bodemopbouw tot minstens 120cm diepte; boring gestaakt door grof puin (boring 4)
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Figuur 62: Verstoorde bodemopbouw tot minstens 130cm diepte; boring gestaakt door grof puin (boring 6)

4.1.4

Conclusie

Op de bodemkaart wordt aangegeven dat het terrein grotendeels bestaat uit opgehoogd terrein (ON) en
in het oosten bestaat uit Pdc-bodems (matig natte lichte zandleemgronden met verbrokkeld textuur B
horizont). Het oostelijk deel is echter verhard door beton.
De controleboringen tonen aan dat de bodem sterk vergraven werd in het recente verleden ten gevolge
van bufferbekkens en een spoorlijn. Het bodemarchief is zowel op de hoger als lager gelegen delen
volledig gewijzigd. Een natuurlijke bodemopbouw werd niet geattesteerd, ook werd geen c-horizont of
andere relevante bodemhorizonten vastgesteld. Archeologisch erfgoed wordt binnen de grenzen van de
geplande werken bijgevolg niet meer verwacht.

4.2

POTENTIEEL TOT KENNISVERMEERDERING

Gezien de uitgevoerde boringen aantonen dat er de bodem binnen het projectgebied sterk vergraven
werd in een recent verleden, wordt binnen de grenzen van de geplande werken geen archeologisch
erfgoed meer verwacht. Verder onderzoek naar steentijdsites en/of sporensites is niet van toepassing in
dit geval.
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RESULTATEN BUREAUONDERZOEK

In dit hoofdstuk worden de resultaten van het bureauonderzoek samengevat en geanalyseerd. Deze
analyse leidt tot een advies voor een eventueel vervolgonderzoek of voor een vrijgave van het terrein.
Dit advies dient bekrachtigd te worden door het Agentschap Onroerend Erfgoed.

5.1

ALGEMEEN

Naar aanleiding van een omgevingsvergunning heeft ARCHEBO bvba een archeologienota opgemaakt
voor een projectgebied aan de Victor Dumonlaan 15 in Willebroek (Antwerpen). Binnen het
projectgebied zal de opdrachtgever een nieuw magazijn optrekken. Welke fundering men zal gebruiken,
zal afhangen van de stabiliteitsstudie van de ingenieur (vermoedelijk zal men funderingssokkels
gebruiken). De bestaande verharding, brandweg, buffering voor regenwater en leidingen blijven
behouden. Rond het nieuwe magazijn zal de bodem verhard worden en langs de westelijke grens zal een
groene zone met talud liggen. De nieuwe RWA leidingen (en verzamelput) zullen aangesloten worden op
de bestaande buffering voor regenwater . Het projectgebied is ca. 17 475,676 m² groot.

5.2

BEANTWOORDING ONDERZOEKSVRAGEN

Het doel van dit bureauonderzoek was een archeologische evaluatie van het terrein. Hierbij kunnen
volgende onderzoeksvragen beantwoord worden:
1. Wat zijn de gekende archeologische en historische gegevens?
Historische gegevens werden door middel van bronnenonderzoek en cartografisch onderzoek
verworven. Cartografisch onderzoek heeft aangetoond dat er geen bebouwing aanwezig was binnen het
projectgebied vanaf de eerste helft van de 18de eeuw tot nu. Historisch gezien kunnen we voor het
projectgebied dan ook spreken van een lage densiteit aan bebouwing. Controleboringen hebben
aangetoond dat het westelijk deel van het projectgebied sterk vergraven is.
Binnen het projectgebied is één CAI-locatie gekend. Binnen deze locatie zijn chips uit de Steentijd, vier
spiekers, een cluster sporen en een kuil uit de Late Bronstijd, oxiderend gebakken aardewerk
(kruikwaar?), sporen van een grafheuvel(?), een vierposten spieker, paalsporen, kuilen en greppels uit
de IJzertijd, sporen van een groot gebouw en een groot bijgebouw, 3 spiekers, een kuil en een cluster
van sporen uit de Vroege IJzertijd, een tweeschepig gebouw, 4 spiekers, een palenrij en een kuil uit de
Midden-IJzertijd, aardewerk en bouwmateriaal uit de Romeinse Tijd, grijs en geglazuurd rood
aardewerk, faïence, pijpaardewerk, baksteenfragmenten en glas uit de Middeleeuwen,
baksteenfragmenten en een beperkt vondstenensemble (rood aardewerk, een fragment Raeren,
steengoed), grachten en een paalkuil uit de Late Middeleeuwen en verbrand bot (niet gedateerd)
gevonden (CAI 159294). In de directe en ruime omgeving van het plangebied bevinden zich ook
archeologische waarden. Het betreft een Lusthof uit de 18de eeuw (CAI 103506), een hoeve uit de 18de
eeuw (CAI 103518), de Sint-Niklaaskerk uit de Volle Middeleeuwen (CAI 103508), menselijke
skeletresten uit de Middeleeuwen (CAI 208140 en CAI 166283), een badge ‘The Lincoln & Welland
Regiment’ (Canada) en 5 rentenpfennig (Weimar Republiek, 1924) (CAI 220631), een 17de-eeuwse hoeve
(CAI 103513), een molen uit de 18de eeuw (CAI 103561), een gepolijste bijl uit het Neolithicum (CAI
105349), de Sint-Amandskerk uit de Late Middeleeuwen en 17de eeuw (CAI 103534), twee koperen
munten en een versierde knoop uit de Nieuwe Tijd, één grotere musketkogel, 4 kleinere musketkogels,
mogelijk shrapnell en een huls van een Britse .303 uit de 20ste eeuw en een aardewerken bal uit de 15de16de eeuw (CAI 220584), spiekers uit de Metaaltijdens en landbouwsporen uit de Late Middeleeuwen en
Nieuwe Tijd (CAI 220689) en tenslotte twee vuurstenen artefacten uit de Steentijd en de grens van een
nederzettingsterrein uit de Volle Middeleeuwen (CAI 151461).
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Welke info valt er te vinden over de voormalige constructies op het terrein?

Aan de hand van het kaartmateriaal konden we achterhalen dat er binnen het projectgebied geen
bebouwing aanwezig was vanaf de eerste helft van de 18de eeuw tot nu.
3.

Welke archeologische structuren kunnen ter hoogte van het projectgebied verwacht worden op
basis van een analyse van het historische kaart- en bronnenmateriaal?

Op basis van de historische bronnen en kaarten kan geen uitsluitsel gemaakt worden in de te
verwachten structuren.
4.

In welke mate en in welke zones kan er een recente verstoring verwacht worden van archeologisch
erfgoed?

De smalle strook (noorden) is verhard om dienst te doen als brandweg, het oosten is verhard met beton
en het westelijk deel (waar het nieuwe magazijn zal komen) is benut geweest als werfzone (aanbrengen
en afvoeren van aarde, afgraven en ophogen) en als waterbekkens langs het kanaal. Dit is zichtbaar op
de luchtfoto’s van de 21ste eeuw en op het Digitaal Hoogtemodel. Daarnaast hebben controleboringen
aangetoond dat de bodem binnen het projectgebied sterk vergraven is.

5.3

SAMENVATTING / ASSESSMENT BUREAUONDERZOEK

In deze samenvatting wordt een kort overzicht gegeven van de werkwijze van het bureauonderzoek en
de belangrijkste conclusies. Bovendien wordt een afweging gemaakt van de noodzaak voor verder
vooronderzoek voor de locatie.

5.3.1

Samenvatting voor een gespecialiseerd publiek

Binnen het projectgebied zal de opdrachtgever een nieuw magazijn optrekken. Welke fundering men zal
gebruiken, zal afhangen van de stabiliteitsstudie van de ingenieur (vermoedelijk zal men
funderingssokkels gebruiken). De bestaande verharding, brandweg, buffering voor regenwater en
leidingen blijven behouden. Rond het nieuwe magazijn zal de bodem verhard worden en langs de
westelijke grens zal een groene zone met talud liggen. De nieuwe RWA leidingen (en verzamelput) zullen
aangesloten worden op de bestaande buffering voor regenwater . Het projectgebied is ca. 17 475,676
m² groot.
Binnen het projectgebied is één CAI-locatie gekend. Binnen deze locatie zijn chips uit de Steentijd, vier
spiekers, een cluster sporen en een kuil uit de Late Bronstijd, oxiderend gebakken aardewerk
(kruikwaar?), sporen van een grafheuvel(?), een vierposten spieker, paalsporen, kuilen en greppels uit
de IJzertijd, sporen van een groot gebouw en een groot bijgebouw, 3 spiekers, een kuil en een cluster
van sporen uit de Vroege IJzertijd, een tweeschepig gebouw, 4 spiekers, een palenrij en een kuil uit de
Midden-IJzertijd, aardewerk en bouwmateriaal uit de Romeinse Tijd, grijs en geglazuurd rood
aardewerk, faïence, pijpaardewerk, baksteenfragmenten en glas uit de Middeleeuwen,
baksteenfragmenten en een beperkt vondstenensemble (rood aardewerk, een fragment Raeren,
steengoed), grachten en een paalkuil uit de Late Middeleeuwen en verbrand bot (niet gedateerd)
gevonden. In de directe en ruime omgeving van het plangebied bevinden zich ook archeologische
waarden. Het betreft een Lusthof uit de 18de eeuw, een hoeve uit de 18de eeuw, de Sint-Niklaaskerk uit
de Volle Middeleeuwen, menselijke skeletresten uit de Middeleeuwen, een badge ‘The Lincoln &
Welland Regiment’ en 5 rentenpfennig (Weimar Republiek, 1924), een 17de-eeuwse hoeve, een molen
uit de 18de eeuw, een gepolijste bijl uit het Neolithicum, de Sint-Amandskerk uit de Late Middeleeuwen
en 17de eeuw, twee koperen munten en een versierde knoop uit de Nieuwe Tijd, één grotere
musketkogel, 4 kleinere musketkogels, mogelijk shrapnell en een huls van een Britse .303 uit de 20ste
eeuw en een aardewerken bal uit de 15de-16de eeuw, spiekers uit de Metaaltijdens en landbouwsporen
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uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe Tijd en tenslotte twee vuurstenen artefacten uit de Steentijd en
de grens van een nederzettingsterrein uit de Volle Middeleeuwen.
Aan de hand van het kaartmateriaal konden we achterhalen dat er binnen het projectgebied geen
bebouwing aanwezig was vanaf de eerste helft van de 18de eeuw tot nu.
Op de bodemkaart wordt het terrein gekarteerd als ON (opgehoogd terrein) en Pdc (matig natte lichte
zandleemgronden met verbrokkeld textuur B horizont). Het projectgebied ligt in de Zwarte Beek-vallei.
De Zwarte Beek stroomt ca. 150m ten oosten van het projectgebied en mondt uit in de Rupel, die
ongeveer 1400m ten noorden van het terrein loopt. Ca. 950m ten zuidwesten van het projectgebied
stroomt de Birrebeek en tussen 400 en 1000m ten oosten van het terrein stroomt de Arkenbosloop. Net
ten westen van het projectgebied liggen het Kanaal Brussel-Rupel en de Willebroekse Vaart. Volgens het
Digitaal Hoogtemodel ligt het projectgebied tussen ongeveer 3,8 en 9 meter boven de zeespiegel.
Gezien de ligging binnen een vallei en door de recente ingrepen binnen het terrein (afgraven en
ophogen), is er een lage verwachting op archeologische sites. De bodem van het projectgebied is in de
loop van de 21ste eeuw verstoord geweest door verschillende ingrepen. De smalle strook (noorden) is
verhard om dienst te doen als brandweg, het zuiden is deels verhard met beton en het westelijk deel
(waar het nieuwe magazijn zal komen) is benut geweest als werfzone (aanbrengen en afvoeren van
aarde, afgraven en ophogen). Dit is zichtbaar op de luchtfoto’s van de 21ste eeuw en op het Digitaal
Hoogtemodel. Daarnaast tonen de controleboringen aan dat de bodem sterk vergraven werd in het
recente verleden ten gevolge van bufferbekkens en een spoorlijn. Het bodemarchief is zowel op de
hoger als lager gelegen delen volledig gewijzigd. Een natuurlijke bodemopbouw werd niet geattesteerd,
ook werd geen c-horizont of andere relevante bodemhorizonten vastgesteld. Archeologisch erfgoed
wordt binnen de grenzen van de geplande werken bijgevolg niet meer verwacht.

5.3.2

Samenvatting voor een niet-gespecialiseerd publiek

Binnen het projectgebied zal de opdrachtgever een nieuw magazijn optrekken. Welke fundering men zal
gebruiken, zal afhangen van de stabiliteitsstudie van de ingenieur (vermoedelijk zal men
funderingssokkels gebruiken). De bestaande verharding, brandweg, buffering voor regenwater en
leidingen blijven behouden. Rond het nieuwe magazijn zal de bodem verhard worden en langs de
westelijke grens zal een groene zone met talud liggen. De nieuwe RWA leidingen (en verzamelput) zullen
aangesloten worden op de bestaande buffering voor regenwater . Het projectgebied is ca. 17 475,676
m² groot.
Binnen het projectgebied is één CAI-locatie gekend. Binnen deze locatie zijn chips uit de Steentijd, vier
spiekers, een cluster sporen en een kuil uit de Late Bronstijd, oxiderend gebakken aardewerk
(kruikwaar?), sporen van een grafheuvel(?), een vierposten spieker, paalsporen, kuilen en greppels uit
de IJzertijd, sporen van een groot gebouw en een groot bijgebouw, 3 spiekers, een kuil en een cluster
van sporen uit de Vroege IJzertijd, een tweeschepig gebouw, 4 spiekers, een palenrij en een kuil uit de
Midden-IJzertijd, aardewerk en bouwmateriaal uit de Romeinse Tijd, grijs en geglazuurd rood
aardewerk, faïence, pijpaardewerk, baksteenfragmenten en glas uit de Middeleeuwen,
baksteenfragmenten en een beperkt vondstenensemble (rood aardewerk, een fragment Raeren,
steengoed), grachten en een paalkuil uit de Late Middeleeuwen en verbrand bot (niet gedateerd)
gevonden. In de directe en ruime omgeving van het plangebied bevinden zich ook archeologische
waarden. Het betreft een Lusthof uit de 18de eeuw, een hoeve uit de 18de eeuw, de Sint-Niklaaskerk uit
de Volle Middeleeuwen, menselijke skeletresten uit de Middeleeuwen, een badge ‘The Lincoln &
Welland Regiment’ en 5 rentenpfennig (Weimar Republiek, 1924), een 17de-eeuwse hoeve, een molen
uit de 18de eeuw, een gepolijste bijl uit het Neolithicum, de Sint-Amandskerk uit de Late Middeleeuwen
en 17de eeuw, twee koperen munten en een versierde knoop uit de Nieuwe Tijd, één grotere
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musketkogel, 4 kleinere musketkogels, mogelijk shrapnell en een huls van een Britse .303 uit de 20ste
eeuw en een aardewerken bal uit de 15de-16de eeuw, spiekers uit de Metaaltijdens en landbouwsporen
uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe Tijd en tenslotte twee vuurstenen artefacten uit de Steentijd en
de grens van een nederzettingsterrein uit de Volle Middeleeuwen.
Gedurende zeker de 21ste eeuw is de bodem verstoord geweest door het verharden, het ophogen en het
afgraven van het terrein.
Aangezien de controleboringen hebben aangetoond dat het terrein sterk vergraven werd in het recente
verleden. Archeologisch erfgoed wordt binnen de grenzen van de geplande werken bijgevolg niet meer
verwacht.

WIDU/20/02/03/42 - Digitale aanmaak
Figuur 63: Syntheseplan met aanduiding van de geplande werken (ARCHEBO bvba, 2020)

5.4

PROGRAMMA VAN MAATREGELEN

Uit het bureauonderzoek en de controleboringen is gebleken dat er geen verder archeologisch
onderzoek dient te gebeuren. Dit wordt kort besproken in het ‘Programma van maatregelen’.
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