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Hoofdstuk 1

Samenvatting van het reeds uitgevoerde onderzoek

1.1 Archeologienota
Op 25 juli 2019 werd door Triharch onderzoek & advies bvba een archeologienota (ID 11748) zonder
ingreep in de bodem, bestaande uit een bureauonderzoek (projectcode 2017G10) en een
landschappelijk bodemonderzoek (projectcode 2019C150), ingediend naar aanleiding van een
stedenbouwkundige vergunningsaanvraag voor een terrein ter hoogte van de Termerestraat te Herent
(prov. Vlaams-Brabant) (fig. 1.1. t.e.m. 1.3)1. Op basis van de resultaten van het bureauonderzoek werd
een Programma van Maatregelen (PvM) opgemaakt voor de uitvoering van een uitgesteld
vooronderzoek met ingreep in de bodem.
Op basis van het tot nu toe uitgevoerde vooronderzoek kan gewezen worden op de noodzaak van
verder archeologisch onderzoek (met ingreep in de bodem). Het projectgebied situeert zich binnen
een gunstige fysische-geografische context (nl. in de gradiëntzone van een natte vallei naar een droog
plateau in de buurt van een waterbron) voor het aantreffen van steentijd artefactensites. Het
projectgebied ligt binnen het dal van de Hogebeek. Het is onduidelijk waar de gradiënt naar hoger
gelegen zones aanzet binnen de huidige topografie (aanwezigheid van colluvium). Daarbovenop
kunnen hoger gelegen zones langsheen een waterloop ook voorkomen onder de vorm van
oeverwallen. Voor deze reden werd een hogere verwachting opgesteld voor steentijdartefactensites
binnen het projectgebied. Archeologische sites uit de metaaltijden, de Romeinse periode en de vroege
middeleeuwen werden niet vastgesteld in de omgeving. De kans op de aanwezigheid van sporensites
(nederzetting en begraving) uit de metaaltijden werd als lager ingeschat. Waarden uit de Romeinse
periode en de vroege middeleeuwen werden als medium ingeschat. Tot slot kon er eveneens een lage
verwachting worden opgesteld voor waardes vanaf de volle middeleeuwen. Door de ligging van het
projectgebied nabij de Hogebeek bestaat een hoge verwachting voor de aanwezigheid van
archeologische resten uit alle archeologische periodes die typisch zijn voor natte contexten.
Er werd eveneens een landschappelijk bodemonderzoek uitgevoerd binnen de contouren van het
projectgebied. Dit onderzoek leverde geen aanwijzingen op voor oeverwallen binnen het
projectgebied. Het bodemprofiel werd geïnterpreteerd als alluviale afzettingen met een (begraven)
profiel die in het noordwestelijke deel worden afgedekt door colluviale of alluviale afzettingen. De
bovenste laag, afgezet vanaf het Atlanticum, kan uitgesloten worden van in situ bewaarde
steentijdartefactensites. De alluviale afzettingen met (begraven) profiel zijn van oudere datum maar
moeilijker exact te dateren. Hier zouden nog steentijd artefactensites aanwezig kunnen zijn uit het
Jong-Paleolithicum en/of Mesolithicum.
De geplande ontwikkelingen binnen de grenzen van het projectgebied voorzien de aanleg van een
speeltuin met bijhorend grondverzet (ophoging en afgraving), een paviljoen en de aanleg van een

1

Sevenants & Magerman 2019.
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verhard pleintje en wandelpaden met verlichting (fig. 1.5). Deze geplande werken zullen naar
conventies op het terrein een gedifferentieerde bodemverstoring betekenen van tussen de -10 cm en
-150 cm onder het maaiveld.
Ten tijde van het opstellen van de archeologienota was een archeologisch vooronderzoek niet mogelijk
omdat het terrein nog in gebruik was als kinderspeelweide waardoor enkel het landschappelijk
bodemonderzoek kon worden uitgevoerd. Dit creëerde een praktische onmogelijkheid en
onwenselijkheid voor het direct uitvoeren van archeologisch vervolgonderzoek mét ingreep in de
bodem. Op basis van de bovengenoemde redenen werd een programma van maatregelen opgesteld
voor uitgesteld vooronderzoek met ingreep in de bodem.

Fig. 1.1: Uittreksel van het meest recente kadasterplan met situering van het projectgebied2.

2

Onderliggende kaartlaag: © Geopunt (AGIV).

9

Nota: De inrichting van een speeltuin aan de Helse heuvels te Herent

Fig. 1.2: Uittreksel van de topografische kaart met situering van het projectgebied3.

Fig. 1.3: Uittreksel van de meest recente luchtfoto met situering van het projectgebied4.

3
4

Onderliggende kaartlaag: © Geopunt (AGIV).
Onderliggende kaartlaag: © Geopunt (AGIV).
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Fig. 1.5: Inplantingsplan van de geplande ontwikkelingen en bodemingrepen5.

5

Archeologienota ID 11748 fig. 2.3
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Hoofdstuk 2 Resultaten van de veldkartering d.m.v. metaaldetectie
2.1 Beschrijvend gedeelte

2.1.1 Administratieve gegevens
Projectcode:

Aanleiding:

2020C429 (Metaaldetectie)
Het metaaldetectieonderzoek maakt deel uit van het programma van
maatregelen van een archeologienota zonder ingreep in de bodem (ID:
11748) en kadert in een uitgesteld vooronderzoek op een terrein met
een kadastraal oppervlakte van ca. 7220 m2.
Daarmee valt de vergunningsaanvraag binnen de aanvragen waarbij de
totale oppervlakte van de kadastrale percelen 3000 m2 of meer
bedraagt (Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, het
Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014 en de Code van Goede
Praktijk).

Erkend archeoloog:

Studiebureau Archeologie bvba, OE/ERK/Archeoloog/2015/00002
Wouter Yperman OE/ERK/Archeoloog/2015/00056
Laurane Dupont, OE/ERK/Archeoloog/2018/000212

Actoren

Laurane Dupont (veldwerkleider/erkend archeoloog)

Herent, Lage Kalkoven (fig. 2.1 en 2.2)
Locatie:
Bounding box: punt 1: x=169155, y=176221
punt 2: x=169269, y=176348

6

Periode uitvoering:

Herent, afd. 4, Sectie C, perceel 523C.
25 maart 2020 (veldwerk)

Relevante termen6:

Veldkartering, metaaldetectie, buitengebied, (Zand)leemstreek

Bebouwde zones:

Geen.

Thesaurus: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/thesaurus
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Fig. 2.1: Uittreksel van de topografische kaart met situering van het projectgebied7.

Fig. 2.2: Uittreksel van het kadasterplan met situering van het projectgebied8.

7
8

Onderliggende kaartlaag: © Geopunt (AGIV).
Onderliggende kaartlaag: © Geopunt (AGIV).
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2.1.2 Archeologische voorkennis
In de archeologienota (ID 11748) wordt melding gemaakt van verschillende militaire conflicten die zich
in de omgeving van het projectgebied hebben afgespeeld waardoor een veldkartering d.m.v.
metaaldetectie binnen de contouren van het projectgebied werd aangewezen. De vindplaatsen van
militaire conflicten worden als volgt omschreven in de archeologienota9:
“De volgende CAI-vindplaatsen worden op basis van studie van iconografische en cartografische
bronnen in verband gebracht met het Beleg van Leuven (1635):
- 165234 (Winksele - Kampplaats beleg van Leuven)
- 208953 (Winksele - Kampplaats beleg van Leuven)
- 165409 (Winksele - Verdedigingslinie beleg van Leuven)
- 212734 (Winksele - Verdedigingslinie beleg van Leuven) Het Beleg van Leuven vond plaats tijden de
Tachtigjarige Oorlog tussen 24 juni en 4 juli 1635. Een geallieerd Frans-Nederlands leger belegerde
Leuven dat onder controle was van de Spaanse koning Filip IV.13
Twee bunkers in de omgeving van het plangebied dateren uit WO II:
- 165352 (Winksele - Bunker VC 33): connectiekamer van de KW-Linie.
- 165350 (Winksele - Bunker VA 49): connectiekamer van de KW-Linie.
Verder kunnen twee CAI-vindplaatsen mogelijk in verband gebracht worden met de verschillende
militaire conflicten in de omgeving van het plangebied:
- 32 (Winksele – Diependaalweg): toevalsvondst uit 2004 van een geïsoleerd graf van een man die
ongeveer 25 jaar oud was te zijn. Het graf bevindt zich op dezelfde locatie als het Franse kampement
bij de belegering van Leuven in 1635 (cf. CAI ID 208953). Bij deze belegering vielen er een driehonderdtal
doden aan Franse zijde. Net naast dit graf stond een kapel (CAI ID 877). Misschien werd deze opgericht
op de plaats van een grafveld? Of andersom, werden de doden van de belegering begraven in de
onmiddellijke buurt van een bestaande kapel?
- 219349 (Veltem-Beisem - Hoge Beek): metaaldetectievondsten met o.a. een musketkogel, een halve
snorrebot, munten en een detonator van een vliegtuigbom.”
2.1.3 Contextgebonden bepalingen
N.v.t.
2.1.4 Onderzoeksopdracht en vraagstellingen
De veldkartering d.m.v. metaaldetectie heeft als doel archeologische sites m.b.t. militaire conflicten
op te sporen. Er werden geen specifieke vraagstellingen voor de metaaldetectie opgesteld.

9

Sevenants & Magerman 2019.
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2.1.5 Vooropgestelde onderzoeksmethode en -technieken
In het programma van maatregelen bij de archeologienota (ID 11748) werden de volgende
voorwaarden bij de veldkartering d.m.v. metaaldetectie geformuleerd:
“ - Het gebruikte apparaat beschikt over een functie voor metaaldiscriminatie en een functie om
storende achtergrondsignalen te onderdrukken.
- De metaaldetectie wordt enkel uitgevoerd in terrein- en weersomstandigheden die een goede detectie
van metaalvondsten in de bouwvoor toelaten, o.a. de aardhoop en het gras kort gemaaid.
- De metaaldetectie wordt uitgevoerd in regelmatige raaien die elkaar overlappen.
- Het volledig onderzoeksgebied wordt minstens twee maal gekarteerd: één maal in de lengte en één
maal in de breedte van het onderzoeksgebied.
- Als gedetecteerde, relevante metaalvondsten zich in de bouwvoor bevinden, wordt de ligging ervan
geregistreerd met x- en y-coördinaten in Lambertcoördinaten (EPSG:31370) met een
nauwkeurigheidsgraad van minimaal 2 meter. Indien deze zich onder de bouwvoor bevinden, wordt de
ligging ervan driedimensioneel ingemeten (x- en y-coördinaten in Lambertcoördinaten (EPSG:31370)
en de z-coördinaat t.o.v. de Tweede Algemene Waterpassing), met een precisie van minimaal 2 cm.
- Als gedetecteerde, relevante metaalvondsten zich in de bouwvoor bevinden, worden deze ingezameld.
Indien deze zich onder de bouwvoor bevinden, worden deze niet ingezameld (om deze pas te lichten
tijdens het proefsleuvenonderzoek of eventuele opgraving).
- Elke gedetecteerde, relevante metaalvondst krijgt een vondstnummer en vondstkaartje (cf. CGP 2019
hoofdstuk 6.8)
- Verwerking van de metaalvondsten
o Voor alle metaalvondsten wordt in de vondstenlijst aangegeven of de vondst al dan niet
gerelateerd kan zijn aan een militair conflict.
o De kogels worden beschreven in een aparte vondstenlijst met minimum vondstnummer,
sporen van afvuren, sporen van impact, sporen van fabricage, bewaringstoestand, gewicht,
afmetingen (breedste en smalste zijde).
o Van de metaalvondsten die gerelateerd kunnen worden aan een militair conflict worden
detailfoto’s (en/of type- voorbeelden) en in het rapport opgenomen.
De metaaldetectorist die de metaaldetectie uitvoert is erkend en heeft aantoonbare ervaring met
betrekking tot de uitvoering van metaaldetectie in de Vlaamse Leemstreek volgens de hierboven
opgesomde technische kenmerken.
De ingezamelde vondsten worden bestudeerd en beschreven door een specialist in metaalvondsten met
een militaire oorsprong (periode nieuwe tijd en nieuwste tijd).”
2.1.6 Afwijkingen t.a.v. de vooropgestelde onderzoeksstrategie en –methodes
Het metaaldetectieonderzoek werd grotendeels uitgevoerd conform de vooropgestelde vereisten,
omschreven in het bekrachtigde programma van maatregelen. Er werd echter bij vergissing afgeweken
van de opgelegde sequentie van het onderzoek. De opdracht van het vervolgonderzoek gekoppeld aan
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het programma van maatregelen uit de archeologienota werd mondeling overgebracht “vanaf de
verkennende boringen”. De veldkartering d.m.v. metaaldetectie werd hierdoor over het hoofd gezien
waardoor deze fase van het onderzoek pas na de opmerking van de erfgoedconsulent opgemerkt werd
en bijgevolg pas uitgevoerd werd na de aanleg van de proefsleuven.
Het volledige terrein – met uitzondering van een zone met grondopslag, de bestaande zandbak en een
kleine arena voor cirkelvoetbal – werd onderzocht. De aanwezige obstructies hebben de interpretatie
van de site niet in het gedrang gebracht.
2.1.7 Terreingesteldheid
De veldkartering werd uitgevoerd op een terrein met kortgemaaid gras (fig. 2.3).

Fig. 2.3: Overzichtsfoto met zicht op het kort gemaaide gras binnen het projectgebied.

16

Nota: De inrichting van een speeltuin aan de Helse heuvels te Herent

2.2 Assessment
2.2.1 Technieken en motivering
Voor het metaaldetectieonderzoek is gebruik gemaakt van een Galan C. Scope 122XD metaaldetector.
Hiervan is de gevoeligheid en metaaldiscriminatie instelbaar. Er werd geprospecteerd met een
minimale metaaldiscriminatie en een middelhoge gevoeligheid. Het projectgebied werd met de
metaaldetector geprospecteerd in regelmatige raaien met een onderlinge afstand van twee meter.
Het perceel werd één maal in de lengte en éénmaal in de breedte onderzocht waardoor het
projectgebied twee keer gekarteerd werd.
Alle vondstlocaties werden gemarkeerd met gele vlagjes en de vondsten kregen elk een
vondstnummer met code MD. Alle vondsten zijn digitaal topografisch driedimensionaal ingemeten
met GPS. De vondsten werden allen in de bovenste 30 cm aangetroffen (in de bouwvoor/graszode).
De duidelijk zeer recente vondsten (vervuiling zoals blikjes en kroonkurken) werden niet ingezameld
noch ingemeten. De vondsten met potentieel de meeste relevantie werden wel ingezameld en
ingemeten, al bleek na de initiële oppervlakkige reiniging dat de meeste metaalvondsten van
(sub)recente aard zijn en dus niet archeologisch relevant (te dateren na 1945). Hierdoor werden deze
niet opgenomen in de vondstenlijst noch ingevoerd in de databank.
2.2.2 Beschrijving van de vondsten
Bij de aanvang van het onderzoek werd snel duidelijk dat de bodem sterk vervuild was met recent
afvalmateriaal (kroonkurken, blikjes, een rooster, een lepel en tentpiketten). Er werden in totaal 9
metaalvondsten aangetroffen (fig. 2.4). Alle aangetroffen metaalvondsten behelzen voorwerpen van
(sub)recente aard (fig. 2.5). Er werden geen vondsten aangetroffen die in verband te brengen zijn met
militaire activiteiten.
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Fig. 2.4: Puntlocaties van de aangetroffen metaalvondsten.
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Fig. 2.5: Overzicht van de aangetroffen metaalvondsten.
2.3 Datering en interpretatie van het projectgebied
De veldprospectie d.m.v. metaaldetectie leverde geen relevante metaalvondsten op. Het onderzoek
heeft uitgewezen dat, ondanks de nabijheid van verschillende militaire conflicten, er binnen het
projectgebied geen militaria werden aangetroffen.

19
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Hoofdstuk 3 Resultaten van het verkennend booronderzoek
3.1 Beschrijvend gedeelte

3.1.1 Administratieve gegevens
Projectcode:

Aanleiding:

2020B75 (Verkennende archeologische boringen)
Het verkennend archeologisch booronderzoek maakt deel uit van het
programma van maatregelen van een archeologienota zonder ingreep
in de bodem (ID: 11748) en kadert in een uitgesteld vooronderzoek op
een terrein met een kadastraal oppervlakte van ca. 7220 m2.
Daarmee valt de vergunningsaanvraag binnen de aanvragen waarbij de
totale oppervlakte van de kadastrale percelen 3000 m2 of meer
bedraagt (Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, het
Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014 en de Code van Goede
Praktijk).

Erkend archeoloog:

Studiebureau Archeologie bvba, OE/ERK/Archeoloog/2015/00002
Wouter Yperman OE/ERK/Archeoloog/2015/00056
Laurane Dupont, OE/ERK/Archeoloog/2018/000212

Actoren

Wouter Yperman (archeoloog, veldwerkleider)
Laurane Dupont (assistent-archeoloog)
Herent, Lage Kalkoven (fig. 3.1 en 3.2)

Locatie:
Bounding box: punt 1: x=169155, y=176221
punt 2: x=169269, y=176348

Periode uitvoering:

Herent, afd. 4, Sectie C, perceel 523C.
13 februari 2020 (veldwerk)

Relevante termen10:

Verkennend
archeologisch
(Zand)leemstreek

Bebouwde zones:

Geen.

10

Thesaurus: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/thesaurus
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Fig. 3.1: Uittreksel van de topografische kaart met situering van het projectgebied11.

Fig. 3.2: Uittreksel van het kadasterplan met situering van het projectgebied12.

11
12

Onderliggende kaartlaag: © Geopunt (AGIV).
Onderliggende kaartlaag: © Geopunt (AGIV).
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3.1.2 Archeologische voorkennis
Op 16 augustus 2019 werd binnen de contouren van het projectgebied een landschappelijk
bodemonderzoek uitgevoerd door Triharch onderzoek & advies bvba (fig. 3.3)13. In totaal werden 8
boringen uitgevoerd (fig. 3.4 en 3.5).
In de noordwestelijke helft van het projectgebied werden alluviale/colluviale sedimenten aangeboord.
In het zuidoosten van het projectgebied, ter hoogte van boringen LB04, LB05 en LB06 werd een aan
klei uitgeloogde (deels) bewaarde E-horizont vastgesteld. Vanaf boring LB07 werd de E-horizont niet
meer waargenomen, maar mogelijk wel nog (een deel van) de Bt-horizont. Het overige deel van het
projectgebied, ter hoogte van LB01, LB02, LB03 en LB08 bevatte geen bewaarde bodem. Vermoedelijk
werd de Bt-horizont daar weggeërodeerd ofwel is de profielontwikkeling, korter bij de Hogebeek,
minder uitgesproken.
In geen enkele boring werden indicatoren aangetroffen die op de aanwezigheid van natuurlijke
oeverwallen wijzen. In geen enkele boring werd veen of venige sedimenten aangetroffen. In geen
enkele boring werd een actuele grondwatertafel vastgesteld.

13

Dit rapport werd niet gepubliceerd maar wordt als bijlage toegevoegd aan de huidige nota.
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Fig. 3.3: Situering van de reeds uitgevoerde landschappelijke boringen uit de archeologienota14.

14

Sevenants & Magerman, 2019. Ongepubliceerd landschappelijk bodemonderzoek.
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Fig. 3.4: Landschappelijke bodemprofielen van het projectgebied ter hoogte van de boorraai LB01
t.e.m. LB04 met aanduiding van het huidig (rode lijn) en toekomstig maaiveld (blauwe lijn) met buffer
van 30cm (lichtgele polygoon), de bovenzijde van het (begraven) profiel (groene streepjeslijn), de
bovengrens van sites van postmiddeleeuwse militaire conflicten (rode lijn), de bovengrens van
steentijdartefactensites (groene streepjeslijn), de bovengrens van off-site-sites, sporensites, sites
met vaste structuren en natte contexten (grijze streepjeslijn)15.

15

Sevenants & Magerman, 2019. Ongepubliceerd landschappelijk bodemonderzoek.
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Fig. 3.5: Landschappelijke bodemprofielen van het projectgebied ter hoogte van de boorraai LB05
t.e.m. LB08 met aanduiding van het huidig (rode lijn) en toekomstig maaiveld (blauwe lijn) met buffer
van 30cm (lichtgele polygoon), de bovenzijde van het (begraven) profiel (groene streepjeslijn), de
bovengrens van sites van postmiddeleeuwse militaire conflicten (rode lijn), de bovengrens van
steentijdartefactensites (groene streepjeslijn), de bovengrens van off-site-sites, sporensites, sites
met vaste structuren en natte contexten (grijze streepjeslijn)16.
3.1.3 Onderzoeksopdracht
Het verkennend booronderzoek maakt deel uit van een afzonderlijk prospectietraject voor het
opsporen van artefactenvindplaatsen uit de steentijd. Dit prospectietraject werd voorgesteld daar er
tijdens het landschappelijk booronderzoek een begraven bodem werd vastgesteld in het zuidelijke deel
van het projectgebied.
In het geval er minstens één artefact of ecofact wordt aangetroffen in het zeefresidu van het
opgeboorde sediment is sprake van een positief resultaat. In dat geval is verder waarderend
booronderzoek en/of proefputtenonderzoek noodzakelijk rond de zones met een positief resultaat.

16

Sevenants & Magerman, 2019. Ongepubliceerd landschappelijk bodemonderzoek.
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3.1.4 Werkwijze
De boorpunten werden over een deel van het terrein uitgezet. Het vooropgesteld grid uit het
programma van maatregelen werd nageleefd, wat resulteerde in een boorpuntenplan bestaande uit
25 boorpunten (fig. 3.6). Er werd gebruik gemaakt van een edelmanboor met boorkopdiameter van 15
cm. Doordat het sediment zich niet leende tot zeven (zowel 2mm als op grotere maaswijdte tot max.
6mm), werd het opgeboorde sediment gesneden op dusdanige manier dat het toeliet om vondsten
van kleine omvang visueel waar te nemen, wat ook resulteerde in het opsporen van één vondst van
zéér kleine omvang (zie infra).
Tijdens het veldwerk werd in boring 1 al vastgesteld dat de waargenomen bodemhorizonten afweken
van de aardkundige observaties uit het landschappelijk bodemonderzoek. Er werd geen bewaarde Ehorizont vastgesteld maar enkel colluviale/alluviale gronden aangeboord. Met dit voortschrijdend
inzicht werd besloten om eerst alle oneven boornummers te plaatsen en vervolgens indien een Ehorizont daadwerkelijk werd aangesneden de even boornummers aan te leggen.
Daar in alle boringen afwijkende aardkundige observaties werden gemaakt, nl. de afwezigheid van een
begraven bodem (E-horizont), werd het boorgrid niet meer vernauwd. De context die een verkennend
archeologisch booronderzoek genoodzaakte is niet meer van toepassing waardoor ook de bijhorende
archeologische verwachting en de onderzoeksopdracht (opsporen van artefactenvindplaatsen uit de
steentijd) vervalt.

Fig. 3.6: Het boorpuntenplan bij het verkennend booronderzoek.
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3.2 Assessment

3.2.1 Aardkundige observaties
Tijdens het landschappelijk bodemonderzoek werden aardkundige observaties verricht voor wat
betreft het volledige areaal van het projectgebied (zie archeologienota ID 11748). Zo bleken de
sedimenten in de noordwestelijke helft van het projectgebied te bestaan uit alluviale of colluviale
afzettingen, afkomstig van de Hoge beek en/of van de zuidelijk gelegen tertaire getuigenheuvels. In
het zuidwestelijke deel van het projectgebied werd een begraven E-horizont geregistreerd op zeer
variërende diepte (van net onder de ploeglaag t.e.m. 1,60 m diepte) in de alluviale afzettingen17. Deze
laatste observatie werd tijdens het verkennend booronderzoek ontkracht. De boringen toonde een
bodemsequentie bestaande uit een dik pakket alluviale en/of colluviale sedimenten zonder
profielontwikkeling. 6 boringen van de 13 vertoonde voorts wel nog een bewaarde Bt-horizont.
De afwijkende boorresultaten kunnen te wijten zijn aan extreme weersomstandigheden. Het
landschappelijk bodemonderzoek werd uitgevoerd in augustus tijdens een uitzonderlijk droge periode.
In de archeologienota werd reeds melding gemaakt van een uitzonderlijk lage grondwatertafel. De
extreme droogte kan een impact hebben gehad op de identificatie van de horizonten zeker in alluviale
en colluviale gronden waarbij sediment van verschillende oorsprong onder invloed van droogte
verschillend beïnvloed kan worden. Hierbij vormen de beperkingen van boringen t.o.v. profielputten
een bijkomende hindernis voor de identificatie. De nattere, normalere, omstandigheden tijdens de
verkennende boringen maken dat de waarnemingen van de horizonten niet door de extreme droogte
werden beïnvloed. Deze observaties kunnen tijdens het proefsleuvenonderzoek verder en accurater
nagekeken worden.
3.2.2 Het vondstmateriaal
Ter hoogte van boorpunt 5 werd een vuurstenen splinter (afmeting: ca. 2 x 4 mm) aangetroffen op ca.
120 cm diepte (Bt-horizont) (fig. 3.7 en 3.8). Dit komt overeen met de diepte waarop later in het
onderzoek, tijdens de aanleg van de proefsleuven, sporen werden aangesneden. De aangetroffen
splinter is zodanig klein dat het moeilijk is meer uitspraken te kunnen doen over de aard van het
fragment. Onder de microscoop kon een slagbult herkend worden in het ventraal vlak (fig. 3.7). Het is
onduidelijk of dit op natuurlijke wijze of door toedoen van de mens is gebeurd maar in alle
waarschijnlijkheid betreft het eerder een op natuurlijke wijze afgesplinterd fragment van het veelal
aanwezige grind.
Ondanks de aanwezigheid van een potentieel lithisch artefact kan deze niet gelinkt worden aan een
eventueel aanwezige steentijdartefactensite. Enerzijds maakt het ontbreken van de E-horizont dat het
steentijd loopvlak weg is (samen met de E-horizont en een onbekend deel van de Bt-horizont), en
daarmee ook veruit de meeste vondsten die aan een eventueel aanwezige steentijdsite gecorreleerd

17

Sevenants & Magerman, 2019.
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kunnen worden. Bovendien is deze vondst wellicht eerder natuurlijk en ook de enige vondst. De
splinter zelf werd bovendien op 120 cm diepte aangetroffen, in de Bt-horizont, de aanzetdiepte van
de aangetroffen sporen globaal gedateerd in de metaaltijden en of/ Romeinse periode. Het gebruik
van silex blijft tot in de Romeinse perioden een courant gegeven. Naast een natuurlijke oorsprong is
het niet ondenkbaar dat deze vondst eerder gelinkt is aan deze sporen en niet aan een steentijd site.
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Fig. 3.7: Ventraal vlak van een vuurstenen splinter.

Fig. 3.8: Dorsaal vlak van een vuurstenen splinter.

3.2.3 Assessment van de stalen
Er zijn tijdens het veldwerk geen stalen genomen.
3.2.4 Conservatie-assessment
Niet van toepassing.
3.2.5 Datering en interpretatie van het onderzochte gebied
Het verkennend archeologisch booronderzoek leverde geen artefacten op die wijzen op het
voorkomen van een artefactenvindplaats uit de steentijd. De afwezigheid van een steentijd
artefactensite kan mogelijk voldoende worden aangetoond.
3.2.6 Bijsturing van het vervolgtraject
Tijdens het verkennend booronderzoek zijn geen artefacten aan het licht gekomen die wijzen op het
voorkomen van een artefactenvindsplaats uit de steentijd. Bovendien werden de oorspronkelijke
bodemkundige observaties van het landschappelijk bodemonderzoek bijgestuurd. De bewaarde Ehorizont die een verkennend archeologisch booronderzoek noodzaakte werd niet aangetroffen
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waardoor ook de bijhorende archeologische verwachting (kans op het aantreffen van een steentijdartefactensite) vervalt.
Verdere onderzoekshandelingen voor het waarderen en/of documenteren (opgraven) van dergelijke
vindplaatsen zijn niet meer nuttig/noodzakelijk voor dit projectgebied.
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Hoofdstuk 4 Proefsleuvenonderzoek
4.1 Beschrijvend gedeelte

4.1.1 Administratieve gegevens

Projectcode:

Aanleiding:

Erkend archeoloog:

Actoren

2020B130 (Proefsleuven)
De proefsleuven maken deel uit van het programma van maatregelen
van een archeologienota zonder ingreep in de bodem (ID: 11748) en
kaderen in een uitgesteld vooronderzoek op een terrein met een
kadastraal oppervlakte van ca. 7220 m2.
Daarmee valt de vergunningsaanvraag binnen de aanvragen waarbij de
totale oppervlakte van de kadastrale percelen 3000 m2 of meer
bedraagt (Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, het
Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014 en de Code van Goede
Praktijk).
Studiebureau Archeologie bvba, OE/ERK/Archeoloog/2015/00002
Wouter Yperman OE/ERK/Archeoloog/2015/00056
Laurane Dupont, OE/ERK/Archeoloog/2018/000212
Wouter Yperman (archeoloog, veldwerkleider)
Laurane Dupont (assistent-archeoloog)
Herent, Lage Kalkoven (fig. 4.1 en 4.2)

Locatie:
Bounding box: punt 1: x=169155, y=176221
punt 2: x=169269, y=176348

Periode uitvoering:
Relevante termen18:
Bebouwde zones:

18

Herent, afd. 4, Sectie C, perceel 523C.
13 februari 2020 (veldwerk)
Proefsleuven,
aardewerk
Geen

grondsporensites,

Thesaurus: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/thesaurus
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Fig. 4.1: Uittreksel van de topografische kaart met situering van het projectgebied19.

Fig. 4.2: Uittreksel van het kadasterplan met situering van het projectgebied20.

19
20

Onderliggende kaartlaag: © Geopunt (AGIV).
Onderliggende kaartlaag: © Geopunt (AGIV).
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4.1.2 Archeologische voorkennis21
Een afzonderlijk prospectietraject voor het opsporen van artefactenvindplaatsen uit de steentijd
(jager-verzamelaars) leverde geen artefactenconcentraties op uit deze periode. De vooropgestelde
verwachting voor de aanwezigheid van (pre)historische vindplaatsen met bodemsporen blijft
vooralsnog gehandhaafd.
4.1.3 Onderzoeksopdracht en vraagstelling
De doelstelling van een vooronderzoek met ingreep in de bodem is het nagaan of archeologische
niveaus aanwezig zijn in het projectgebied en op welke diepte, om een inschatting te kunnen maken
van de verstorende impact van de geplande werken. Verder dient een vooronderzoek met ingreep in
de bodem uitspraken te kunnen doen over de aan- of afwezigheid van een archeologische vindplaats
binnen het onderzoeksgebied en over het potentieel op kennisvermeerdering dat aanwezig is op het
terrein. Op die manier kunnen beargumenteerde uitspraken worden gedaan over de archeologische
waarde van de totaliteit van een terrein door een beperkt, maar statistisch representatief deel van dat
terrein op te graven22.
De volgende onderzoeksvragen dienen te worden beantwoord:23
• M.b.t. de fysisch-geografische context:
- Wat is de bodemkundige variabiliteit binnen het plangebied?
- Wat is de bewaringstoestand van de bodem in het plangebied?
- Wat is de impact van de bodemkundige vaststellingen op het potentieel aanwezig
(geweest) archeologisch bodemarchief?
- Wat is de stand van het grondwater?
- Zijn verstoringen merkbaar, o;a. Zand- en/of steenontginning?
• M.b.t. het archeologisch potentieel voor het plangebied:
- Zijn er aanwijzingen dat er geen archeologisch erfgoed meer te verwachten valt of dat er
geen potentieel tot kennisvermeerdering te verwachten valt binnen (een deel van) het
plangebied?
- Indien er aanwijzingen zijn voor de aanwezigheid van archeologische site(s) in het
plangebied, kunnen deze sites in tijd, ruimte, en functie worden afgebakend? Kunnen de
karakteristieken van elke archeologische site beschreven worden?
- Wat is de bewaringstoestand van elke archeologische site?
- Wat is de waarde van elke archeologische site?
• M.b.t. de geplande bodemingrepen:
- Welke bodemingrepen gaan gepaard met dit project? Hoe worden de werken voorbereid
en uitgevoerd?
- Worden er tijdelijke werfzones ingericht?
21

Programma van maatregelen bij de archeologienota (ID: 11748).
Zoals in overeenstemming met de Code Goede Praktijk 3.0, artikel 8.6.
23
Programma van maatregelen bij de archeologienota (ID: 11748).
22
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-

Wat is de impact van deze bodemingrepen op het archeologisch bodemarchief?
Kan de potentiële impact van deze bodemingrepen op het archeologisch bodemarchief
vermeden en/of beperkt worden door wijzigngen van het ontwerp en/of de
uitvoeringswijze van de geplande ruimtelijke ontwikkelingen (door behoud in situ)?

4.1.4 Vooropgestelde onderzoeksmethode en -technieken24
In het programma van maatregelen bij de archeologienota (ID 11748) zijn de volgende voorwaarden
bij het proefsleuvenonderzoek geformuleerd:
Het onderzoek door middel van proefsleuven heeft als doel, door een beperkt maar statisch
representatief beeld van het onderzoeksgebied, uitspraken te doen over de waarde van het
archeologisch bodemarchief van het onderzoeksgebied.
In functie van de optimale afweging tussen efficiëntie en doeltreffendheid van het onderzoek, moet het
onderzoek door middel van proefsleuven uitgevoerd worden rekening houdend met volgende
technische kenmerken:
• Patroon en oriëntatie: continue parallelle sleuven over het volledige oppervlakte van het terrein
(zie fig. 4.3).
• De afstand tussen de proefsleuven bedraagt niet meer dan 15 m (van middenpunt tot
middenpunt).
• De proefsleuven zijn tussen 1,80 en 2m breed.
• Dekkingsgraad: zie Code van Goede Praktijk
In functie van de bestaande gazonzone die behouden blijft en op basis van voortschrijdend inzicht mag
het onderzoeksgebied voor het proefsleuvenonderzoek en de technische kenmerken van de
proefsleuven, gemotiveerd, bijgestuurd worden.
De aanleg van elke proefsleuf start aan de zuidoostelijke zijde van het plangebied. Voorafgaand aan
de aanleg van elke proefsleuf wordt minimum één proefput gegraven aan die zuidoostelijke zijde. Het
eerste aanlegvlak bevindt zich aan de onderzijde van de bouwvoor. In het noordelijke deel van het
projectgebied gekenmerkt door colluviale of alluviale afzettingen wordt na de aanleg van het 1ste vlak
machinaal in lagen van ca. 10 cm verdiept tot op de bovenzijde van de begraven A-horizont. Een laatste
vlak wordt aangelegd onder de A-horizont van het begraven bodemprofiel.

24

Zoals omschreven in de archeologienota ID 11748, programma van maatregelen
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Fig. 4.3: Voorgestelde sleuven (blauwe lijnen) uit het programma van maatregelen25.
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4.1.5 Afwijkingen t.o.v. het Programma van maatregelen (PVM) 26
Tijdens het veldwerk, uitgevoerd op donderdag 13 februari 2020, werden vijf proefsleuven aangelegd
aangevuld met één kijkvenster (fig. 4.4).
Het proefsleuvenonderzoek werd grotendeels uitgevoerd conform de vooropgestelde vereisten,
omschreven in het bekrachtigde programma van maatregelen (ID 11748). Bij de start van het
proefsleuvenonderzoek werden op het terrein enkele obstructies vastgesteld die het aanleggen van
de sleuven (matig) belemmerden nl. de aanwezigheid van een grondhoop in het noordwesten, een
arena centraal in het gebied en enkele bomen en speelelementen in de meest zuidelijke uithoek van
het terrein. Deze obstructies hadden echter geen grote impact op de uitvoering van het onderzoek of
de interpretatie van het terrein. Sleuf 2 kon eenvoudig rond de arena aangelegd worden. Sleuf 3 en 4
konden niet volledig worden doorgetrokken in noordelijke richting door de aanwezige grondstort maar
de leemte werd gecompenseerd door sleuf 2 achter de grondhoop verder door te trekken (in een Lvorm).
Een tweede afwijking t.a.v. de vooropgestelde vereisten, omschreven in het bekrachtigde programma
van maatregelen is de aanleg van de vlakken27. Daar op basis van een analyse van de bodemprofielen
een andere situatie naar voren kwam dan deze verwacht in het destijds opgestelde programma van
maatregelen werd geen 2de en 3de vlak aangelegd in het deel van het projectgebied waaraan foutief
een begraven A-horizont werd toegekend. In proefsleuf 1 werd het vlak aangelegd onder de bouwvoor
daar hier losse vondsten en recente vondsten werden aangesneden. In proefsleuf 2 en 4 werd
overgegaan van het volgen van de Bt-horizont naar onder de bouwvoor wanneer de Bt-horizont op
een onveilige diepte begon te zitten. In proefsleuf 3 werden regelmatig profielputjes gemaakt om de
diepte van de Bt-horizont na te kijken. Wanneer de diepte het toeliet werd er laagsgewijs tot op de Bthorizont aangelegd. Tot slot werd proefsleuf 5 volledig op de Bt-horizont aangelegd.
In totaal werd een areaal van 759 m2 uitgegraven, wat neerkomt op 10,6 % van de oppervlakte van het
totale projectgebied (7108 m2). Dit komt iets lager uit dan de voorziene dekking. De toestand op het
terrein bleek echter dermate duidelijk dat het potentieel op kenniswinst binnen het terrein afdoende
kon worden opgesteld aan de hand van de opengelegde sleuven.

25

Archeologienota, programma van Maatregelen ID 11748
Dit zijn afwijkingen ten opzichte van de vooropgestelde onderzoeksstrategie en -methodes die zijn opgenomen
in het programma van maatregelen bij de archeologienota (ID 11748).
27
Archeologienota, programma van Maatregelen ID 11748
26
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Fig. 4.4: Uitgevoerd sleuvenplan28.

28

Onderliggende kaartlaag @AGIV
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4.1.6 Afwijkingen t.o.v. de Code van goede praktijk (CGP)
N.v.t.
4.2 Assessmentrapport

4.2.1 Landschappelijke gesteldheid
Geomorfologisch gezien situeert het terrein zich ten noorden van een heuvelrug, de zogenaamde
Brabantse Steilrand, en ter hoogte van de Hogebeek die de zuidelijke peceelsgrens van het
projectgebied begrensd. Het projectgebied vertoont een licht convex relïef. De rand van het terrein
langs de beek ligt op 37,7 m TAW en daalt in zuidoostelijke richting tot ca. 36,3 m TAW om weer te
stijging naar 37,2 m TAW in het zuidoosten (fig. 4.5).
Volgens de bodemkaart (fig. 4.6) bevindt het projectgebied zich in een zone gekarteerd met het Abpbodemtype. Dit zijn droge leembodems zonder profielontwikkeling. De Abp bodems komen voor in
colluviale droge leemdepressies.
Een landschappelijk bodemonderzoek aangevuld met een verkennend bodemonderzoek hebben
aangetoond dat het noordelijke deel van het projectgebied daadwerkelijk bestaat uit leembodems
zonder profielontwikkeling. In het zuidelijke deel van het projectgebied werd onder alluviale
afzettingen nog een bewaarde Bt-horizont vastgesteld.
Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden 6 bodemprofielen geregistreerd die een representatief
beeld verschaften met betrekking tot de lithostratigrafische en bodemkundige opbouw van het
volledige terrein (fig. 4.7). Profielen 1, 2 en 6 gelden als referentieprofielen en worden geïllustreerd in
het rapport. Hierbij konden twee pedogenetische zones worden afgebakend (fig. 4.8):
Leembodems zonder profielontwikkeling
Leembodems met een bewaarde Bt-horizont
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Fig. 4.5: Uittreksel uit het digitaal hoogtemodel (DHMII) met aanduiding van het projectgebied29.

Fig. 4.6: Uittreksel uit de bodemkaart met aanduiding van het projectgebied30.

29
30

Onderliggende kaartlaag: © Geopunt (AGIV).
Onderliggende kaartlaag: © Geopunt (AGIV).
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Fig. 4.7: Syntheseplan met situering van de geregistreerde bodemprofielen op de bodemkaart31.

Fig. 4.8: Digitaal hoogtemodel (DHM II) met situering van de pedogenetische zones32.

31
32

Onderliggende kaartlaag: © Geopunt (AGIV).
Onderliggende kaartlaag: © Geopunt (AGIV).
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4.2.2 Beschrijving van de referentie-bodemprofielen33
4.2.2.1 Leembodems zonder profielontwikkeling
Referentiebodemprofiel 1 (fig. 4.9) toont onder een 35 cm dikke Ap-horizont een laag alluviale en
colluviale sedimenten. Horizont 2 bestaat uit bruine leem met bijmenging van grind en inclusies van
houtskool en bouwceramiek. Op basis van de grindbijmenging werd eerder een alluviale oorsprong
aan deze horizont toegewezen (afkomstig van de Hoge beek). Vanaf een diepte van ca. 1,75 m onder
het maaiveld vangt een tweede donkerbruine horizont aan, wellicht eerder een vroeger afgezet
colluvium.

33

Zie bijlage voor de profieleninventaris en beschrijving van de individuele profielen.
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Ap-horizont

Alluvium

Colluvium

Fig. 4.9: Referentiebodemprofiel 1 (sleuf 1).
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4.2.2.2 Leembodems met een bewaarde Bt-horizont
Referentiebodemprofiel 2 (4.10), gesitueerd in het uiterst zuiden van het projectgebied, vertoont
onder een 30 cm dikke Ap-horizont een pakket alluviale afzettingen gekenmerkt door een gelaagd
bruin met lichtbruin voorkomen met grindbijmenging en inclusies van houtskool en bouwceramiek.
Vanaf een diepte van 75 cm onder het maaiveld situeert zich een Bt-horizont met een donkerbruin
met lichtbruine kleurtextuur rustend op een Cg-horizont met een lichtbruine kleur met oranje rood en
lichtgrijze vlekken.
Naarmate de bodemprofielen noordelijker werden aangelegd werd vastgesteld dat het alluviaal en
colluviaal pakket steeds toeneemt en de dikte van de Bt-horizont afneemt tot zelfs de volledige
afwezigheid van een Bt-horizont in het uiterst noorden. Wellicht werd de Bt-horizont in het noorden
van het projectgebied weggeërodeerd door colluviale en/of alluviale processen in het verleden. Profiel
6 (fig. 4.11) aangelegd centraal op het terrein reflecteert dit erosieproces waarbij het contactvlak
alluvium/Bt-horizont steeds dieper komt te liggen en de dikte van de Bt-horizont is afgenomen t.o.v.
bodemprofiel 2.
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Ap-horizont

Alluvium

Bt-horizont

Cg-horizont

Fig. 4.10: Referentiebodemprofiel 2 (sleuf 2).
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Ap-horizont

Alluvium

Colluvium

Bt-horizont

Cg-horizont
Fig. 4.11: Bodemprofiel 6 (sleuf 4).
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4.2.3 Beschrijving van de bodemsporen34
Tijdens het veldwerk werden in totaal dertien spoornummers uitgedeeld. Alle sporen werden in het
zuidelijke, hoger gelegen deel van het projectgebied aangetroffen (fig. 4.12). Er werd één
sporenconcentratie aangesneden in het zuiden van sleuf 2, waarbij na het aanleggen van een
kijkvenster, een grotere concentratie sporen bestaande uit een verzameling kuilen en paalkuilen
blootgelegd werd (fig. 4.13). Voorts werden 2 sporen geregistreerd in sleuf 4 en twee sporen in sleuf
5. Het sporenbestand bestaat uitsluitend uit kuilen en paalkuilen. Een spoor (S6) lijkt eerder natuurlijk
te zijn.

Fig. 4.12: Digitaal hoogtemodel (DHM II) met situering van de aangetroffen bodemsporen.

34

Om de leesbaarheid te bevorderen wordt het allesporenplan ook in A0-formaat meegeleverd in bijlage. Op
deze A0 staan ook de spoornummers, profielen, boringen, vlakhoogtes, coupehaken en hoogtes van het
maaiveld.
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Fig. 4.13: Detail van de aangetroffen bodemsporen.
4.2.3.1 Sporenconcentratie
Tijdens de aanleg van sleuf 2 werden één kuil en drie paalkuilen aangesneden. Vijf extra paalkuilen
kwamen aan het licht tijdens de aanleg van een kijkvenster (fig. 4.14 en 4.15). Sporen 1, 2, 3, 4, 8, 9,
10, 11 en 12 behoren tot deze concentratie.
Op één spoor na (spoor 12), vertonen alle sporen een bruin tot bruingrijze gevlekte vulling met
donkerbruine/zwarte vlekken en een eerder diffuse begrenzing in het vlak. Inclusies in de vulling
bedragen stukjes houtskool. Spoor 1 (fig. 4.16) omvat een ovale kuil (afmeting 120 x 75 cm) met een
bruin met lichtbruine vulling. Spoor 2 (fig. 4.17), met een gelijkaardige vulling, en een afmeting van 86
x 63 cm werd als paalkuil geïnterpreteerd. Mogelijk betreft het een cluster van meerdere sporen. Ook
spoor 9 (fig. 4.18) heeft een onregelmatige vorm en lijkt meerdere sporen te bevatten. De aangetroffen
paalkuilen (sporen 3, 4, 8 , 10 en 11) hebben een afmeting die varieert tussen de 20 en 60 cm
doorsnede en een gevlekte vulling met een diffuse aflijning (fig. 4.19 t.e.m. 4.23). Mogelijk maken
sporen 1, 2 , 8, (9), 10 en 11 deel uit van een structuur. Het handgevormd aardewerk aangetroffen in
spoor 8 en spoor 1 en het diffuus uiterlijk van de sporen suggereren een globale datering van de sporen
in de metaaltijden en/of Romeinse periode.
Spoor 12 (fig. 4.24) heeft een eerder licht grijsbruine kleurtextuur en een scherpere begrenzing in het
vlak wat doet vermoeden dat deze wellicht tot een latere fase behoort. Ook het aantreffen van een
fragment steengoed in de vulling staaft de stelling dat dit spoor een latere datering (laat/post
middeleeuws) heeft dan de overige sporen.
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Fig. 4.14: Detailweergave van de bodemsporen in sleuf 2.

Fig. 4.15: Zicht op het kijkvenster aangelegd in sleuf 2 met aanduiding van de sporen.
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Fig. 4.16: Spoor 1 in het vlak.

Fig. 4.17: Spoor 2 in het vlak.
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Fig. 4.18: Spoor 9 in het vlak.

Fig. 4.19: Spoor 3 in het vlak.
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Fig. 4.20: Spoor 4 in het vlak.

Fig. 4.21: Spoor 8 in het vlak.
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Fig. 4.22: Spoor 10 in het vlak.

Fig. 4.23: Spoor 11 in het vlak.
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Fig. 4.24: Spoor 12 in het vlak.
4.2.3.2. Overige sporen
In sleuf 4 werd een cirkelvormige paalkuil (spoor 5) vastgesteld met een afmeting van 64 x 62 cm en
een bruine vulling (fig. 4.25). Paalkuil S5 werd gecoupeerd daar de aard van het spoor door het zeer
diffuus voorkomen onzeker bleef. De interpretatie als antropogeen spoor bleek na coupe correct te
zijn. Het spoor is tot ca. 25 cm diepte bewaard. Ten noorden van de paalkuil werd een grote kuil
geregistreerd (spoor 6) met een lengte van 260 cm die zich deels in de putwand bevond (fig. 4.26).
Mogelijk betreft het eerder een natuurlijk spoor.
Tot slot werden in sleuf 5 nog twee sporen vastgesteld. Het betreft twee kleine paalkuilen (afmeting
ca. 25 x 25 cm) met een donkerbruinzwarte vulling en een diffuse aflijning in het vlak (fig. 4.27 en 4.28).
In doorsnede vertoont het spoor een komvormig profiel en een bewaarde diepte van 15 cm.
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Fig. 4.25: Spoor 5 in het vlak (boven) en in profiel (onder).
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Fig. 4.26: Spoor 6 in het vlak.
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Fig. 4.27: Spoor 7 in het vlak (boven) en in profiel (onder).
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Fig. 4.28: Spoor 13 in het vlak.
4.2.4 Beschrijving van de vondsten
In totaal werden tijdens het veldwerk 23 vondsten ingezameld. Binnen het vondstenbestand werd
naast voornamelijk aardewerk, bestaande uit zowel handgevormd aardewerk als wielgedraaid
aardewerk en steengoed, ook bouwmateriaal, pijpaarde en faunaresten aangetroffen. De vondsten
werden bij de aanleg van het vlak, bij het opschaven van de profielen en in de vulling van de sporen
ingezameld.
De spoorvulling van spoor 1 bevatte twee wandfragmenten handgevormd aardewerk (fig. 4.29). Een
van de twee fragmenten is besmeten aan de buitenkant. Het tweede fragment toont sporen van
secundaire verbranding. In de spoorvulling van spoor 8 werd een zeer klein en verweerd fragmentje
handgevormd aardewerk vastgesteld. Tot slot bevatte spoor 12 een wandfragment steengoed in de
vulling.
De overige vondsten betreffen losse vondsten (N= 8) aangetroffen in het alluviaal en colluviaal pakket
gaande van handgevormde aardewerk tot Romeins aardewerk en pijpaarde. Er werd ook
bouwceramiek en een botfragment van een groot zoogdier ingezameld. In het colluvium, ter hoogte
van profiel 3 en profiel 4, werd handgevormd aardewerk en een fragment van een verglaasde baksteen
ingezameld (fig. 4.30).
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Fig. 4.29: Het handgevormd aardewerk uit spoor 1.

Fig. 4.30: Verglaasde baksteen aangetroffen in profiel 4 in het colluvium.

58

Nota: De inrichting van een speeltuin aan de Helse heuvels te Herent

4.2.5 Natuurwetenschappelijke staalnames
Er zijn geen staalnames genomen in functie van natuurwetenschappelijk onderzoek.
4.3 Datering en interpretatie van het onderzochte gebied
Tijdens het proefsleuvenonderzoek werd vastgesteld dat het projectgebied, door haar ligging op een
(hellend) terrein nabij de Hoge Beek, onderhevig is geweest aan erosie met een effectieve impact op
het archeologisch bodemarchief. Het projectgebied wordt hierbij verdeeld in twee deelzones met elk
hun archeologische verwachting (fig. 4.31)35. Het noordelijke deel van het projectgebied (zone 1) bevat
geen relevante archeologische en bodemkundige waarden meer. Het ontbreken van enige
bodemvorming is te wijten aan erosieprocessen die zich wellicht in het (verre) verleden op het terrein
hebben afgespeeld en het archeologische relevante vlak hebben weggeërodeerd of weggespoeld.
Naarmate de sleuven zuidelijker werden aangelegd kon nog een bewaarde Bt-horizont worden
waargenomen (zone 2) waarin zich archeologische relevante sporen manifesteerden vanaf een diepte
die varieert tussen de -80 en -120 cm onder het maaiveld. Het sporenbestand bestaat voornamelijk uit
paalkuilen en kuilen. Het handgevormd aardewerk aangetroffen in de spoorvulling en het diffuus
uiterlijk van de sporen suggereren een globale datering in de metaaltijden en/of Romeinse periode.
Een paalkuil kon eerder aan een laat/postmiddeleeeuwse fase worden toegewezen.

35

De afbakening van deze deelzones werd gebaseerd op de bodemkundige observaties op het terrein. Zone 2
werd iets minder ruim genomen dan de ontworpen kaart met pedogenetische zones (fig. ) daar de Bt-horizont
in profiel 6 zodanig wegdook (diepte van ca. -130 cm onder het maaiveld) en de archeologische sporen zich
noordelijker bevinden.
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Fig. 4.31: Syntheseplan met aanduiding van de deelzones met projectie van de aangetroffen sporen.
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4.4 Impactbepaling van de geplande werken op het bodemarchief
Aan de hand van de resultaten van het vooronderzoek met ingreep in de bodem kan een impactanalyse
gemaakt worden op het aanwezige bodemarchief. In het zuidelijke deel van het projectgebied
manifesteren zich sporen vanaf een diepte die varieert tussen de -80 en -130 cm onder het maaiveld.
De geplande werken voorzien een bodemingreep van tussen de -10 cm en -150 cm onder het maaiveld
in functie van de aanleg van een speeltuin met bijhorend grondverzet (ophoging en afgraving), een
paviljoen en de aanleg van een verhard pleintje en wandelpaden met verlichting. De werken die een
effectieve impact betekenen voor het bodemarchief (aanleg verharding, nutsleidingen, paviljoen, en
draszone) concentreren zich vnl. in de zone waar geen archeologie meer verwacht wordt (zie fig. 4.32).
Hier betekenen de diepste uitgravingen (de plas en draszones) een uitgraving van 1,5 m onder het
maaiveld. De bouwput voor het aan te leggen paviljoen wordt tot op een diepte van 1,5 m uitgegraven.
In het zuidelijk areaal worden ophogingen voorzien en een zandbak aangelegd (fig. 4.32 en 4.33).
Vooraleer er opgehoogd wordt zal het bestaande gazon voor een deel van het projectgebied worden
verwijderd (tot ca. -10 cm mv). Het maaiveld t.o.v. de zandbak werd oorspronkelijk tot ca. 50 cm
verlaagd, waarna vervolgens de zandbak nog uitgegraven moest worden. Na het uitvoeren van het
proefsleuvenonderzoek en in overleg met de initiatiefnemer werd besloten de uitgraving voor de
zandbak te beperken tot een maximale uitgraving van 30 cm onder het maaiveld waardoor een buffer
van 50 cm wordt behouden t.a.v. het archeologisch vlak (gelegen op ca. 80 cm onder het maaiveld)36.
Wel worden in de zandbank enkele speeltoestellen geplaatst waarbij de betonsokkels voor een zeer
lokale en beperkte verstoring kunnen zorgen. In het noordwesten overschrijdt een deel van de
geplande verharding de zone voor behoud in situ (blauw op fig. 3.34). Hier wordt een maximale
uitgraving voorzien van -50 cm onder het maaiveld. Ter hoogte van deze zone duikt het archeologisch
vlak tot een diepte van ca. 130 cm onder het maaiveld wat een buffer betekent van ca. 80 cm t.a.v. het
archeologisch vlak.

36

Het ontwerp werd gewijzigd in overleg met de initiatiefnemer nadat er sporen werden vastgesteld ter hoogte
van zone 2 die een mogelijke opgraving zouden impliceren. Daar enkel de aanleg van de zandbak een effectieve
bedreiging vormde voor het archeologisch bodemarchief werd gezocht naar een oplossing met een evenwichtige
kosten-batenanalyse. Het nieuw ontwerp werd bevestigd in een mail van 21-02-2020 door de heer Johan
Hanssens.
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Fig. 4.32: Meest recent inplantingsplan met aanpassingen die betrekking hebben op de zandbak.
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Fig. 4.33: Meest recente terreinsnedes (met de terreinsnede van de zandbak in het rood).

Fig. 4.34: Impactanalyse van de bodemingrepen ter hoogte van de zone behoud in situ met projectie
van de aangetroffen sporen (met hoogtes) en hoogtes van het maaiveld.
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4.5 Beantwoording onderzoeksvragen
•

M.b.t. de fysisch-geografische context:

Wat is de bodemkundige variabiliteit binnen het plangebied? Wat is de bewaringstoestand van de
bodem in het plangebied? Wat is de impact van de bodemkundige vaststellingen op het potentieel
aanwezig (geweest) archeologisch bodemarchief?
Tijdens het proefsleuvenonderzoek werd vastgesteld dat het projectgebied, door haar ligging op een
(hellend) terrein nabij de Hoge Beek, onderhevig is geweest aan erosie met een effectieve impact op
het archeologisch bodemarchief. Het noordelijke deel van het projectgebied bevat geen relevante
archeologische en bodemkundige waarden meer te wijten aan erosieprocessen die zich wellicht in het
(verre) verleden op het terrein hebben afgespeeld en het archeologische relevante vlak hebben
weggeërodeerd of weggespoeld. In het zuiden van het projectgebied werd wel nog een relevant
bodemarchief (bewaarde Bt-horizont) vastgesteld waarin zich antropogene sporen manifesteerden.
Zijn verstoringen merkbaar, o.a. Zand- en/of steenontginning?
Er werden geen grootschalige antropogene verstoringen aangesneden.
•

M.b.t. het archeologisch potentieel voor het plangebied:

Zijn er aanwijzingen dat er geen archeologisch erfgoed meer te verwachten valt of dat er geen
potentieel tot kennisvermeerdering te verwachten valt binnen (een deel van) het plangebied?
Het archeologisch waardevolle vlak is in het noorden van het projectgebied volledig weggeërodeerd.
Hier werden geen archeologische waarden aangetroffen.
Indien er aanwijzingen zijn voor de aanwezigheid van archeologische site(s) in het plangebied,
kunnen deze sites in tijd, ruimte, en functie worden afgebakend? Kunnen de karakteristieken van
elke archeologische site beschreven worden?
In het zuidelijke, hoger gelegen deel van het projectgebied werden dertien sporen geregistreerd. Het
sporenbestand bestaat uitsluitend uit kuilen en paalkuilen. Het handgevormd aardewerk aangetroffen
in de spoorvulling en het diffuus uiterlijk van de sporen suggereren een globale datering in de
metaaltijden en/of Romeinse periode. Een paalkuil kon eerder aan een laat/postmiddeleeeuwse fase
worden toegewezen.
Wat is de bewaringstoestand van elke archeologische site? Wat is de waarde van elke
archeologische site?
De aangetroffen bodemsporen hebben een matige bewaring. De sporen zijn redelijk
diffuus/uitgeloogd en hebben wellicht enige impact gekend van de erosieprocessen op het terrein. Het
afdekkend pakket bovenop de sporen heeft daarentegen wel een zekere bescherming geboden t.a.v.
latere landbouw/terreinontwikkelingsactiviteiten.
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•

M.b.t. de geplande bodemingrepen:

Welke bodemingrepen gaan gepaard met dit project? Hoe worden de werken voorbereid en
uitgevoerd? Worden er tijdelijke werfzones ingericht? Wat is de impact van deze bodemingrepen op
het archeologisch bodemarchief? Kan de potentiële impact van deze bodemingrepen op het
archeologisch bodemarchief vermeden en/of beperkt worden door wijzigngen van het ontwerp
en/of de uitvoeringswijze van de geplande ruimtelijke ontwikkelingen (door behoud in situ)?
Het ontwerp van de geplande werken werd licht gewijzigd daar enkel de aanleg van de zandbak een
effectieve bedreiging vormde voor het archeologisch waardevolle bodemarchief (gesitueerd in het
zuiden van het projectgebed). Oorspronkelijk werd het maaiveld ter hoogte van de zandbak tot ca. 50
cm verlaagd, waarna vervolgens de zandbak nog uitgegraven moest worden. In overleg met de
initiatiefnemer werd besloten de uitgraving voor de zandbak te beperken tot een maximale uitgraving
van 30 cm onder het maaiveld waardoor een buffer van 50 cm wordt behouden t.a.v. het archeologisch
vlak. Op een deel van het terrein wordt de graszode (max. – 10 cm onder het maaiveld) afgegraven
vooraleer er wordt opgehoogd. In een beperkt areaal in het noorden van zone 2 komt verharding te
liggen met een maximale uitgravingsdiepte van -50 cm onder het maaiveld. Ter hoogte van deze zone
duikt het archeologisch vlak tot een diepte van ca. 130 cm onder het maaiveld wat een buffer creëert
van ca. 80 cm t.a.v. het archeologisch vlak.
Er kan worden geconcludeerd dat de geplande werken in het areaal geselecteerd voor
vervolgonderzoek een minimale buffer behouden van 50 cm t.a.v. het archeologisch waardevolle vlak.
Enige uitzondering hierop is het plaatsen van enkele speeltoestellen ter hoogte van de zandbank die
een zéér lokale maar diepere verstoring zullen teweegbrengen (ca. 80 cm diepte). Desondanks lijkt
een behoud in situ van de zuidelijke zone van het projectgebied kosten-batengewijs het meest
verantwoord (zie fig. 4.35).
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Fig. 4.35: Procesverloop voor het projectgebied gevisualiseerd binnen de beslissingsboom bij de
afweging over de noodzaak tot verder archeologisch onderzoek.37

37

Code Goede Praktijk 5.2
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2020
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Type plan
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2020
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2020
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Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
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3.5
Digitaal hoogtemodel (DHMII)
Weergave reliëf/hoogte
1/1000
Digitaal, gegeorefereerd (L. Dupont)
2020

Plannummer
Type plan
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3.6
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Digitaal, gegeorefereerd (L. Dupont)
2020
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3.7
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1/500
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3.8
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2020
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2020
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Aanmaakwijze
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3.13 en 3.14
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1/1000
Digitaal, gegeorefereerd (L. Dupont)
2020
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Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
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Aanmaakwijze
Datum

4.1
Topografische kaart
Locatie projectgebied
1/5000
Digitaal, gegeorefereerd (L. Dupont)
2020

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

4.2
Kadasterplan
Locatie plangebied
1/500
Digitaal, gegeorefereerd (L. Dupont)
2020

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

4.3
Kadasterplan
Synthesekaart behoud in situ
1/500
Digitaal, gegeorefereerd (L. Dupont)
2020
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Bijlage 1 Archeologische boorinventaris
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1. Beschrijver:
2. Soort onderzoek:
3. Plaats:
4. Type grondboor:
5. Maaswijdte:
6. Gridstructuur:
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De kleurweergave van het gevisualiseerde profiel is
typologisch, en benadert dus niet per definitie de hoofdkleur
van de horizont.
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Kalksteen
Leisteen
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Ceramiek
Faunaresten
Floraresten
Glas
Kunststof
Leder
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Munt
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Staalname

Beschrijving:
B
d
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n

beschrijving
droog
vochtig
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Wouter Yperman, Studiebureau Archeologie.
Archeologisch: verkennend archeologisch booronderzoek
Herent - Helse Heuvels
Edelmanboor (diam. 7cm.)
nvt.
Geen grid

B1

B3
1. Coördinaten: 169181,41 N; 176280,11 O. (lamb 72) 36,37 m TAW.
2. Datum: maandag, 10/02/2020, Licht bewolkt
3. Landgebruik: Park, Gras, struiken, bomen
4. Bodemeenheid: Abp (droge leembodem zonder profielontwikkeling)

1. Coördinaten: 169206,46 N; 176278,06 O. (lamb 72) 36,31 m TAW.
2. Datum: maandag, 10/02/2020, Licht bewolkt
3. Landgebruik: Park, Gras, struiken, bomen
4. Bodemeenheid: Abp (droge leembodem zonder profielontwikkeling)

H1 (Ap)
0-30 cm: ZeZaLo L; [Veel bio, Hu; ]; (B: v, HCl: O)

H1 (Ap)
0-30 cm: ZeZaLo L; [Veel bio, Hu; ]; (B: v, HCl: O)

H2 (Alluvium)
30-170 cm: ZeZaLo L; [Grind; Sp: HK]; (B: v, HCl: O)

H2 (Alluvium)
30-170 cm: ZeZaLo L; [Grind; Sp: HK]; (B: v, HCl: O)

Bereikte diepte: -200 cm.
Grondwatertafel: Niet bereikt.
Opmerkingen:

Bereikte diepte: -200 cm.
Grondwatertafel: Niet bereikt.
Opmerkingen:
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B5

B7
1. Coördinaten: 169231,7 N; 176275,79 O. (lamb 72) 36,23 m TAW.
2. Datum: maandag, 10/02/2020, Licht bewolkt
3. Landgebruik: Park, Gras, struiken, bomen
4. Bodemeenheid: Abp (droge leembodem zonder profielontwikkeling)

1. Coördinaten: 169257,3 N; 176273,74 O. (lamb 72) 36,51 m TAW.
2. Datum: maandag, 10/02/2020, Licht bewolkt
3. Landgebruik: Park, Gras, struiken, bomen
4. Bodemeenheid: Abp (droge leembodem zonder profielontwikkeling)

H1 (Ap)
0-30 cm: ZeZaLo L; niet gespecifieerd; [Veel bio, Hu; ]; (B: v, HCl: O)

H1 (Ap)
0-30 cm: ZeZaLo L; niet gespecifieerd; [Veel bio, Hu; ]; (B: v, HCl: O)

H2 (Alluvium)
30-170 cm: ZeZaLo L; niet gespecifieerd; [Grind; Sp: HK]; (B: v, HCl: O)

H2 (Alluvium)
30-115 cm: ZeZaLo L; niet gespecifieerd; [Grind; Sp: HK]; (B: v, HCl: O)

H3 (Cg)
170- cm: ZeZaLo L; niet gespecifieerd; [Mg; ]; (B: v, HCl: O)

H3 (Bt)
115-190 cm: ReZaVa L>K; [Fe, Fe-vl; Sp: HK]; (B: v, HCl: O)

Bereikte diepte: -200 cm.
Grondwatertafel: Niet bereikt.
Opmerkingen:

H4 (Cg)
190- cm: ZeZaLo L; niet gespecifieerd; [Mg; ]; (B: v, HCl: O)
Bereikte diepte: -200 cm.
Grondwatertafel: Niet bereikt.
Opmerkingen:

B9

B11
1. Coördinaten: 169237,58 N; 176265,17 O. (lamb 72) 36,44 m TAW.
2. Datum: maandag, 10/02/2020, Licht bewolkt
3. Landgebruik: Park, Gras, struiken, bomen
4. Bodemeenheid: Abp (droge leembodem zonder profielontwikkeling)

1. Coördinaten: 169212,4 N; 176267,33 O. (lamb 72) 36,32 m TAW.
2. Datum: maandag, 10/02/2020, Licht bewolkt
3. Landgebruik: Park, Gras, struiken, bomen
4. Bodemeenheid: Abp (droge leembodem zonder profielontwikkeling)

H1 (Ap)
0-30 cm: ZeZaLo L; niet gespecifieerd; [Veel bio, Hu; ]; (B: v, HCl: O)

H1 (Ap)
0-30 cm: ZeZaLo L; niet gespecifieerd; [Veel bio, Hu; ]; (B: v, HCl: O)

H2 (Alluvium)
30-75 cm: ZeZaLo L; niet gespecifieerd; [Grind; Sp: HK]; (B: v, HCl: O)

H2 (Alluvium)
30-80 cm: ZeZaLo L; niet gespecifieerd; [Grind; Sp: HK]; (B: v, HCl: O)

H3 (Bt)
75-180 cm: ReZaVa L>K; niet gespecifieerd; [Fe, Fe-vl; Sp: HK]; Losser vanaf -150
(B: v, HCl: O)

H3 (Bt)
80-190 cm: ReZaVa L>K; niet gespecifieerd; [Fe, Fe-vl; Sp: HK]; Losser vanaf -140
(B: v, HCl: O)

H4 (Cg)
180- cm: ZeZaLo L; niet gespecifieerd; [Mg; ]; (B: v, HCl: O)

H4 (Cg)
190-115 cm: ZeZaLo L; niet gespecifieerd; [Mg; ]; (B: v, HCl: O)

Bereikte diepte: -200 cm.
Grondwatertafel: Niet bereikt.
Opmerkingen:

Bereikte diepte: -200 cm.
Grondwatertafel: Niet bereikt.
Opmerkingen:

B13

B15
1. Coördinaten: 169187,11 N; 176269,42 O. (lamb 72) 36,41 m TAW.
2. Datum: maandag, 10/02/2020, Licht bewolkt
3. Landgebruik: Park, Gras, struiken, bomen
4. Bodemeenheid: Abp (droge leembodem zonder profielontwikkeling)

1. Coördinaten: 169205,65 N; 176258,08 O. (lamb 72) 36,31 m TAW.
2. Datum: maandag, 10/02/2020, Licht bewolkt
3. Landgebruik: Park, Gras, struiken, bomen
4. Bodemeenheid: Abp (droge leembodem zonder profielontwikkeling)

H1 (Ap)
0-30 cm: ZeZaLo L; niet gespecifieerd; [Veel bio, Hu; ]; (B: v, HCl: O)

H1 (Ap)
0-30 cm: ZeZaLo L; niet gespecifieerd; [Veel bio, Hu; ]; (B: v, HCl: O)

H2 (Alluvium)
30-160 cm: ZeZaLo L; niet gespecifieerd; [Grind; Sp: HK]; (B: v, HCl: O)

H2 (Alluvium)
30-70 cm: ZeZaLo L; niet gespecifieerd; [Grind; Sp: HK]; (B: v, HCl: O)

H3 (Colluvium)
160- cm: ReZaVa L>K; niet gespecifieerd; [Fe, Fe-vl; Sp: HK]; (B: v, HCl: O)

H3 (Colluvium)
70-185 cm: ReZaVa L>K; niet gespecifieerd; [Fe, Fe-vl; ]; (B: v, HCl: O)

Bereikte diepte: -200 cm.
Grondwatertafel: Niet bereikt.
Opmerkingen:

H4 (Cg)
185-115 cm: ZeZaLo L; niet gespecifieerd; [Mg; ]; (B: v, HCl: O)
Bereikte diepte: -200 cm.
Grondwatertafel: Niet bereikt.
Opmerkingen:
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B17

B19
1. Coördinaten: 169230,24 N; 176255,56 O. (lamb 72) 36,57 m TAW.
2. Datum: maandag, 10/02/2020, Licht bewolkt
3. Landgebruik: Park, Gras, struiken, bomen
4. Bodemeenheid: Abp (droge leembodem zonder profielontwikkeling)

1. Coördinaten: 169254,78 N; 176253,41 O. (lamb 72) 37,1 m TAW.
2. Datum: maandag, 10/02/2020, Licht bewolkt
3. Landgebruik: Park, Gras, struiken, bomen
4. Bodemeenheid: Abp (droge leembodem zonder profielontwikkeling)

H1 (Ap)
0-30 cm: ZeZaLo L; niet gespecifieerd; [Veel bio, Hu; ]; (B: v, HCl: O)

H1 (Ap)
0-30 cm: ZeZaLo L; niet gespecifieerd; [Veel bio, Hu; ]; (B: v, HCl: O)

H2 (Alluvium)
30-65 cm: ZeZaLo L; niet gespecifieerd; [Grind; Sp: HK]; (B: v, HCl: O)

H2 (Alluvium)
30-70 cm: ZeZaLo L; niet gespecifieerd; [Grind; Sp: HK]; (B: v, HCl: O)

H3 (Bt)
65-190 cm: ReZaVa L>K; niet gespecifieerd; [Fe, Fe-vl; Sp: BC, HK]; Losser vanaf
-180(B: v, HCl: O)

H3 (Bt)
70- cm: ReZaVa L>K; niet gespecifieerd; [Fe, Fe-vl; Sp: HK]; Losser vanaf -180(B: v,
HCl: O)

H4 (Cg)
190-115 cm: ZeZaLo L; niet gespecifieerd; [Mg; ]; (B: v, HCl: O)

Bereikte diepte: -200 cm.
Grondwatertafel: Niet bereikt.
Opmerkingen:

Bereikte diepte: -200 cm.
Grondwatertafel: Niet bereikt.
Opmerkingen:

B20

B21
1. Coördinaten: 169235,88 N; 176244,52 O. (lamb 72) 36,87 m TAW.
2. Datum: maandag, 10/02/2020, Licht bewolkt
3. Landgebruik: Park, Gras, struiken, bomen
4. Bodemeenheid: Abp (droge leembodem zonder profielontwikkeling)

1. Coördinaten: 169223,11 N; 176245,57 O. (lamb 72) 36,71 m TAW.
2. Datum: maandag, 10/02/2020, Licht bewolkt
3. Landgebruik: Park, Gras, struiken, bomen
4. Bodemeenheid: Abp (droge leembodem zonder profielontwikkeling)

H1 (Ap)
0-30 cm: ZeZaLo L; niet gespecifieerd; [Veel bio, Hu; ]; (B: v, HCl: O)

H1 (Ap)
0-30 cm: ZeZaLo L; niet gespecifieerd; [Veel bio, Hu; ]; (B: v, HCl: O)

H2 (Alluvium)
30-70 cm: ZeZaLo L; niet gespecifieerd; [Grind; Sp: HK]; (B: v, HCl: O)

H2 (Alluvium)
30-70 cm: ZeZaLo L; niet gespecifieerd; [Grind; Sp: HK]; (B: v, HCl: O)

H3 (Bt)
70-190 cm: ReZaVa L>K; niet gespecifieerd; [Fe, Fe-vl; St: Metaalslak, Sp: HK];
Losser vanaf -140(B: v, HCl: O)

Bereikte diepte: -110 cm.
Grondwatertafel: Niet bereikt.
Opmerkingen: Boring gestaakt vanwege ondoordringbare laag/puin

H4 (Cg)
190-115 cm: ZeZaLo L; niet gespecifieerd; [Mg; ]; (B: v, HCl: O)
Bereikte diepte: -200 cm.
Grondwatertafel: Niet bereikt.
Opmerkingen:

B23
1. Coördinaten: 169216,38 N; 176236,55 O. (lamb 72) 37,7 m TAW.
2. Datum: maandag, 10/02/2020, Licht bewolkt
3. Landgebruik: Park, Gras, struiken, bomen
4. Bodemeenheid: Abp (droge leembodem zonder profielontwikkeling)
H1 (Ap)
0-30 cm: ZeZaLo L; niet gespecifieerd; [Veel bio, Hu; ]; (B: v, HCl: O)
H2 (Alluvium)
30-45 cm: ZeZaLo L; niet gespecifieerd; [Grind; Sp: HK]; (B: v, HCl: O)
H3 (Colluvium)
45-190 cm: ReZaVa L>K; niet gespecifieerd; [Fe, Fe-vl; ]; Vaster vanaf -120(B: v,
HCl: O)
Bereikte diepte: -140 cm.
Grondwatertafel: Niet bereikt.
Opmerkingen: Boring gestaakt vanwege ondoordringbare laag/puin
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Bijlage 2 Fotoinventaris
Vergunningsnummer
(F)oto, (O)verzicht, (PR)ofiel, (V)lak, (C)oupe, (D)etail, (W)erkfoto, ...
2020B75-PR1-FO-1

Volgnummer

(S)poor, (PR)profiel, (SL)euf, (W)erk(P)ut, (K)ijk(V)enster, (L)osse(V)ondst, (B)oring, (M)etaal(D)etectie, ...
2020B75-B1-FW-1
2020B75-B5-St-FW-1
2020B75-B7-FD-1
2020B75-OVERZICHT-FO-1
2020B75-OVERZICHT-FO-2
2020B75-OVERZICHT-FO-3
2020B75-OVERZICHT-FO-4
2020B75-OVERZICHT-FO-5
2020B75-OVERZICHT-FO-6
2020B75-OVERZICHT-FO-7
2020B75-OVERZICHT-FO-8
2020B75-OVERZICHT-FO-9
2020B75-OVERZICHT-FO-10
2020B75-OVERZICHT-FO-11
2020B75-OVERZICHT-FO-12
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Grind, HK

Grind
ReZaVa L

ReZaVa L

Grind

Kuil

1
Kuil
Ovaal
Cirkel

gevl. LBr m. DBr
Br
gevl. LBr m. DBr
LGr-Br
DBr-Zw

ReZaVa L

1

1
Paalkuil

Ovaal

1
Kuil

Ovaal

1

2
2
2
2
4
4
5
2
2
2
2
2
5

Onregelmatig

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Kuil

Datering

1

(Bewaarde)
afmetingen
LxBxH (cm.)

Langwerpig

Vondsten

Paalkuil

Bijmenging /
Mortel

1

Textuur /
Materiaal
LxBxH (cm.)

Cirkel

Kleur

Paalkuil

Aflijning /
Bewaring

1

Vorm /
Verband

Kuil

Aard

1

Vlak

Paalkuil

Proefsleuf
1

Spoor
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Bijlage 5 Vondsteninventaris
Totaal:

Profiel

Profiel

Vorm

Spoortype

PR4L3

Profiel

Materiaal

2020B130-PR4L3-Bo11

Ceramiek Oxiderend

Arch. vol.

Additieven

Bodem

1

5

Depositietype

Datering

Opmerkingen

Datering Vulling

N

Depositietype

Datering Vulling

Vorm

MAE

M (gr)

M (gr)

2

8

2

8

2

8

N

MAE

M (gr)

MAE

M (gr)

1

Datering

Opmerkingen

Metaaltijd

Spoornummer

Bouwceramiek

5

Depositietype

Datering

Opmerkingen

Onbepaald

2

1
1

Versinterd en verglaasd
fragment van een baksteen?

Datering Vulling

N

Arch. vol.

Handgevormd Onbepaald

1

Arch. vol.

PR3L2

2020B130-PR3L2-Ce10

5

Metaaltijd

Spoortype

Materiaal

Spoorinformatie

Vorm

Spoornummer

Ceramiek

1

Additieven

Handgevormd Onbepaald

Onbepaald

Arch. vol.

PR2

2020B130-PR2-Ce10

Opmerkingen

N

Additieven

Spoortype

Materiaal

Datering

MAE

M (gr)

Datering Vulling

Post-Middeleeuws

Spoornummer

Ceramiek

Spoorinformatie

Vorm

Depositietype

Andere

Spoorinformatie

1

Arch. vol.

Kuil

Wielgedraaid Steengoed

1

Additieven

12

2020B130-S12-Ce53

1

Bodem

Spoortype

Materiaal

1

Metaaltijd

Spoornummer

Ceramiek

1

Bodem

Spoorinformatie

Opmerkingen

1

Bodem

Handgevormd Onbepaald

Datering

Onbepaald

Hoek

2020B130-S8-Ce10

Vorm

MAE

M (gr)

N

Wand

Materiaal

MAE

Datering Vulling

Wand

Ceramiek

Depositietype

Arch. vol.

Kuil

35

Additieven

8

2

Bodem

Spoortype

35

Romeins?

Onbepaald

Spoornummer

2

Wand

Spoorinformatie

Opmerkingen

Midden

Handgevormd Onbepaald

Datering

35

Rand

2020B130-S1-Ce10

Vorm

2

Rand

Materiaal

Onbepaald

Rand

Ceramiek

N

Wand

Kuil

Datering Vulling

Wand

1

Depositietype

Rand

Spoortype

Rand

Spoornummer

Rand

Spoorinformatie

305

22

1

15

1

15

1

15
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Wielgedraaid Onbepaald
oxiderend gebakken

Onbepaald

Spoornummer

Spoortype

LV3

Losse vondst

Ceramiek

Materiaal

Vorm

2020B130-LV3-Ce22

Wielgedraaid Onbepaald
oxiderend gebakken

Opmerkingen

Materiaal

Vorm

2020B130-LV4-Bo11

Ceramiek Oxiderend

Datering

Opmerkingen

Arch. vol.

Onbepaald

Losse vondst

Ceramiek

Materiaal

Vorm

2020B130-LV5-Ce20

Wielgedraaid Onbepaald

Datering

Opmerkingen

Datering Vulling

Onbepaald

Losse vondst

Ceramiek

Materiaal

Vorm

2020B130-LV6-Ce22

Wielgedraaid Onbepaald
oxiderend gebakken

Datering

Opmerkingen

Datering Vulling

Onbepaald

Spoornummer

Spoortype

LV7

Losse vondst

Depositietype

Datering Vulling

4

15

M (gr)
4

1

4

1

4

MAE

M (gr)

1

23

1

23

1

23

MAE

M (gr)

1

28

1

28

1

28

MAE

M (gr)

1

2

1

2

1

2

MAE

M (gr)

1

16

1

16

1

16

N
1

3

MAE

1

N

Arch. vol.

LV6

Depositietype

Additieven

Spoortype

Bodem

Spoornummer

15

N

Arch. vol.

LV5

Depositietype

Additieven

Spoortype

Bodem

Spoornummer

4

N

Arch. vol.

Bouwceramiek

M (gr)
15

N

Datering Vulling

Andere

Losse vondst

Depositietype

Hoek

LV4

Spoorinformatie

Datering

Datering Vulling

Midden

Spoortype

Spoorinformatie

Depositietype

Onbepaald

Spoornummer

Spoorinformatie

Sterk verweerd, romeins

Wand

Spoorinformatie

Opmerkingen

Arch. vol.

2020B130-LV2-Ce22

Datering

MAE

4

N

Arch. vol.

Vorm

Additieven

Materiaal

Additieven

Ceramiek

Bodem

Losse vondst

Datering Vulling

Bodem

LV2

Depositietype

Wand

Spoortype

Wand

Spoornummer

Spoorinformatie

N

Metaaltijd

Wand

Spoorinformatie

Opmerkingen

Rand

Handgevormd Onbepaald

Datering

Rand

2020B130-PR4L4-Ce10

Vorm

Rand

Materiaal

Rand

Ceramiek

Additieven

Profiel

Datering Vulling

Bodem

PR4L4

Depositietype

Wand

Spoortype

Rand

Spoornummer

Rand

Spoorinformatie

MAE

M (gr)
139

Materiaal

Vorm

2020B130-LV8-Ce10

Handgevormd Onbepaald

Datering

Opmerkingen

Metaaltijd

Spoornummer

Spoortype

LV9

Losse vondst

Ceramiek

Materiaal

Vorm

2020B130-LV9-Ce22

Wielgedraaid Onbepaald
oxiderend gebakken

Arch. vol.

Tanden

Ledematen

Versinterde fragmenten

Depositietype

Datering

Opmerkingen

Onbepaald

4

Arch. vol.

Ceramiek

1

139

1

139

N

Datering Vulling

MAE

M (gr)

3

1

3

1

3

1

N

Arch. vol.

Losse vondst

Datering Vulling

Additieven

LV8

Depositietype

Additieven

Spoortype

Bodem

Spoornummer

Spoorinformatie

Romp

Onbepaald

Bodem

Spoorinformatie

Opmerkingen

Wand

Skelet Dierlijk onbepaald

Datering

Wand

2020B130-LV7-Fa12

Vorm

Rand

Materiaal

Rand

Faunaresten

Kop-hoofd
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MAE

M (gr)

1

13

1

13

1

13
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Bijlage 6 Fotoinventaris
Vergunningsnummer
(F)oto, (O)verzicht, (PR)ofiel, (V)lak, (C)oupe, (D)etail, (W)erkfoto, ...
2020B130-PR1-FO-1

Volgnummer

(S)poor, (PR)profiel, (SL)euf, (W)erk(P)ut, (K)ijk(V)enster, (L)osse(V)ondst, (B)oring, (M)etaal(D)etectie, ...
2020B130-KV1-FO-1

2020B130-PR5-FD-1

2020B130-S5-FV-2

2020B130-SL2-FO-1

2020B130-KV1-FO-2

2020B130-PR5-FO-1

2020B130-S5-FV-3

2020B130-SL2-FO-2

2020B130-KV1-FO-3

2020B130-PR5-FPR-1

2020B130-S5-FV-4

2020B130-SL2-FO-3

2020B130-KV1-FO-4

2020B130-PR5-FPR-2

2020B130-S5-FV-5

2020B130-SL2-FO-4

2020B130-KV1-FO-5

2020B130-PR5-FPR-3

2020B130-S5-FV-6

2020B130-SL2-FO-5

2020B130-OVERZICHT-FO-1

2020B130-PR5-FPR-4

2020B130-S6-FV-1

2020B130-SL3-FD-1

2020B130-OVERZICHT-FO-2

2020B130-PR6-FD-1

2020B130-S6-FV-2

2020B130-SL3-FO-1

2020B130-OVERZICHT-FO-3

2020B130-PR6-FD-2

2020B130-S6-FV-3

2020B130-SL3-FO-2

2020B130-OVERZICHT-FO-4

2020B130-PR6-FD-3

2020B130-S6-FV-4

2020B130-SL3-FO-3

2020B130-OVERZICHT-FW-1

2020B130-PR6-FPR-1

2020B130-S7-FC-1

2020B130-SL3-FW-1

2020B130-PR1-FD-1

2020B130-PR6-FPR-2

2020B130-S7-FC-2

2020B130-SL4-FO-1

2020B130-PR1-FO-1

2020B130-PR6-FPR-3

2020B130-S7-FC-3

2020B130-SL4-FO-2

2020B130-PR1-FPR-1

2020B130-PR6-FPR-4

2020B130-S7-FV-1

2020B130-SL4-FO-3

2020B130-PR1-FPR-2

2020B130-S1-FV-1

2020B130-S7-FV-2

2020B130-SL4-FO-4

2020B130-PR1-FPR-3

2020B130-S1-FV-2

2020B130-S8-FV-1

2020B130-SL4-FW-1

2020B130-PR1-FPR-4

2020B130-S1-FV-3

2020B130-S8-FV-2

2020B130-SL5-FO-1

2020B130-PR2-FD-1

2020B130-S1-FV-4

2020B130-S8-FV-3

2020B130-SL5-FO-2

2020B130-PR2-FO-1

2020B130-S1-FV-5

2020B130-S9-FV-1

2020B130-SL5-FO-3

2020B130-PR2-FPR-1

2020B130-S1-FV-6

2020B130-S9-FV-2

2020B130-SL5-FO-4

2020B130-PR2-FPR-2

2020B130-S1-FV-7

2020B130-S10-FV-1

2020B130-PR2-FPR-3

2020B130-S1-FV-8

2020B130-S10-FV-2

2020B130-PR2-FPR-4

2020B130-S2-FV-1

2020B130-S10-FV-3

2020B130-PR3-FD-1

2020B130-S2-FV-2

2020B130-S11-FV-1

2020B130-PR3-FD-2

2020B130-S2-FV-3

2020B130-S11-FV-2

2020B130-PR3-FPR-1

2020B130-S2-FV-4

2020B130-S12-FV-1

2020B130-PR3-FPR-2

2020B130-S3-FV-1

2020B130-S12-FV-2

2020B130-PR3-FPR-3

2020B130-S3-FV-2

2020B130-S13-FV-1

2020B130-PR3-FPR-4

2020B130-S3-FV-3

2020B130-S13-FV-2

2020B130-PR4-FD-1

2020B130-S3-FV-4

2020B130-SL1-FD-1

2020B130-PR4-FD-2

2020B130-S4-FV-1

2020B130-SL1-FD-2

2020B130-PR4-FO-1

2020B130-S4-FV-2

2020B130-SL1-FO-1

2020B130-PR4-FPR-1

2020B130-S4-FV-3

2020B130-SL1-FO-2

2020B130-PR4-FPR-2

2020B130-S4-FV-4

2020B130-SL1-FO-3

2020B130-PR4-FPR-3

2020B130-S5-FC-1

2020B130-SL1-FO-4

2020B130-PR4-FPR-4

2020B130-S5-FC-2

2020B130-SL1-FO-5

2020B130-PR4-FPR-5

2020B130-S5-FV-1

2020B130-SL1-FW-1

6
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Bijlage 7 Profielinventaris
Legende
Aflijning:
A
Du
G
Di
gr.

Kleur:
Abrupt
Duidelijk
Geleidelijk
Diffuus
ondergrens

Textuur:
Re
Ze
Za
Ha
Va
Lo
Z
L
K
V

Redelijk
Zeer
Zacht
Hard
Vast
Los
Zand
Leem
Klei
Veen

Kleur:

LD-

Licht
Donker

Br
Gl
Go
Gr
Or
Rd
Wt
Zw
Bl
Pr
Rz

Bruin
Geel
Groen
Grijs
Oranje
Rood
Wit
Zwart
Blauw
Purper
Roze

gevl.
gelg.
gebr.
hom.
het.

gevlekt
gelaagd
gebrokkeld
homogeen
hetrogeen

m.
vl.
sp.
lg.
lgs.
br.
fi.
to.
wi.
le.

met
vlekken
spikkels
lagen
laagjes
brokken
fibers
tongen
wiggen
lenzen

Bijmenging:

Vondsten:

AM
Be
Bio
Bo
BS
Ce
CeM
DKS
Fe
Fe-slak
FeZS
Glau
HK
Hu
K
KM
KS
KW
KZM
KZS
LS
Me
Mg
NS
SK
TG
TM
VL
ZM
ZS

An
Bo
Ce
Fa
Fl
Gl
Ku
Le
Li
Me
Mu
Na
Pi
St

Asmortel
Beton
Bioturbatie
Bouwceramiek
Baksteen
Cement
Cementmortel
Doornikse KS
IJzerconcreties
IJzerslak
IJzerzandsteen
Glauconiet
Houtskool
Humus
Kalk
Kalkmortel
Kalksteen
Kwarts
Kalkzandmortel
Kalkzandsteen
Leisteen
Mergel
Mangaan
Natuursteen
Steenkool
Tegel
Trasmortel
Verbrande leem
Zandmortel
Zandsteen

Andere
Bouwceramiek
Ceramiek
Faunaresten
Floraresten
Glas
Kunststof
Leder
Litisch materiaal
Metaal
Munt
Natuursteen
Pijpaarde
Staalname

Beschrijving:
B
d
v
n

beschrijving
droog
vochtig
nat

Kalkreactie HCl:
O
J
N

Onbepaald
Ja
Nee

De kleurweergave van het gevisualiseerde profiel is typologisch, en benadert dus niet per definitie de hoofdkleur van de horizont.
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Profiel PR1
1. Algemene gegevens
1. Beschrijver:
2. Soort onderzoek:
3. Plaats:
4. Hoogteligging:
5. Coördinaten:
6. Datum:
7. Gereedschap:
8. Landgebruik:
9. Weersomstandigheden:
10. Oriëntatie:
11. Bodemeenheid:

2. Profielbeschrijving
H1

H2

Wouter Yperman, Studiebureau Archeologie.
Archeologisch: proefsleuven en proefputten
Herent - Helse Heuvels
36,58 m TAW.
169188,64 N; 176339,2 O. (lamb 72)
donderdag, 13/02/2020
Schop, Truweel, Graafmachine
Park, Gras, struiken, bomen
Buien
NW.

H1 (Ap)
0-35 cm: ZeZaVa L>K; niet gespecifieerd; DBr ;
[Veel bio, Hu, Grind; Sp: HK, BC]; Du recht gr.(B:
v, HCl: O)
H2 (Alluvium)
35-175 cm: ZeZaVa L>K; niet gespecifieerd; Br ;
[Grind; St: HK, Sp: BC]; A recht gr. Compactere
grijzere lens(B: v, HCl: O)
H3 (Colluvium)
175- cm: ZeZaVa L>Z; niet gespecifieerd; DBr ;
[Grind; St: HK, ]; (B: v, HCl: O)
Bereikte diepte: -210 cm.
Grondwatertafel: Niet bereikt.
Opmerkingen:

H3
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Profiel PR2
1. Algemene gegevens
1. Beschrijver:
2. Soort onderzoek:
3. Plaats:
4. Hoogteligging:
5. Coördinaten:
6. Datum:
7. Gereedschap:
8. Landgebruik:
9. Weersomstandigheden:
10. Oriëntatie:
11. Bodemeenheid:

2. Profielbeschrijving
H1

H2

H3

Wouter Yperman, Studiebureau Archeologie.
Archeologisch: proefsleuven en proefputten
Herent - Helse Heuvels
36,91 m TAW.
169252,26 N; 176258,56 O. (lamb 72)
donderdag, 13/02/2020
Schop, Truweel, Graafmachine
Park, Gras, struiken, bomen
Buien
ZO.

H1 (Ap)
0-30 cm: ZeZaVa L>K; niet gespecifieerd; DBr ;
[Veel bio, Hu, Grind; Sp: HK, BC, Kalk]; Du recht
gr.(B: v, HCl: N)
H2 (Alluvium)
30-75 cm: ZeZaVa L>K; niet gespecifieerd; gelg.
Br m. LBr en Br ; [Grind; Sp: BC, HK]; A
onregelmatig gr. Blekere horizont in het midden
(B: v, HCl: N)
H3 (Bt)
75-150 cm: ReHaVa L>K; niet gespecifieerd; DBr
m. LBr vl. ; [Mg; ]; G recht gr.(B: v, HCl: N)
H4 (Cg)
150- cm: ReZaVa L; niet gespecifieerd; LBr m.
Or-Rd en LGr vl.; [Fe-vl, Fe; ]; (B: v, HCl: N)
Bereikte diepte: -225 cm.
Grondwatertafel: Niet bereikt.
Opmerkingen:

H4
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Profiel PR3
1. Algemene gegevens
1. Beschrijver:
2. Soort onderzoek:
3. Plaats:
4. Hoogteligging:
5. Coördinaten:
6. Datum:
7. Gereedschap:
8. Landgebruik:
9. Weersomstandigheden:
10. Oriëntatie:
11. Bodemeenheid:

2. Profielbeschrijving
H1

H2

Wouter Yperman, Studiebureau Archeologie.
Archeologisch: proefsleuven en proefputten
Herent - Helse Heuvels
36,12 m TAW.
169214,9 N; 176295,71 O. (lamb 72)
donderdag, 13/02/2020
Schop, Truweel, Graafmachine
Park, Gras, struiken, bomen
Buien
NO.

H1 (Ap)
0-30 cm: ZeZaVa L>K; niet gespecifieerd; DBr ;
[Veel bio, Hu, Grind; Sp: HK, BC, Kalk]; Du recht
gr.(B: v, HCl: O)
H2 (Alluvium)
30-155 cm: ZeZaVa L>K; niet gespecifieerd; Br ;
[Grind; Sp: BC, HK]; G recht gr.(B: v, HCl: O)
H3 (Colluvium)
155- cm: ReZaVa L; niet gespecifieerd; LBr m.
Or-Rd en LGr vl.; [Fe-vl, Fe; ];
Gleyverschijnselen (B: v, HCl: O)
Bereikte diepte: -190 cm.
Grondwatertafel: Niet bereikt.
Opmerkingen:

H3
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Profiel PR4
1. Algemene gegevens
1. Beschrijver:
2. Soort onderzoek:
3. Plaats:
4. Hoogteligging:
5. Coördinaten:
6. Datum:
7. Gereedschap:
8. Landgebruik:
9. Weersomstandigheden:
10. Oriëntatie:
11. Bodemeenheid:

2. Profielbeschrijving
H1

H2

Wouter Yperman, Studiebureau Archeologie.
Archeologisch: proefsleuven en proefputten
Herent - Helse Heuvels
36,33 m TAW.
169184,79 N; 176301,37 O. (lamb 72)
donderdag, 13/02/2020
Schop, Truweel, Graafmachine
Park, Gras, struiken, bomen
Buien
NW.

H1 (Ap)
0-30 cm: ZeZaVa L>K; niet gespecifieerd; DBr ;
[Veel bio, Hu, Grind; Sp: HK, BC, Kalk]; Du recht
gr.(B: v, HCl: O)
H2 (Alluvium)
30-135 cm: ZeZaVa L>K; niet gespecifieerd; Br ;
[Grind; Sp: BC, HK]; G recht gr. Onderaan bleker
“E”(B: v, HCl: O)
H3 (Colluvium)
135-175 cm: ReZaVa L; niet gespecifieerd; DBr ;
[Sp: HK, BC]; Du onregelmatig gr. Ce, Bo.
Bodemvorming “B”(B: v, HCl: O)
H4 (Colluvium)
175- cm: ReZaVa L; niet gespecifieerd; LBr m. Br
vl. ; [Fe-vl, Mg; Sp: HK]; Ce. Gleyverschijnselen
(B: v, HCl: O)

H3

H4

Bereikte diepte: -205 cm.
Grondwatertafel: Niet bereikt.
Opmerkingen:
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Profiel PR5
1. Algemene gegevens
1. Beschrijver:
2. Soort onderzoek:
3. Plaats:
4. Hoogteligging:
5. Coördinaten:
6. Datum:
7. Gereedschap:
8. Landgebruik:
9. Weersomstandigheden:
10. Oriëntatie:
11. Bodemeenheid:

2. Profielbeschrijving
H1

H2

Wouter Yperman, Studiebureau Archeologie.
Archeologisch: proefsleuven en proefputten
Herent - Helse Heuvels
36,93 m TAW.
169231,89 N; 176236,88 O. (lamb 72)
donderdag, 13/02/2020
Schop, Truweel, Graafmachine
Park, Gras, struiken, bomen
Buien
ZO.

H1 (Ap)
0-25 cm: ZeZaVa L>K; niet gespecifieerd; DBr ;
[Veel bio, Hu, Grind; Sp: HK, BC, Kalk]; Du recht
gr.(B: v, HCl: O)
H2 (Alluvium)
25-80 cm: ZeZaVa L>K; niet gespecifieerd; Br ;
[Grind; Sp: HK]; G recht gr.(B: v, HCl: O)
H3 (Bt)
80-150 cm: ReHaVa L>K; niet gespecifieerd; DBr
m. LBr vl. ; [Mg, Fe-vl; ]; G recht gr.(B: v, HCl: O)

H3

H4 (Cg)
150- cm: ReZaVa L; niet gespecifieerd; LBr m.
Or-Br en LGr vl.; [Fe-vl, Fe, Mg; ]; (B: v, HCl: O)
Bereikte diepte: -190 cm.
Grondwatertafel: Niet bereikt.
Opmerkingen:

H4
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Profiel PR6
1. Algemene gegevens
1. Beschrijver:
2. Soort onderzoek:
3. Plaats:
4. Hoogteligging:
5. Coördinaten:
6. Datum:
7. Gereedschap:
8. Landgebruik:
9. Weersomstandigheden:
10. Oriëntatie:
11. Bodemeenheid:

2. Profielbeschrijving
H1

H2

Wouter Yperman, Studiebureau Archeologie.
Archeologisch: proefsleuven en proefputten
Herent - Helse Heuvels
36,24 m TAW.
169197,24 N; 176271,13 O. (lamb 72)
donderdag, 13/02/2020
Schop, Truweel, Graafmachine
Park, Gras, struiken, bomen
Buien
NO.

H1 (Ap)
0-35 cm: ZeZaVa L>K; niet gespecifieerd; DBr ;
[Veel bio, Hu, Grind; Sp: HK, BC, Kalk]; Du recht
gr.(B: v, HCl: O)
H2 (Alluvium)
35-80 cm: ZeZaVa L>K; niet gespecifieerd; Br ;
[Grind; Sp: HK]; G recht gr.(B: v, HCl: O)
H3 (Colluvium)
80-130 cm: ReZaVa L; niet gespecifieerd; Br ;
[Mg; Sp: HK]; G recht gr.(B: v, HCl: O)

H3

H4

H4 (Bt)
130-160 cm: ReHaVa L>K; niet gespecifieerd;
DBr m. LBr vl. ; [Mg, Fe-vl; ]; G recht gr.(B: v,
HCl: O)
H5 (Cg)
160- cm: ReZaVa L; niet gespecifieerd; LBr m.
Or-Br en LGr vl.; [Fe-vl, Mg; ]; (B: v, HCl: O)
Bereikte diepte: -185 cm.
Grondwatertafel: Niet bereikt.
Opmerkingen:

H5
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