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Hoofdstuk 1

Bureauonderzoek

1.1 Beschrijvend gedeelte
1.1.1 Administratieve gegevens
Projectcode:

Aanleiding:

De opgemaakte archeologienota kadert in een geplande verkavelingsvergunning
voor de verkaveling van een terrein van ca. 4.248 m2 op de hoek van de
Diestsebaan en Postbaan te Schaffen, deelgemeente van Diest. Daarmee valt de
vergunningsaanvraag binnen de aanvragen waarbij de totale oppervlakte van de
geplande werken 1.000 m2 of meer bedraagt (Onroerenderfgoeddecreet van 12
juli 2013, het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014, en de Code van Goede
Praktijk).

Erkend
archeoloog:

Vanessa Vander Ginst OE/ERK/Archeoloog/2015/00030
Studiebureau Archeologie bvba, OE/ERK/Archeoloog/2015/00002

Locatie:

Diest, Schaffen, Diestsebaan 42 (Fig. 1.1)
Bounding box projectgebied: punt 1: x=199925, y=187720
punt 2: x=199999, y=187819
Diest, Afd. 5, Sectie O, percelen 98W6 & 98M6 (Fig. 1.3).
Diest, Schaffen, Demerland, bureauonderzoek

Relevante
termen1:
Bebouwde zones:

1

2020D211

Perceel 98W6

Thesaurus: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/thesaurus
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Fig. 1.1: Uittreksel van de topografische kaart met situering van het projectgebied.

Fig. 1.2: Situering van het projectgebied binnen de verschillende Vlaamse archeoregio’s2.

2

https://onderzoeksbalans.onroerenderfgoed.be/onderzoeksbalans/archeologie
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Fig. 1.3: Uittreksel van het kadasterplan met situering van het projectgebied.

Fig. 1.4: Bebouwingskaart, geprojecteerd op de luchtfoto uit 2019 met aanduiding van het
projectgebied.
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1.1.2 Archeologische voorkennis
Niet van toepassing
1.1.3 Onderzoeksopdracht
Het archeologisch vooronderzoek beoogt vast te stellen of er een archeologische site aanwezig is op
een terrein, wat de karakteristieken en de bewaringstoestand van deze site zijn, wat haar relatie is met
het landschap, welke waarde ze heeft, en hoe ermee moet omgegaan worden in het kader van
bodemingrepen.
De Code Goede Praktijk draagt een aantal mogelijke onderzoeksfasen aan, opgedeeld in prospectie
zonder ingreep in de bodem3 (de bureaustudie, landschappelijk bodemonderzoek, geofysisch
onderzoek en veldkartering) en prospectie met ingreep in de bodem4 (het verkennend archeologisch
booronderzoek, waarderend archeologisch booronderzoek, proefsleuven en proefputten en
proefputten in functie van steentijd artefactensites). Na voltooiing van elke fase in het vooronderzoek
wordt afgewogen of verder vooronderzoek noodzakelijk is en wat de aard van dat vooronderzoek is.
Na iedere fase in het vooronderzoek volgt verder vooronderzoek, zonder ingreep in de bodem of met
ingreep in de bodem, indien op basis van de reeds uitgevoerde fase(s) van het vooronderzoek
onvoldoende informatie gegenereerd is om:
- de hoogstwaarschijnlijke afwezigheid van een archeologische site afdoende te staven.
- een gemotiveerde uitspraak te doen over het al dan niet moeten nemen van maatregelen.
- een plan van aanpak voor een archeologische opgraving op te maken.
- een plan van aanpak voor een behoud in situ op te maken.
De keuze van de methode voor verder vooronderzoek wordt gebaseerd op de volgende vier criteria,
aangezien het doel van een archeologisch vooronderzoek immers is om met een minimum aan
destructie van het archeologisch erfgoed bovenstaande informatie te kunnen leveren:
- Is het mogelijk deze methode toe te passen op dit terrein?
- Is het nuttig deze methode toe te passen op dit terrein?
- Is het overdreven schadelijk voor het bodemarchief deze methode toe te passen op dit terrein?
- Is het noodzakelijk deze methode toe te passen op dit terrein (kosten-batenanalyse)?
Vraagstelling:
- Kan de hoogstwaarschijnlijke afwezigheid van een archeologische site afdoende gestaafd
worden?
- Zijn er archeologisch relevante sites aanwezig?
- Wat is het wetenschappelijk potentieel van de aanwezige sites?
- Moeten er bijkomende maatregelen genomen omwille van eventuele aanwezige sites?
- Maak een plan van aanpak op voor een eventueel vervolgonderzoek.
- Kunnen maatregelen voorgesteld worden voor een eventueel behoud in situ van een
aanwezige archeologische site? Hoe kunnen deze maatregelen afgedwongen en gecontroleerd
worden?
Randvoorwaarden:
Geen

3
4

Zie de Code van Goede Praktijk versie 2.0 hoofdstuk 7 paragraaf 7.1 t/m 7.5.
Zie de Code van Goede Praktijk versie 2.0 hoofdstuk 8 paragraaf 8.1 t/m 8.7.
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1.1.4 Beschrijving geplande werken
Huidige situatie
Het projectgebied is gelegen op ca. 1,6 km ten noordoosten van de stad Diest, langs de Diestsebaan
(Fig. 1.4). Het projectgebied bevindt zich langs de zuidelijk rand van de woningcluster ter hoogte van
Schaffen, deelgemeente van Diest. Ten noorden, oosten en zuiden wordt het terrein begrensd door
respectievelijk de Diestsebaan, een aftakking van de Postbaan, en de Postbaan, met aan de overzijde
bouwkavels. Ten westen grenst het direct aan bebouwde percelen. Op grotere schaal situeert Schaffen
zich in een eerder landelijke omgeving met landbouwgronden en bossen.
Het rechthoekige projectgebied heeft een kadastrale oppervlakte van ca. 4.248 m2, en is gedeeltelijk
bebouwd (Fig. 1.5). Op de noordelijke helft, bijna centraal op het terrein, staat een villa (ca. 480 m2)
met verharding (ca. 730 m2) en zwembad (ca. 90 m2). Het overige terrein doet dienst als tuin. Het
achterste gedeelte, langs de Postbaan, lijkt te zijn ingericht als siertuin, eventueel met moestuinen.
Mogelijk werd de ondergrond van het projectgebied reeds verstoord over een totale oppervlakte van
maximaal 1.300 m2. Ter hoogte van de verharding rondom de villa kunnen we veronderstellen dat de
verstoring eerder oppervlakkig is gebleven. Er zijn wel diepgaande verstoringen te verwachten ter
hoogte van de villa zelf en het zwembad.

Fig. 1.5: Meest recente luchtfoto met weergave van de bestaande toestand van het projectgebied.
Geplande werken
Deze archeologienota kadert binnen een geplande vergunningsaanvraag voor de verkaveling van een
deels bebouwde zone langs de Diestsebaan en Postbaan te Schaffen, deelgemeente van Diest. Deze
verkaveling zal plaatsvinden op een gebied van ca. 4.248 m2. Er worden 5 loten gerealiseerd (Fig. 1.6).
Lot 1 omvat het noordelijke en centrale deel van het terrein, waarop twee woonblokken opgetrokken
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zullen worden. Loten 2 tot 5 omvatten het zuidelijke gedeelte, langs de Postbaan. Op deze loten
worden 4 rijwoningen gepland. De exacte verstoringsdiepte is afhankelijk van het ontwerp, maar er
wordt uitgegaan van een totale verstoring van het volledige projectgebied.
Voorafgaand aan de geplande werken dienen de bestaande bebouwing en verharding te worden
afgebroken.
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Fig. 1.6: Verkavelingsplan (©INTERTOPO bvba).
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1.1.5 Werkwijze en motivatie bronselectie
Voor het bureauonderzoek zijn de aardkundige gegevens online onderzocht via
www.dov.vlaanderen.be. Op basis van de onderzochte kaarten werd gepoogd een duidelijk beeld te
verkrijgen van de landschappelijke en bodemkundige ligging van het projectgebied (conform de Code
van Goede Praktijk art. 12.5.2.1 en art. 12.5.2.2). Hiervoor werd gebruik gemaakt van volgende
kaarten:
- Bodemkaart
- Tertiair Geologische kaart
- Quartair Geologische kaart
- Digitaal Hoogtemodel (DHM II)
De geomorfologische kaart kon niet worden geraadpleegd omdat deze niet beschikbaar is voor het
projectgebied.
Van het tot nog toe uitgevoerde historisch en heemkundig onderzoek is een stand van zaken
opgemaakt met betrekking tot het onderzoeksgebied op basis van de beschikbare publicaties. Het
historisch kaartmateriaal en luchtfoto’s is gegeorefereerd geraadpleegd via het geoportaal van het
agentschap Onroerend Erfgoed en bijkomend kaartmateriaal werd opgezocht via www.cartesius.be .
Het gebruikte kaartmateriaal werd geselecteerd op basis van de nauwkeurigheid en de aanwezige
geschiedkundige gegevens (conform de Code van Goede Praktijk art. 12.5.1.2). Volgende
kaartmateriaal en luchtfoto’s werden geraadpleegd:
- Frickxkaart (1714-1727)
- Ferrariskaart (1770-1777)
- Atlas der Buurtwegen (ca. 1840)
- Vandermaelenkaart (1846-1852)
- Popp-kaart (1842-1879)
- Luchtfoto’s (1971, 2000-2003, 2012 en 2017)
- Topografische kaarten (1863, 1879, 1892, 1903, 1914, 1996)
Het belangrijkste beschikbare historische kaartmateriaal werd geraadpleegd om de geschiedenis van
het grondgebruik gedurende de laatste eeuwen zo goed mogelijk na te gaan. Deze informatie kan een
impact hebben op de kwaliteit van het eventueel aanwezige bodemarchief en de bewaring ervan.
Bijkomend archiefonderzoek is niet uitgevoerd omdat uit de analyse van het historisch kaartmateriaal
geen grondgebruik naar voor komt dat dit noodzakelijk maakt. Een grondige studie van de beschikbare
archivalische bronnen kan wel bijkomende informatie aandragen voor de middeleeuwse geschiedenis
van het onderzoeksgebied, maar een dergelijk onderzoek is van een dusdanige omvang dat dit niet
past binnen een archeologienota.
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1.2 Assessmentrapport
1.2.1 Landschappelijke ligging van het projectgebied
In deze paragraaf wordt beknopt de landschappelijke context van het projectgebied besproken, met
zijn aardkundige en hydrografische situering, de fysisch-geografische context en bodemtypologie5.
Het projectgebied is gelegen langs de Diestsebaan te Schaffen, op een afstand van ca. 1,6 km ten
noordoosten van de stad Diest (Fig. 1.1). Het terrein situeert zich aan de zuidelijke grens van de archeoregio van de Kempen, in de nabijheid van de (zand)leemstreek (Fig. 1.2). Formeel maakt het
projectgebied deel uit van de landstreek Demerland (Fig. 1.7).
Hydrografisch gezien behoort het projectgebied tot het Demerbekken. De Demer stroomt op een
afstand van ca. 1,4 km ten zuidwesten. De meest nabijgelegen waterlopen zijn de
Kakkepoel/Kaggebeek (ca. 500m ten westen) en de Veldbeek (ca. 530m ten noordoosten). Beide
waterlopen treffen elkaar op ca. 1,5 km ten noorden van het projectgebied, en stromen vervolgens
verder in noordelijke richting naar de Kleinebeek/Grotebeek. De Kakkepoel/Kaggebeek ontspringt op
ca. 580 m ten zuidwesten, en heeft een tweede bron ca. 250 m ten noordwesten.
Het plangebied situeert zich in een relatief laaggelegen zone (ca. 28-32,5 m TAW) in het landschap, op
de overgang van de beekvallei van de Kakkepoel/Kaggebeek en Veldbeek (ca. 20-25 m TAW) ten
noordwesten en een lage heuvel genaamd de Kerkeberg (ca. 45 m TAW) ten zuidoosten (Fig. 1.8). Op
het projectgebied is ten gevolge een stevig hellend reliëf waar te nemen van zuidoost naar noordwest,
in de richting van de beekvallei, met een hoogteverschil van ca. 4,5 m (Fig. 1.9, Fig. 1.10).
De geologische ondergrond van het projectgebied bestaat volgens de tertiair geologische kaart (Fig.
1.11) uit sedimenten van de Formatie van Diest (code Di). Deze mariene formatie dateert uit het laatMioceen (11-7 miljoen) en wordt gekenmerkt door groen tot bruin zand, is heterogeen met meerdere
grindlagen, (ijzer)zandsteenbanken en kleirijke horizonten, heeft een schuine gelaagdheid, en is
glauconietrijk met micarijke horizonten.
Volgens de quartair geologische kaart (Fig. 1.12) situeert het projectgebied zich aan de rand van de
karteereenheid met code 1. Net ten noordwesten van het terrein situeert zich de karteereenheid met
code 1. Code 1 staat eveneens voor eolische afzettingen (zand tot silt6) van het Weichseliaan (LaatPleistoceen: 126-11,7 ka BP) en mogelijk het Vroeg-Holoceen (ELPw) en/of hellingsafzettingen van het
Quartair (HQ).
Zoals weergegeven op de bodemkaart7 (Fig. 1.13) bevindt het projectgebied zich voornamelijk in
bodemkundige eenheid met Zbf-gronden. Zbf-gronden zijn zeer droge tot droge zandbodems met
weinig duidelijke ijzer en/of humus B horizont. Het profiel vertoont dus een bruine podzolachtige
bodem.
De noordelijke rand van het terrein staat gekarteerd als OB-grond, i.e. een kunstmatige of bebouwde
bodem met ongekende opbouw. De zuidelijke rand van het onderzoeksgebied staat gekarteerd als
ZApc-grond, i.e. een droge zandbodem zonder profielontwikkeling.

5

Zoals in overeenstemming met hoofdstuk 12 en paragraaf 12.5.2.2 in de Code van Goede Praktijk versie 3.0.
In het noordelijke en centrale deel van Vlaanderen ligt er zand tot zandleem terwijl in het zuidelijk gedeelte van
Vlaanderen silt (loess) aanwezig is.
7
Baeyens & Scheys 1958: 20, 51-52.
6
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Fig. 1.7: Situering van het projectgebied op de kaart met de traditionele landschappen.

Fig. 1.8: Uittreksel uit het DHM (DHM II) met aanduiding van het projectgebied.
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Fig. 1.9: Detail uit het DHMII met aanduiding van het projectgebied en terreinprofielen.

Fig. 1.10: Terreinverloop ter hoogte van het projectgebied.
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Fig. 1.11: Tertiair geologische kaart met aanduiding van het projectgebied.

Fig. 1.12: Quartair geologische kaart met aanduiding van het projectgebied.
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Fig. 1.13: Bodemkaart met aanduiding van het projectgebied.
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1.2.2 Historische beschrijving van het projectgebied
In deze paragraaf is een tekstuele historische beschrijving van het projectgebied opgenomen,
aangevuld met illustraties van de relevante historische kaarten en plannen.
Het projectgebied situeert zich op ca. 1,4 km ten noordoosten van de stad Diest. Diest heeft een
prominente rol gespeeld heeft in de omgeving van het Hageland, waardoor er op historisch vlak ook
heel wat gekend is.
De stad Diest is vermoedelijk ontstaan in de (vroege) middeleeuwen. De oudste kern van Diest zou
ontstaan zijn op een iets hoger gelegen deel van de zuidelijke oever van de Demer rond de voorganger
van de Sint-Sulpitiuskerk. Dit patroniem zou zijn oorsprong vinden bij, ofwel een bisschop van
Maastricht (480 n.C.), ofwel een bisschop Sulpitius de Vrome van Bourges (647 n.C.). De oudste
vermelding van deze kerk vinden we terug in 1163, toen Arnold II, de toenmalige heer van Diest, het
geestelijk bestuur over zijn gebied aan de norbertijnenabdij van Tongerlo schonk. De
vroegmiddeleeuwse (Merovingische) nederzetting groeide geleidelijk aan uit tot de kern van een
Karolingische pagus waarvan de oudst gekende vermelding dateert uit 837. In 1088 wordt voor het
eerst in een kroniek van de abdij van Sint-Truiden een zekere Otto van Diest of Otto van Beveren
vermeld die verbleef in zijn burcht op de hoger gelegen getuigenheuvel, de latere Warande. Deze
Warande was één van de eerste burchten in de regio gelegen op een heuvel8.
De burcht van de Heren van Diest, op de Warendeheuvel, werd in 1512 verwoest. Sinds de 11de eeuw
had zich bij de Demer een handelscentrum ontwikkeld. De Demer verbond Antwerpen, Leuven,
Aarschot, Geel, Beringen en Hasselt-Maastricht. In de Demervallei werd - vooral tijdens de gotische
periode - ijzerzandsteen gewonnen, wat de plaatselijke architectuur de naam “Demerschool”
opleverde. Het straalvormige middeleeuwse stratenplan is in het stadscentrum bewaard gebleven.
Hoewel Diest in 1228 stadsrechten verkreeg en door een aarden wal omringd was, kreeg de stedelijke
nederzetting pas in 1350-1400 een volwaardige stenen omwalling met een dertigtal straten en acht
poorten, die wegens het uitgebreide territorium pas in 1550-1600 voltooid werd. Vanwege haar
strategische ligging in het Demerdal (op de grens van hertogdom Brabant en prinsbisdom Luik) en haar
banden met het huis van Oranje (dat van 1499 tot 1795 over Diest regeerde) was de stad geregeld
doelwit voor plundering en verwoesting. In de 16e eeuw maakten de godsdienstoorlogen een einde
aan de bloei van de handel- en lakennijverheid. Tussen 1701 en 1705 was Diest afwisselend bezet door
Fransen, Hollanders en Spanjaarden. Na de overwinning van de Fransen lieten zij de vestingwerken
ontmantelen. In de 19de eeuw werd -ter verdediging tegen Holland- de stad omring door een
veelhoekige vesting met vooruitgeschoven bastions en diepe grachten met sluizen om het omliggende
land onder water te zetten. In 1929 werd de vesting grotendeels afgebroken. Binnen de middeleeuwse
wallen vestigden zich talrijke kerkelijke instellingen zoals begijnen, minderbroeders en de zusters van
het Sint-Elisabethgasthuis9.
Het uitzicht van en het leven in de stad werden sterk bepaald door de aanwezigheid van de Demer.
Deze rivier werd destijds de Tamara genoemd, een samentrekking van tam (donker) en ara (water). De
donkere kleur van het water was veroorzaakt door de turf die rond de Demer in de grond zat. De
Demer fungeerde eeuwenlang als belangrijke ader voor Diest als handelsstad. Dit stopte rond het
einde van de 20ste eeuw toen de Demer al een tijd onbevaarbaar was. De oude rivierbedding werd
opgevuld met zand en bouwafval, en waar vroeger water stroomde werd plaatsgemaakt voor straten
en parkeerplaatsen. In 2012 werd beslist de Demer terug een plaats te geven in de stad en werd de
8
9

https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/140037
Ib. Idem.
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nieuwe Demer op dezelfde plaats als de oude aangelegd. Tijdens deze werken werden bovendien
meerdere archeologische waarden aangetroffen.10
Het projectgebied situeert zich echter buiten het stadscentrum, in een omgeving waar de historische
ontwikkelingen van Diest een minimale impact hebben gehad.
De 18de-eeuwse Ferrariskaart (ca. 1777; Fig. 1.14, Fig. 1.15) situeert het projectgebied in een
uitgesproken landelijke omgeving bestaande uit akkerlanden omgeven door hagen, weilanden met
lage begroeiing, en heide. De Kakkepoel staat niet opgetekend, maar ter hoogte van de bron situeert
er zich wel een waterpartij. De Veldbeek is wel reeds gekend als de Maasbeek. De bebouwing in de
omgeving concentreert zich voornamelijk in de stad, en in enkele kleine gehuchten en dorpen of weid
verspreid langs de vele wegen. Het dorp Schaffen staat eveneens op de kaart. Het dorpscentrum
bevindt zich op ca. 230 m ten noordoosten van het projectgebied. De bebouwing van Schaffen spreid
zich voornamelijk verder uit in noordoostelijk richting. De huidige Diestsebaan bestaat nog niet, maar
de Postbaan kent wel al zijn huidige verloop. De Postbaan staat opgetekend als een diep uitgesneden
weg, of Holleweg, omgeven door hagen. Ook de kleinere aftakking van de Postbaan bestond mogelijk
reeds als voetweg, tevens omgeven door hagen. Mits correctie in de georefenrentie was het
projectgebied zoals op heden gelegen op de kruising van de toenmalige Postbaan en de zijstraat. Het
terrein zelf was onbebouwd en in gebruik als akkerland.
Van de kaarten uit de 19de eeuw kunnen we opmaken dat het landschap rondom het projectgebied
weinig verandering doormaakte, met een minimale toename van bebouwing. Ook het projectgebied
blijft onbebouwd, en bevind zich nog steeds buiten de dorpskern. De grootste verandering is mogelijks
de aanleg van de Diestsebaan. Op de Atlas der Buurtwegen (ca. 1840; Fig. 1.16) wordt het
projectgebied immers ten noorden begrensd door een primaire weg, de Route de Diest á Beeringen.
De Kakkepoel staat op deze kaart wel opgetekend, vrijwel met het verloop van de huidige beek, en
wordt de Veldbeek genoemd. Op de Vandemaelenkaart (ca. 1846-1854; Fig. 1.17, Fig. 1.18) wordt de
Kakkepoel de Vijver Loop genoemd. Op de Vandermaelenkaart is eveneens duidelijk hoe het
onderzoeksterrein zich situeert onderaan op de noordelijke flank van de Kerken Berg en Baren Berg.
Op de luchtfoto’s uit 1971 (Fig. 1.19, Fig. 1.20) is zichtbaar hoe Schaffen een zeer grote toename van
bebouwing kende in de 20ste eeuw. Het dorp heeft zich verder uitgebreid, voornamelijk langs de
Diestsebaan naar de stad toe. Het projectgebied wordt nu omgeven door enkele bouwkavels en maakt
zo dan toch deel uit van Schaffen. Het terrein zelf is nog steeds onbebouwd.
Ook in de verdere omgeving van het projectgebied neemt de bebouwing sterk toe ter hoogte van de
17de en 18de-eeuwse gehuchten. De bebouwing blijft dus niet langer voornamelijk beperkt tot het
stadscentrum van Diest.
De latere luchtfoto’s uit 1979-1990 (Fig. 1.21, Fig. 1.22), 2000-2003 (Fig. 1.23, Fig. 1.24) en 2013 (Fig.
1.25, Fig. 1.26) tonen aan dat de bebouwing in de omgeving van het projectgebied geleidelijk aan blijft
toenemen, en dat Schaffen blijft groeien in omvang. Ook het projectgebied word omstreeks de jaren
’80 bebouwd. De huidige villa en het zwembad werden toen op het terrein opgetrokken. Het gedeelte
helemaal achteraan in de tuin, langs de Postbaan, lijkt aanvankelijk gebruikt als moestuin, tot het rond
2008 schijnbaar wordt aangelegd als siertuin.
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Fig. 1.14: Uittreksel uit de Ferrariskaart (1771-1778) met aanduiding van het projectgebied.

Fig. 1.15: Detail uit de Ferrariskaart (1771-1778) met aanduiding van het projectgebied.
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Fig. 1.16: Uittreksel uit de Atlas der Buurtwegen (1841) met aanduiding van het projectgebied.

Fig. 1.17: Uittreksel uit kaart van Vandermaelen (1846-1854) met aanduiding van het projectgebied.
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Fig. 1.18: Detail uit de kaart van Vandermaelen (1846-1854) met aanduiding van het projectgebied.

Fig. 1.19: Luchtfoto (opname 1971) met aanduiding van het projectgebied.
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Fig. 1.20: Detail uit luchtfoto (opname 1971) met aanduiding van het projectgebied.

Fig. 1.21: Luchtfoto (opname 1979-1990) met aanduiding van het projectgebied.
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Fig. 1.22: Detail van luchtfoto (opname 1979-1990) met aanduiding van het projectgebied.

Fig. 1.23: Luchtfoto (opname 2000-2003) met aanduiding van het projectgebied.

22

Archeologienota: De verkaveling langs de Diestsebaan te Schaffen (gem. Diest)

Fig. 1.24: Detail van luchtfoto (opname 2000-2003) met aanduiding van het projectgebied.

Fig. 1.25: Luchtfoto (opname 2013) met aanduiding van het projectgebied.
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Fig. 1.26: Detail van luchtfoto (opname 2013) met aanduiding van het projectgebied.
1.2.3 Archeologisch kader van het projectgebied
In de omgeving van het projectgebied (ca. < 1 km) zijn er enkele archeologische vindplaatsen gekend
(Fig. 1.27). Deze zijn opgenomen in de databank van de Centrale Archeologische Inventaris (CAI)11, en
zijn voornamelijk toevalsvondsten of het resultaat van metaaldetectie en kaartstudies. Dusver werd er
geen archeologisch onderzoek uitgevoerd dat tot het aantreffen van archeologische waarden heeft
geleid.
Vrijwel alle vindplaatsen omvatten vondsten uit de middeleeuwen. Drie zilveren deniers (munten) (CAI
156816, 20030, 212184) werden op verschillende locaties aangetroffen, en konden in de late
middeleeuwen gedateerd worden. Ca. 200 m ten noordoosten van het projectgebied situeert zich de
laatmiddeleeuwse dorpskerk van Schaffen (CAI 2427), die reeds op de 17de-eeuwse kaarten
opgetekend staat. Deze kerk werd gebouwd in 1635, en dat mogelijks ter vervanging van een oudere
kerk (CAI 4978) die op een andere locatie ten zuiden, ca. 200 m ten oosten van het projectgebied, zou
hebben gestaan.
Een vroegere vindplaats dateert uit de metaaltijden. Midden 19de eeuw werd een grafveld
aangetroffen ten noordoosten van Diest (CAI 3154). De locatie werd anno 1851 omschreven als
gelegen bij een oude weg die op 10 minuten van het station van Diest begint en leidt naar Molenstede.
De vindplaats situeert zich waarschijnlijk op de zuidelijke helling van de Lazarijberg, op de rechteroever
van de Demer, op ca. 1,1 km ten westen van het projectgebied. De vondst omvat ongeveer 200 urnen
gevuld met crematieresten en soms met klein bijpotje. Er werden ook twee lanspunten en enkele
bronzen voorwerpen, waaronder een fibula en een plaat, gevonden. De vindplaats kon in de late
bronstijd, overgang naar vroege ijzertijd, gedateerd worden. Over de juiste vondsomstandigheden is
verder niets geweten.
11
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Fig. 1.27: Uittreksel uit de CAI met situering van het projectgebied.
ID
CAI
2427

Type
Kaartstudie

Datering
Middeleeuwen

CAI
4978
CAI
156816
CAI
20030
CAI
3154

Onbepaald

Middeleeuwen

Metaaldetectie

Middeleeuwen

Toevalsvondst

Middeleeuwen

Toevalsvondst

Metaaltijden

CAI
212184

Metaaldetectie

Middeleeuwen

Omschrijving
Huidige kerk van Schaffen, gebouwd in 1635, mogelijks ter
vervanging van een oudere kerk op een andere plaats (CAI
4978).
Mogelijke locatie van oorspronkelijke kerk van Schaffen, die
in 1632 in puin zou gelegen hebben.
Zilveren denier (munt) van Hendrik van Gelder uit de late
middeleeuwen.
Zilveren Brabantse denier (munt) uit de late middeleeuwen,
geslagen in Brussel ca. 1250.
Grafveld uit de late bronstijd – vroege ijzertijd: ca. 200 urnen
gevuld met crematieresten, en soms met klein bijpotje, twee
landspunten en enkele bronzen voorwerpen.
Over de juiste vondstomstandigheden is niets gekend.
Zilveren denier (munt) van Hendrik II uit late middeleeuwen,
geslagen in Leuven ca. 1235-1245.

Ter aanvulling van deze archeologische vindplaatsen werden eveneens reeds archeologienota’s
opgesteld voor drie terreinen in de omgeving van het projectgebied (Fig. 1.28). Voor een terrein (ID
6188) langs de Diestsebaan, op ca. 180 m ten oosten, werd geen archeologisch vervolgonderzoek
geadviseerd. Omwille van de combinatie van de lage verwachting voor archeologische waarden en de
beperkte oppervlakte van de geplande bouwwerken werd verder onderzoek economisch niet
verantwoord geacht. Voor twee andere grotere terreinen ca. 130 m ten noordwesten (ID 12230) en
ca. 600 m ten oosten (ID 8679) werd er wel archeologisch vervolgonderzoek geadviseerd, in de vorm
van landschappelijke boringen (al dan niet gevolgd door verkennende of waarderende boringen i.f.v.
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steentijd artefactensites) en proefsleuven. Met de nabijheid van de Kakkelpoel (Kaggebeek) en
Veldbeek en de situering van de terreinen in een gradieëntzone werd in het programma van
maatregelen voor deze projectgebieden het steentijdtraject in acht genomen.

Fig. 1.28: Uittreksel uit de CAI met situering van het projectgebied en de terreinen met bekrachtigde
(archeologie)nota’s.
ID
ID
1123012

Type
Archeologienota:
bureauonderzoek

Aanleiding
Ca. 46.736 m2: slopen huidige
bebouwing, rooien bomen, nivelleren
terrein, aanleg drainage, parking en
wadi’s, aanplanten bomen en
verleggen gracht.

ID 618813

Archeologienota:
bureauonderzoek

ID 867914

Archeologienota:
bureauonderzoek

Ca. 3.289 m2: sloop van huidige
bebouwing
en
bouw
van
assistentiewoningen,
met
ondergrondse parkeergelegenheid
Ca. 21.000 m2: verkaveling met 50
bouwkavels, aanleg wegenis en
nutsleidingen
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Programma van maatregelen
Archeologisch vervolgonderzoek in
de vorm van landschappelijke
boringen (al dan niet gevolgd door
verkennende of waarderende
boringen en proefputten i.f.v.
steentijd
artefactensites)
en
proefsleuven.
Geen verder onderzoek

Archeologisch vervolgonderzoek in
de vorm van landschappelijke
boringen (al dan niet gevolgd door
verkennende of waarderende
boringen
i.f.v.
steentijd
artefactensites) en proefsleuven.
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1.2.4 Archeologische verwachting (datering en interpretatie) van het onderzochte gebied
Het projectgebied is reeds gedeeltelijk bebouwd. Op de noordelijke helft, bijna centraal op het terrein,
staat een villa (ca. 480 m2) met verharding (ca. 730 m2) en zwembad (ca. 90 m2) (Fig. 1.29). Mogelijk
werd de ondergrond van het projectgebied reeds verstoord over een totale oppervlakte van maximaal
1.300 m2. Het is echter niet duidelijk of deze verstoringen tot op het archeologisch vlak rijken. Ter
hoogte van de verharding rondom de villa kunnen we veronderstellen dat de verstoring eerder
oppervlakkig is gebleven. Er zijn wel diepgaande verstoringen te verwachten ter hoogte van de villa
zelf en het zwembad. Het overige terrein heeft tot op heden weinig destructieve activiteit gekend, en
heeft in het verleden voornamelijk gefungeerd als landbouwgrond. Normale ploegactiviteiten hebben
enkel impact op een toplaag van 30 à 40 cm, waardoor eventueel aanwezige archeologische waarden
op dit deel van het terrein bewaard zouden zijn gebleven

Fig. 1.29: Luchtfoto met aanduiding van het projectgebied en een ruime afbakening van de
oppervlakkige bodemverstoring ten gevolge van de bestaande verharding en de diepe
bodemverstoring ten gevolge van de bestaande villa en de zwembad.
Steentijd (jager-verzamelaars)
Paleolandschappelijk gezien situeert het terrein zich:
1) niet ter hoogte van een gradiëntzone waar een verhoogd potentieel voor de aanwezigheid van
artefactenvindplaatsen uit de steentijd (jager-verzamelaars) kan worden verwacht. Het terrein
is gelegen op meer dan 300 m van de Kakkepoel/Kaggebeek en de Veldbeek. Desondanks het
feit dat er zich op ca. 250 m ten noorden een bron van een zijbeek van de
Kakkepoel/Kaggebeek bevindt, kan de situering van het terrein net buiten een gradiëntzone
eveneens grotendeels worden afgeleid uit de specifieke topografische situering in associatie
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met de aard van de aanwezige aardkundige waarden (zie bodemkaart en quartairgeologische
kaart). Net iets verder ten westen en noordoosten zijn wel gradiëntzones aanwezig, met name
ter hoogte van de valleigronden Veldbeek en Kaggebeek op een afstand van minimaal 450 m.
2) niet in een zone waar een paleobodem (paleo-loopniveau) kan zijn afgedekt
3) niet op gronden onder een oud bosrelict waar geen historische landbouw/erosie heeft
plaatsgevonden.
4) niet in de onmiddellijke omgeving van reeds gekende concrete vindplaatsen van jagerverzamelaars of vroege sedentaire gemeenschappen (neolithicum)
Bijgevolg wordt er voor dit projectgebied een eerder lage archeologische verwachting vooropgesteld
voor de aanwezigheid van artefactenvindplaatsen uit de steentijd (jager-verzamelaars).
(Pre)historische vindplaatsen met bodemsporen
Mits de aanwezigheid van een goed bewaarde bodem bezit het terrein wel een archeologisch
potentieel voor wat betreft grondsporensites vanaf het (laat) neolithicum tot de nieuwe tijd. Op de
vraag of er al dan niet één of meerdere (pre)historische vindplaatsen daadwerkelijk aanwezig zijn, kan
op basis van het bureauonderzoek echter niet worden geantwoord. Om die reden is verder
vooronderzoek zonder/met ingreep in de bodem noodzakelijk.
Dit leidt tot de conclusie dat er een mogelijkheid is voor archeologische waarden uit alle periodes vanaf
het finaal-neolithicum tot en met WOII, i.e. (pre)historische grondsporensites. Of deze eventueel
aanwezige archeologisch waarden bewaard zijn gebleven is echter sterk afhankelijk van de conservatie
van de ondergrond. Verder vooronderzoek zonder/met ingreep in de bodem is bijgevolg noodzakelijk.
1.2.5 Synthese en beantwoording onderzoeksvragen
Welke aanwijzingen bevatten de bestaande bronnen en de informatie met betrekking tot de
geplande werken over het archeologisch potentieel van het terrein?
Het projectgebied is gelegen langs de Diestsebaan te Schaffen, op ca. 1,4 km ten noordoosten van de
stad Diest (Fig. 1.4). Doorheen de eeuwen situeerde het onderzoeksterrein zich net ten zuidwesten
van het dorp Schaffen, in een agrarisch landschap met weinig bebouwing. Pas in de 20ste eeuw kent
Schaffen en omgeving een sterke toename van bebouwing, waarbij het projectgebied ruimtelijk dan
toch mee zal deel uitmaken van het dorp.
Het rechthoekige projectgebied heeft een kadastrale oppervlakte van ca. 4.248 m2, en is deels
bebouwd en verhard over een zone van maximaal 1.300 m2. Het overige terrein is onbebouwd en doet
dienst als groenzone (Fig. 1.5). De geplande verkaveling omvat het volledige projectgebied.
In de omgeving zijn er enkele archeologische vindplaatsen geregistreerd, waar laatmiddeleeuwse
munten of een grafveld uit de late bronstijd bij toeval werden aangetroffen. Concrete aanwijzingen
van(pre-)historische grondsporensites zijn echter eerder beperkt.
Afgaande op de geraadpleegde (cartografische) bronnen kan worden geconcludeerd dat ook dit terrein
beschikt over een mogelijk archeologisch potentieel voor de aanwezigheid van grondsporensites uit
alle periodes vanaf het finaal-neolithicum tot en met WOII. Deze verwachting kan worden
vooropgesteld voor de uiterst noordelijke zone en zuidelijke helft waar tot op heden geen structurele
bodemverstoring heeft plaatsgevonden. De 20ste-eeuwse villa en toebehoren hebben mogelijk het
bodemarchief van het terrein gedeeltelijk verstoord, waardoor de verwachting voor archeologische
waarden in deze zone eerder minimaal is. De concrete verstoringsdiepte is echter moeilijk in te
schatten zonder verder onderzoek.
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Wat is de impact van de geplande werken?
Deze archeologienota kadert binnen een geplande vergunningsaanvraag voor de verkaveling van een
deels bebouwde zone langs de Diestsebaan en Postbaan te Schaffen, deelgemeente van Diest. Deze
verkaveling zal plaatsvinden op een gebied van ca. 4.248 m2. Er worden 5 loten gerealiseerd (Fig. 1.6).
Lot 1 omvat het noordelijke en centrale deel van het terrein, waarop twee woonblokken opgetrokken
zullen worden. Loten 2 tot 5 omvatten het zuidelijke gedeelte, langs de Postbaan. Op deze loten
worden 4 rijwoningen gepland. De exacte verstoringsdiepte is afhankelijk van het ontwerp, maar er
wordt uitgegaan van een totale verstoring van het volledige projectgebied.
Voorafgaand aan de geplande werken dienen de bestaande bebouwing en verharding te worden
afgebroken.
Kan de hoogstwaarschijnlijke afwezigheid van een archeologische site afdoende gestaafd worden?
De hoogstwaarschijnlijke afwezigheid van een archeologische site kan op dit moment niet afdoende
gestaafd worden.
Zijn er archeologisch relevante sites aanwezig?
Op basis van het bureauonderzoek is het niet mogelijk om de aan- of afwezigheid van archeologische
sites te bevestigen. Hiervoor is verder vooronderzoek zonder/met ingreep in de bodem noodzakelijk.
Wat is het wetenschappelijk potentieel van de aanwezige sites?
Systematisch historisch en archeologisch onderzoek in de omgeving is zeer beperkt. Elke vorm van
datawinst kan grote kenniswinst als gevolg hebben, mede omwille van de hoge aanwezigheid van
steentijd artefactenvindplaatsen in de nabijheid. Het wetenschappelijk potentieel op een eventueel
aanwezige artefactensite is relatief hoog.
Moeten er bijkomende maatregelen worden genomen omwille van eventuele aanwezige sites?
Niet van toepassing.
Maak een plan van aanpak op voor een eventueel vervolgonderzoek.
Zie hoofdstuk 2.
Kunnen maatregelen voorgesteld worden voor een eventueel behoud in situ van een aanwezige
archeologische site? Hoe kunnen deze maatregelen afgedwongen en gecontroleerd worden?
Volgende de huidige plannen kan een behoud in situ binnen deze verkaveling niet bewerkstelligd
worden.
Gezien het feit dat, op basis van enkel een bureauonderzoek, de afwezigheid van een archeologische
site niet afdoende kan worden bewezen, dient verder archeologisch vervolgonderzoek plaats te
vinden (Fig. 1.30).
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Fig. 1.30: Beslissingsboom bij de afweging over de noodzaak tot verder vooronderzoek (Code van
Goede Praktijk voor Archeologie en Metaaldetectie 3.0, Fig. 3).
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