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1.1

INLEIDING
Administratieve fiche
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Autorisatie
Auteur
Onderzoekstermijn
Trefwoorden

Familie Thielemans
Archeologienota Begijnendijk (Betekom)-Bossepleinstraat
2020E359
Verkaveling van een terrein van 5 loten voor open en/of halfopen
bebouwing
De wetgeving met betrekking tot de archeologie: het onroerend
erfgoed decreet van 12 juli 2013 en het onroerend erfgoed besluit van
16 mei 2014, die voor archeologie in werking traden op 1 juni 2016,
gewijzigd op 18 juli 2017 en met terugwerkende kracht toepasbaar
vanaf 1 juni 2017.
Begijnendijk
Betekom
Vlaams-Brabant
Leuven
2de afdeling Betekom, Sectie B, percelen 523f-g-h-k-l
X
Y
178357.43
187197.09
178401.84
187201.66
178395.78
187089.63
178426.67
187094.32
Ilse Roovers, OE/ERK/Archeoloog/2019/00032
Ilse Roovers
Mei – Juni 2020
Archeologienota, vooronderzoek met uitgesteld traject, Begijnendijk,
Betekom, Kempen, Hageland.
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1.2

Aanleiding vooronderzoek

De aanleiding van het vooronderzoek is de aanvraag van een omgevingsvergunning voor een geplande
verkaveling in de Bossepleinstraat gelegen te Betekom, deelgemeente van Begijnendijk (Figuur 1). Het
plangebied omvat de kadastrale percelen 523f-g-h-k en l. Het terrein heeft een totale oppervlakte van
4.131m².
De informatie over de aanleiding van het vooronderzoek is terug te vinden in het verslag van resultaten,
deel I van deze archeologienota.
1.3

Impact van de geplande werken

De initiatiefnemer vraagt een verkavelingsvergunning aan voor de bouw van open en/of halfopen
bebouwingen op 5 loten (Figuur 1). Op lot 1 wordt een open bebouwing of eventueel 2 halfopen
bebouwingen gepland. Op de loten 2 tot 5 worden telkens 2 halfopen bebouwingen voorzien. Lot 6 zal
worden afgesplitst van het te verkavelen terrein en wordt toegevoegd aan het openbaar domein. De
zone waar de woningen zullen worden gebouwd, is gekend maar de exacte uitvoering en de diepte van
de verstoringen nog niet. Er wordt standaard rekening gehouden met een minimumverstoring van -0,80
m voor de aanleg van de funderingen. De eventuele bouw van nutsvoorzieningen, opritten en kelders
zijn nog niet uitgewerkt op het bijgevoegde plan. De bouw van aparte garages is niet toegestaan.
Bij het indienen van een verkavelingsaanvraag zijn er nog geen concrete bouwplannen opgemaakt. Om
die reden wordt bij een verkaveling steeds het volledige plangebied in overweging genomen voor het
archeologisch vooronderzoek. Er wordt uitgegaan van een maximale verstoring van de bodem. We
besluiten dan ook dat voor dit plangebied Begijnendijk (Betekom) – Bossepleinstraat het volledige
terrein in rekening moet worden gebracht omdat het een aanvraag betreft van een
omgevingsvergunning voor een geplande verkaveling.
1.4

Randvoorwaarden

Momenteel kan geen uitgebreid archeologisch vooronderzoek uitgevoerd worden omdat:
(1) De eigendomsoverdracht nog niet geregeld is,
(2) Het terrein ingezaaid is met maïs en de oogst wordt afgewacht,
(3) De plastic serres voor het archeologisch vervolgonderzoek verwijderd dienen te worden.
De initiatiefnemer wacht eerst op de goedkeuring van de verkavelingsaanvraag alvorens archeologisch
onderzoek met ingreep in de bodem te bekostigen. Daarom berust deze archeologienota op de
gegevens die zijn verzameld uit het bureauonderzoek en word er geopteerd voor een uitgesteld
vervolgtraject.

Archeologienota Begijnendijk (Betekom) – Bossepleinstraat – II Programma van Maatregelen | 7

Figuur 1: Afbakening van de loten voor nieuwbouwwoningen, aangemaakt op schaal 1/500 (bron: Landmeter B.
Feyaerts)
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2

RESULTATEN VAN HET VOORONDERZOEK

De studie van de landschappelijke context leert ons dat het plangebied Begijnendijk (Betekom) Bossepleinstraat in een laagte ligt tussen twee heuvelruggen op ca. 1,5 km ten noorden van de Grote
Laak. Deze heuvelruggen zijn Diestiaansheuvels met name de Molenberg en de Balenberg. De
afwatering wordt geregeld door de Leibeek die de noordelijke grens van het plangebied vormt en via de
Zwartebeek uitmondt in de Grote Laak die tot het Dijlebekken behoort. Binnen het plangebied zijn twee
bodemtypes gekarteerd, met name Sdm en WPdf. Deze bodems zijn geschikt voor alle teelten omdat
ze niet uitdrogen in de zomer. Het zijn archeologisch interessante bodems. Sdm is een plaggenbodem.
Ook in de nabije omgeving zijn plaggenbodems gekarteerd, wat wijst op het in cultuur brengen van het
land vanaf de Middeleeuwen. Het plaggendek zorgt voor een goede bescherming van onderliggende
archeologische sites, indien aanwezig. wPdf is een podzol met een weinig duidelijke textuur B horizont
waardoor de kans op bewaring van steentijdvindplaatsen klein is.
De studie van de archeologische context wijst erop dat de geregistreerde informatie over deze regio
eerder beperkt is. Verschillende vondstconcentraties vormen het bewijs dat de prehistorische jagerverzamelaar de Demer- en Laakvallei bezocht. De oudste vondsten in Begijnendijk en Tremelo gaan
terug tot het Mesolithicum. Ook silex artefacten uit het Neolithiserend Mesolithicum en Neolithicum
werden aangetroffen. Met betrekking tot sporensites vanaf het Laat-Neolithicum zijn er in deze regio
relatief weinig vondsten geregistreerd. Voor de periode van de Metaaltijden tot en met de Volle
Middeleeuwen zijn het vooral oppervlaktevondsten afkomstig van veldprospecties. Voor de Nieuwe Tijd
is de informatie afkomstig van historische en cartografische studies. Tenslotte vermelden we een vijftal
archeologische onderzoeken in de omgeving die tussen 1992 en 2017 werden uitgevoerd en waarbij
vooral middeleeuwse en post-middeleeuwse structuren onderzocht werden. Op één locatie werden
sporen uit de Metaaltijden opgegraven. Binnen het plangebied Begijnendijk (Betekom) –
Bossepleinstraat zijn er geen vondsten geregistreerd in de CAI-databank.
Aan de hand van de studie van de historische context kon de evolutie van het landgebruik binnen het
plangebied en de ruimere omgeving vanaf de vroege 18de eeuw tot heden gereconstrueerd worden.
Ten noorden van de Leibeek stellen we bewoning vast vanaf de tweede helft van de 18de eeuw. Dit erf
kent een continuïteit van bewoning tot heden. Het plangebied was in gebruik als akkerland en intensieve
serreteelt onder plastic. Het terrein is onbewoond geweest tot heden.
We schrijven aan het plangebied een lage verwachting toe op intacte steentijd artefactensites. Omdat
de Leibeek langs de noordgrens van het terrein stroomt, was het hier minder aantrekkelijk voor
bewoning vanwege het overstromingsgevaar. Vindplaatsen zijn aanwezig in de omgeving maar
bevinden zich in de alluviale vlakte tussen Grote Laak en Demer of op de Diestiaan getuigenheuvels. Uit
de verkennende boringen blijkt dat er geen B-horizont aanwezig is. De kans op kennisvermeerdering
wordt daardoor als laag ingeschat.
We schrijven aan het plangebied een eerder lage maar reële verwachting toe op sporensites voor de
Metaaltijden tot de Volle Middeleeuwen. We baseren ons hiervoor op de vondstregistraties uit de CAIdatabank aangevuld met de indicatieve toponymie uit de nabije omgeving. Op basis van de pedologische
kenmerken van het terrein besluiten we dat het beschermende plaggendek de kans op
kennisvermeerdering verhoogd. Tijdens de verkennende boringen hebben we vastgesteld dat de Chorizont intact bewaard is. Indien sites aanwezig zijn, is er daardoor een optimale kans dat ze goed
bewaard zijn.
Op basis van het bureauonderzoek is het nog niet mogelijk om met voldoende zekerheid een uitspraak
te doen over de aan- of afwezigheid van een archeologische sites en de waarde ervan.
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3

KEUZE VAN HET VERVOLGONDERZOEK

Momenteel is er onvoldoende informatie beschikbaar om de aan- of afwezigheid van een
archeologische site definitief uit te sluiten of te bevestigen. Er wordt daarom geadviseerd om bijkomend
vooronderzoek uit te voeren conform de Code van Goed Praktijk1.
We overlopen de beschikbare onderzoeksmethodes om de meest optimale onderzoeksstrategie te
bepalen voor het plangebied Begijnendijk (Betekom) – Bossepleinstraat.
GEOFYSISCH ONDERZOEK
Deze niet-destructieve prospectiemethode spoort anomalieën op in de bodem via meting van (1)
verhoogde weerstand zoals structuren in harde materialen, baksteen, natuursteen, of aarden
bouwwerken of van (2) verlaagde weerstand zoals greppelstructuren, waterputten, drinkpoelen e.d. Het
onderzoek geeft geen gegevens over de datering van eventuele sporen. Dit onderzoek is nuttig voor het
snel verkrijgen van een beeld van het archeologisch potentieel van hele grote terreinen om te helpen bij
het bepalen van een opgravingsstrategie.
Het is niet nuttig om dit onderzoek uit te voeren in het plangebied Begijnendijk (Betekom) –
Bossepleinstraat. De verwachte archeologische resten bestaan uit grondsporen en vondsten waarvan
het fysisch contrast tussen de vulling van de sporen en de omringende bodem té gering is om te kunnen
vaststellen via geofysische methoden. We merken hier op dat de aanwezigheid van het plaggendek geen
goede resultaten kan opleveren voor dit onderzoek. Bovendien moeten de resultaten gecontroleerd
worden met proefsleuven waardoor voor een onderzoeksgebied met een beperkt oppervlak de kostenbaten te duur zijn.
VELDKARTERING
Oppervlaktekartering is zeer geschikt om prehistorische en historische vindplaatsen op te sporen en een
zicht te bekomen in de inhoudelijke en fysieke kwaliteit van de vindplaatsen. Een veldkartering is niet
schadelijk voor het bodemarchief.
Een verkennende veldprospectie leverde geen materiaal op. Het oppervlak is steriel vanwege het
afdekkende plaggenpakket. Om eventuele resultaten te verifiëren zal een vooronderzoek met ingreep
in de bodem steeds noodzakelijk zijn.
LANDSCHAPPELIJK BODEMONDERZOEK
Deze prospectiemethode wordt toegepast om inzicht te verkrijgen in de bodemgesteldheid en de mate
van bodemverstoring. Daarmee wordt de archeologische verwachting getoetst en kunnen uitspraken
worden gedaan over de gaafheid van eventuele aanwezige archeologische vindplaatsen. Een
landschappelijk bodemonderzoek is niet schadelijk voor het bodemarchief binnen het plangebied.
De verkennende boringen bieden voldoende informatie om te besluiten dat het bodemproefiel intact
bewaard is. De Ap1 en Ap2-horizonten rusten op de C-horizont. B- en BC-horizonten zijn niet
waargenomen. Een kosten-batenanalyse toont aan dat dit onderzoek thans overbodig is voor dit
plangebied.

1

CGP versie 4, p. 30-32.
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VERKENNEND EN WAARDEREND ARCHEOLOGISCH BOORONDERZOEK, PROEFPUTTEN ONDERZOEK IN FUNCTIE VAN STEENTIJD
ARTEFACTENSITES

Deze onderzoeksmethoden zijn zeer geschikt om prehistorische sites van jager-verzamelaars in kaart te
brengen. Dit onderzoek is niet schadelijk voor het bodemarchief. Het waarderend onderzoek laat toe een
beeld te vormen van de horizontale spreiding van de site. Aan de hand van proefputten wordt de
verticale spreiding van de site onderzocht. Dit type van onderzoek wordt aanbevolen wanneer het
landschappelijk bodemonderzoek uitwijst dat er een paleobodem aanwezig is. De kans op het aantreffen
van een in situ bewaarde steentijdvindplaats is dan reëel.
Vermits op basis van de gegevens, verzameld tijdens het bureauonderzoek geen goed bewaarde
prehistorische sites worden verwacht, worden deze methodes van vooronderzoek niet aanbevolen.
Deze prospectiemethode is in het plangebied niet aangewezen vanwege de lage verwachting op
steentijd artefactensites. Ten eerste stroomt de Leibeek aan de noordkant langsheen het terrein
waardoor de kans op het aantreffen van kampen zo goed als uitgesloten is vanwege het
overstromingsgevaar. Het plangebied ligt derhalve niet in een gradiëntzone. Deze zones kunnen we
aanduiden op hoger gelegen terreinen in de omgeving. Bovenstaand argument neemt evenwel niet weg
dat er ook in laaggelegen gebieden archeologische vondsten, sporen en structuren kunnen worden
aangetroffen maar een kosten-batenanalyse toont aan dat dit onderzoek te duur is voor dit plangebied.
Ten tweede biedt de podzol weinig potentieel inzake bewaring van steentijd artefactensites omdat de
B-horizont gedegenereerd is. B-horizonten zijn niet aangetroffen. Vanuit een kosten-batenanalyse is
verder doelgericht onderzoek naar steentijd artefactensites niet te verantwoorden. Er wordt geen
specifiek vervolgonderzoek naar steentijd artefactensites geadviseerd wordt.
PROEFSLEUVENONDERZOEK
Proefsleuven zijn zeer geschikt om sporensites te lokaliseren en te evalueren. Zij geven informatie over
de aan- en afwezigheid, de aard, omvang en kwaliteit van het archeologisch erfgoed, en geven de
archeologische niveaus aan. Ze maken het mogelijk om de kosten van eventueel vervolgonderzoek in te
schatten. Dit onderzoek is schadelijk voor het bodemarchief. Indien prehistorische sites aanwezig zijn,
dienen deze voorafgaand aan het proefsleuvenonderzoek onderzocht te worden. Proefsleuven zijn enkel
nuttig indien (1) het landschappelijk bodemonderzoek aangeeft dat de bodem niet te sterk vergraven is
en (2) er een reële verwachting is op sporensites.
Omwille van het evenwicht tussen de kosten en de verwachte resultaten wordt enkel een
proefsleuvenonderzoek aanbevolen. Het is de meest aangewezen onderzoeksmethode in dit
vervolgonderzoek waarbij 12,5 % van het terrein wordt blootgelegd. Via parallelle sleuven,
dwarssleuven en kijkvensters wordt het terrein gecontroleerd op archeologische sporen en structuren.
Nadien wordt geëvalueerd of bijkomend onderzoek noodzakelijk is.

Archeologienota Begijnendijk (Betekom) – Bossepleinstraat – II Programma van Maatregelen | 11

4

VOORGESTELDE MAATREGELEN

Een gefundeerd advies voor vrijgave is thans niet mogelijk voor het plangebied Begijnendijk ( Betekom)
– Bossepleinstraat vanwege (1) de grootte van het terrein, (2) de intacte bewaring van het bodemprofiel
en (3) het aanwezige plaggendek. Hierdoor kunnen we niet uitsluiten dat het terrein archeologievrij is.
Daarom is het aangewezen om een verdergezet archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
uit te voeren.
We adviseren bijkomend vooronderzoek door middel van proefsleuven teneinde de archeologische
waarde van het plangebied te kunnen schatten. Het onderzoek wordt uitgevoerd conform de Code van
Goede Praktijk. Het doel van het proefsleuvenonderzoek is om uitspraken te doen over de
archeologische waarde van het terrein door een beperkt maar statistisch representatief deel van het
terrein te onderzoeken. Voorafgaand aan het proefsleuvenonderzoek wordt het terrein gescreend met
een metaaldetector om losse metaalvondsten te registreren.
Omwille van de eerder genoemde randvoorwaarden wordt het archeologisch vooronderzoek met
ingreep in de bodem uitgevoerd in een uitgesteld traject.
4.1

Proefsleuvenonderzoek

Het doel van het proefsleuvenonderzoek is het archeologische potentieel van het terrein in kaart te
brengen door een statistisch representatief deel op te graven en zo te komen tot een gefundeerde
evaluatie van het terrein in functie van eventueel vervolgonderzoek. De Code van Goede Praktijk bepaalt
dat 12,5% van het totale plangebied onderzocht dient te worden door middel van 10% proefsleuven en
2,5% kijkvensters of dwarssleuven2 met een maximale onderlinge afstand van 15m tussen de sleuven.
De dwarssleuven en kijkvensters in de zones met concentraties aan sporen en/of losse vondsten.
Het plangebied is in totaal 4.131m² groot is. Hiervan dient ca. 516m² onderzocht te worden. Het terrein
meet ca. 43.93 (noordzijde) x 109.1 (oostzijde) x 27.11 (zuidzijde) x 113.93 (westzijde).
We opteren voor de aanleg van 2 proefsleuven van respectievelijk 95m voor de oostelijke sleuf en 100m
voor de westelijke sleuf. Dit komt neer op 390m² proefsleuven (9.4%). De proefsleuven worden in de
lengte van het terrein van noord naar zuid uitgegraven, haaks op de Leibeek. Zo wordt het aantal
machinebewegingen tot een minimum herleid en kan er één archeologisch niveau worden
aangehouden. Deze techniek laat tevens toe om een doorsnede door het ganse terrein aan te leggen.
Gezien de dikte van de C-horizont tussen 70 en 100cm bedraagt, dienen we rekening dienen te houden
met een aanzienlijk grondverzet en tijdelijke stockage van max. 500m³ grond (Figuur 2).
De overige 126m² dwarssleuven of kijkvensters (3,1%) worden gebruikt om eventuele
sporenconcentraties in de proefsleuven ruimer open te leggen. Op deze manier kunnen gedeeltelijk
opengelegde sporen beter geïnterpreteerd worden. Kijkvensters worden ook aangelegd ter “negatieve
verificatie” om de schijnbare afwezigheid van de sporen te bevestigen. De zijden van de kijkvensters
meten maximaal de afstand tussen 2 sleuven. Meestal meten ze 4mx4m maar afhankelijk van de
terreinsituatie kunnen de kijkvensters langer en/of breder gemaakt worden in functie van een
inzichtsverbetering van de zone.
Omdat er geen voorafgaand landschappelijk onderzoek werd uitgevoerd, zal aan beide zijden van elke
proefsleuf een profielput worden uitgezet, 4 in totaal. Er zullen geen aanvullende profielputten worden
getrokken. Zelfs als er 1 profielput in een verstoorde zone zou liggen dan zullen de 3 andere voldoende
2

CGP versie 4, 9p. 75.
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bodemkundige informatie opleveren aangezien het plangebied in een homogeen bodemkundig gebied
is gesitueerd. De resultaten van het bodemonderzoek uitgevoerd tijdens het proefsleuvenonderzoek
dienen vergeleken te worden met de bodemkundige resultaten van andere recente archeologische
onderzoeken in de omgeving. Dit vergelijkend onderzoek kan leiden tot een beter inzicht in de relatie
tussen de archeologische aan- of afwezigheid in bepaalde periodes en de bodemopbouw van de regio
en daaruit voortvloeiend ook een bijdrage leveren voor de evaluatie van toekomstig te verkavelen
percelen in de omgeving.
Maatregelen inzake steentijd
Conform de Code van Goede Praktijk zullen losse lithische vondsten of andere vondsten uit de steentijd,
die worden aangetroffen binnen de sleuven, kijkvensters of dwarssleuven, driedimensionaal worden
ingemeten. Het materiaal zal tijdens het veldwerk aan een specialist voorgelegd worden voor een
deskundig advies met betrekking tot de aangewende onderzoeksstrategie. Indien nodig dient deze te
worden aangepast. Indien kleine lithische vondsten van < 1cm worden aangetroffen in sporen, zal het
spoor in bulk worden ingezameld en uitgezeefd worden op een maaswijdte van max. 2mm.

Figuur 2: Het plangebied Begijnendijk (Betekom) – Bossepleinstraat met aanduiding van de proefsleuven,
aangemaakt op schaal 1/1.000 (bron: Geopunt)

4.2

Personeel

Voor het proefsleuvenonderzoek moet het veldteam uit minstens 2 archeologen bestaan. Eén van deze
twee uitvoerende archeologen moet minstens 250 werkdagen veldervaring hebben met archeologisch
onderzoek op zand/zandleembodems en beide archeologen moeten beschikken over minstens 30
werkdagen veldervaring in proefsleuvenonderzoek. In het geval er zich specifieke
vondstomstandigheden voordoen (bijvoorbeeld graven), dienen een veldwerkleider met aantoonbare
ervaring (bij het aantreffen van graven: minstens 75 werkdagen op sites met crematie- en/of
inhumatiegraven) en specialisten op de desbetreffende vakgebieden ingezet te worden, zoals een
conservator, fysisch antropoloog, steentijdspecialist.
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De registratie van de profielen en analyse ervan dient te gebeuren door een bodemkundige/geoloog of
assistent-bodemkundige/geoloog in combinatie met een archeoloog, zodat de natuurlijke
bodemgesteldheid geïnterpreteerd kan worden in samenhang met de archeologische resten. Deze
(assistent-)bodemkundige/geoloog moet aantoonbare ervaring van minimaal 15 projecten hebben op
(zand)leembodems.
Een topograaf zal instaan voor de opmaak van het digitale sporenplan.
4.3

Duur van het onderzoek

De duur van het terreinwerk wordt geraamd op maximum 3 werkdagen. De duur van het archeologisch
veldwerk is afhankelijk van de concentratie van sporen en de complexiteit van de opgraving. Voor de
rapportage en interpretatie van de opgegraven structuren en het vondstenmateriaal zullen 5
werkdagen nodig zijn voor de opmaak van de verslagen (verslag van resultaten en programma van
maatregelen), de vondstverwerking, registratie en opmaak van het sporenplan.
4.4

Voorziene afwijkingen ten aanzien van de Code van Goede Praktijk

Er wordt een beperkte afwijking voorzien in de verhouding tussen proefsleuven en
dwarssleuven/kijkvensters ten gevolge van de vorm van het terrein zoals toegelicht onder punt 4.1.
Indien tijdens het onderzoek blijkt dat bijkomende afwijkingen om dwingende redenen nodig zijn, zal
dit steeds worden gemotiveerd.
4.5

Mogelijk vervolgtraject

Na de evaluatie van de resultaten van het vooronderzoek met ingreep in de bodem kan een eventueel
vervolgtraject geadviseerd worden.
De volgende onderzoeksvragen moeten beantwoord worden via het proefsleuvenonderzoek:
- Zijn er sporen of structuren aanwezig?
- Zijn de sporen natuurlijk of antropogeen?
- Hoe is de bewaringstoestand van de sporen?
- Maken de sporen deel uit van één of meerdere structuren?
- Behoren de sporen tot één of meerdere periodes?
- Kunnen archeologische vindplaatsen in tijd, ruimte en functie afgebakend worden?
- Wat is de vastgestelde en verwachte bewaringstoestand van elke archeologische vindplaats?
- Wat is de waarde van elke vastgestelde archeologische vindplaats?
- Wat is de potentiële impact van de geplande ruimtelijke ontwikkeling op de waardevolle
archeologische vindplaatsen?
- Komt het projectgebied in aanmerking voor een eventuele archeologische opgraving
voorafgaand aan de werken? Wat is de verwachte sporendensiteit?
- Welke onderzoeksvragen en aandachtspunten kunnen geformuleerd worden na de uitvoering
van een prospectie met ingreep in de bodem in functie van een eventueel vervolgonderzoek?
Het onderzoeksdoel is bereikt wanneer het vooronderzoek met ingreep in de bodem gefundeerde
resultaten oplevert over de aard, de omvang en de waarde van het archeologisch bodemarchief in het
plangebied. Op deze manier kan éénduidig advies geformuleerd worden over de vrijgave van het terrein,
een vervolgonderzoek d.m.v. een opgraving of een behoud in situ.
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Lijst van figuren
Figuur 1: Plan van de geplande verkaveling met afbakening van de loten voor nieuwbouwwoningen, aangemaakt
op schaal 1/500 (bron: Landmeter B. Feyaerts)
Figuur 2: Het plangebied Begijnendijk (Betekom) – Bossepleinstraat met aanduiding van de proefsleuven,
aangemaakt op schaal 1/1.000 (bron: Geopunt)
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