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periode
Nieuwste tijd:
Nieuwe tijd:
Middeleeuwen:
Late Middeleeuwen
Volle Middeleeuwen
Vroege Middeleeuwen C / Karolingische periode
Vroege Middeleeuwen B / Merovingische periode
Vroege Middeleeuwen A / Frankische periode
Romeinse tijd:
IJzertijd:
Late IJzertijd
Midden-IJzertijd
Vroege IJzertijd
Bronstijd:
Neolithicum (Jonge Steentijd):
Finaal-Neolithicum
Laat-Neolithicum
Midden-Neolithicum
Vroeg-Neolithicum
Mesolithicum (Midden-Steentijd):
Paleolithicum (Oude Steentijd):

tijd in jaren
19 e E - heden
16 e E - 18 e E na Chr.
5 e E - 15 e E na Chr.
13 e E - 15 e E na Chr.
10 e E - 12 e E na Chr.
8 e E - 9 e E na Chr.
6 e E - 8 e E na Chr.
5 e E na Chr.
57 voor Chr. - 402 na Chr.
800 - 57 voor Chr.
250 - 57 voor Chr.
475/450 - 250 voor Chr.
800 - 475/450 voor Chr.
2100/2000 - 800 voor Chr.
5300 - 2000 voor Chr.
3000 - 2000 voor Chr.
3500 - 3000 voor Chr.
4500 - 3500 voor Chr.
5300 - 4800 voor Chr.
circa 9500 - 4000 voor Chr.
tot 10 000 voor Chr.

Tabel 1. Overzicht van de verschillende (pre)historische perioden. (Bron: Onderzoeksbalans
Vlaanderen)
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1

Generiek

W. De Roeck (veldwerkleider)
1.1

Inleiding

In opdra cht heeft Vlaams Erfgoed Centrum in november 2019 nota opgesteld naa r de a rcheologis che
waa rde va n de l ocatie IJzerenwegs traa t, Sint-Joris-Weert, Oud-Heverlee (afb. 1 en 2). De nota bes taat ui t
een lands chappelijk bodemonderzoek, een proefsleuvenonderzoek en een verkennend a rcheologis ch
booronderzoek en is ui tgevoerd naar aanleiding va n de voorgenomen verka veling met de aanleg van een
wegenis .
De nota volgt op een reeds bekra chti gde a rcheologienota , ui tgevoerd door Vlaams Erfgoed Centrum in
december 2017.1 De resul ta ten van het onderzoek en de te nemen maatregelen worden ui tvoeri g
bes chreven in hoofdstuk 1.1.2. Deze nota behels t alleen de percelen 56G, 56H, 56K en 56L. De overige
percelen zi jn door een a ktename va n een eerdere nota (ID14832) al vri jgegeven voor verdere ontwikkeling.

Afb. 1.

1

Het plangebied en omgeving op de Basiskaart Vlaanderen (GRB). (Bron: Agentschap Informatie
Vlaanderen)

T. Van Mi erlo et al. 2017. (https://lok et.onro erenderf goed .be/arch eologi e/notas/arch eologi enotas /6773)
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Afb. 2.

1.2

Het plangebied op de Basiskaart Vlaanderen (GRB) met aanduiding van de relevante percelen.
(Bron: Agentschap Informatie Vlaanderen)
Administratieve gegevens

Eerdere onderzoeksfasen:
Huidige onderzoeksfasen:

Aanleiding:
Locatie:
Plaats:
Gemeente:
Provincie:
Kadastrale gegevens:
Diepte bodemverstoring
Oppervlakte plangebied
Coördinaten (bounding box; Lambertcoördinaten
(EPSG:31370)

VEC-projectcode:
Auteur(s):

6

Bureauonderzoek: 2017K349 (regulier traject)
Landschappelijk bodemonderzoek: 2019D69 (uitgesteld
traject)
Proefsleuvenonderzoek: 2020B198 (uitgesteld traject)
Verkennend booronderzoek: 2020E444 (uitgesteld traject)
Verkaveling met aanleg van een wegenis.
IJzerenwegstraat
Sint-Joris-Weert
Oud-Heverlee
Vlaams-Brabant
Oud-Heverlee, afdeling 5, sectie B, percelen 50E, 50F, 51C,
53E, 53H, 56F en 56G
200 cm –mv
8601,32 m2 / 0,8 ha
NO: 169.884,9 / 166.334,1
ZO: 169.913,0 / 166.222,7
ZW: 169.843,6 / 166.216,6
W: 169.764,0 / 166.291,5
NW: 169.812,3 / 166.334,9
Landschappelijk bodemonderzoek: 5010163
Proefsleuvenonderzoek: 4220069
W. De Roeck (generiek)
R. Paulussen (landschappelijk bodemonderzoek &
verkennend archeologisch booronderzoek)
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Projectmedewerker(s):

2

Autorisatie:
Begindatum onderzoek:
Einddatum onderzoek:
Beheer en plaats documentatie:

1.3

A. van de Water (verkennend archeologisch booronderzoek)
R. Machiels (verkennend archeologisch booronderzoek)
J. Siemons (proefsleuvenonderzoek)
B.A.T.M. Weekers-Hendrikx (proefsleuvenonderzoek)
P. Valentijn (redactie)
W. De Roeck (veldwerkleider)
R. Paulussen (aardkundige)
R. Machiels (materiaalspecialist)
J. Siemons (veldwerkleider)
M. De Wachter (assistent-archeoloog)
X. Alma (OE/ERK/Archeoloog/2016/00094)
19 november 2019
22 juni 2020
Vlaams Erfgoed Centrum
Liesdonk 5
2440 Geel

Huidig gebruik en verstoringen 3

Het gebied is momenteel onbebouwd en in gebruik als weiland en bos. Enkel in het noordeli jke gedeelte va n
het plangebied is er een klein bi jgebouw te zien. Verder bevi nden er zi ch geen verstoorde zones binnen het
plangebied.
Op basis van de opgevraagde gegevens met betrekking tot de milieuhygiënis che situatie in het plangebied
ka n worden geconcludeerd da t er tot op heden nog geen milieuhygiënis ch onderzoek werd ui tgevoerd
binnen het plangebied
In het kader van het onderzoek zijn gegevens met betrekking tot de aanwezigheid van ondergrondse kabels
en leidingen opgevraa gd bij het KLIP. Ui t de hierop ontvangen gegevens blijkt dat er zi ch geen bes taande
nutsleidingen binnen het plangebied bevinden.

2

X. Al ma is een werkn emer bij ADC Arch eoProject en BV. ADC Arch eoProjecten voert onderzoek in onderaanneming uit voor het Vlaams
Erfgo ed Cent rum.
3

Dit tekstd eel is met het oog op conformit eit (v rijwel) woord elijk overgenomen uit d e arch eologi enot a: T. v an Mi erlo et al. 2017, 8-10.
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1.4

Onderz oekskader

1.4.1

Geplande werken en bodemingrepen 4

De geplande werken omva tten de verka veling van zeven bes taande percelen in vi jftien nieuwe loten voor
nieuwbouwwoningen en de aanleg va n een wegenis (afb. 3). De totale oppervlakte van deze verka veling
bedraagt ca . 8601,32 m 2.

Afb. 3.
Gegeorefereerd inplantingsplan op de GRB-kaart (de archeologienota heeft betrekking op het
blauw aangegeven gebied).
De wegenis heeft een oppervlakte van ca . 927 m 2 en wordt aangelegd tot op een diepte va n ca . 54 cm met
een breedte van ca. 5 m (afb. 4 en 5). Onder deze wegenis wordt de riolering aangelegd tot op een diepte
van ca . 2 m. De nutsleidingen worden aangelegd tot op een diepte van ma xi mum 1,20 m.
Bi jkomend worden er verha rdingen aangelegd tot op een diepte va n ca . 26 cm. Deze bes taan ui t
betons traats tenen en doen diens t als voetpaden en pa rkeerplaatsen.
De zones waa r de woningen gepland zi jn, hebben een totale oppervlakte van ca . 1590 m 2 .Over de diepte en
de aa rd van de funderi ngen van de woningen is echter nog niets bekend. Di t zal door de kopers bepaald
worden na de verkoop van de bouwgronden.

4

8

Dit tekstd eel is met het oog op conformit eit (v rijwel) woord elijk overgenomen uit d e arch eologi enot a: T. Van Mi erlo et al. 2017, 11 -12.
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Afb. 4.

Doorsnede van de aan te leggen wegenis.

Afb. 5.

Doorsnede van de aan te leggen wegenis.

De consequentie van de voorgenomen ingreep ka n zi jn da t eventuele aanwezige waardevolle
a rcheologis che res ten in de ondergrond worden aangetast. Aangezien de dieptevers tori ng van de woningen
nog niet gekend is , kan er vanui t gegaan worden da t het plangebied sterk vers toord zal worden door de
geplande werkzaamheden.
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1.4.2

Criteria uit Onroerenderfgoeddecreet

Decreet betreffende het onroerend erfgoed (citeeropschrift: "het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli
2013")
Artikel 5.4.2. (01/04/2019 - )
Voorafgaand aan het aanvragen van een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden moet een
archeologienota als vermeld in artikel 5.4.8 en artikel 5.4.12 opgesteld en gemeld worden in volgende
situaties:
1° aanvragen met betrekking tot percelen die gelegen zijn in een voorlopig of definitief beschermde
archeologische site;
2° aanvragen waarbij de totale oppervlakte van de kadastrale percelen waarop de vergunning betrekking
heeft 300 m² of meer bedraagt en waarbij de betrokken kadastrale percelen geheel of gedeeltelijk gelegen
zijn in archeologische zones, opgenomen in de vastgestelde inventaris van archeologische zones;
3° aanvragen waarbij de totale oppervlakte van de kadastrale percelen waarop de vergunning betrekking
heeft 3000 m² of meer bedraagt en waarbij de betrokken kadastrale percelen helemaal buiten de
archeologische zones, opgenomen in de vastgestelde inventaris van archeologische zones, liggen.
Voor de toepassing van het eerste lid, 2° en 3°, op terreinen zonder kadastraal nummer geldt de totale
oppervlakte van de werf van de te vergunnen verkaveling.
Voor de toepassing van het eerste lid, 2° en 3°, dient enkel rekening gehouden te w orden met de terreinen
waarop werken uitgevoerd worden met het oog op het bouwrijp maken van de verkaveling en met de
oppervlakte van de kavels die verkocht en verhuurd zullen worden voor meer dan negen jaar, waarop een
recht van erfpacht of opstal gevestigd zal worden of waarvoor een van die overdrachtsvormen aangeboden
zal worden, zulks met het oog op woningbouw of de oprichting van constructies.
De aanvrager van een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden wordt van die verplichting
vrijgesteld indien de aanvraag betrekking heeft op een gebied waar geen archeologisch erfgoed te
verwachten valt, zoals vastgesteld door de Vlaamse Regering.
Bij de aanvraag voor het bijstellen van een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden
overeenkomstig artikel 85 en 86 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning
moet geen gemelde archeologienota worden toegevoegd, voor zover dit niet gepaard gaat met bijkomende
ingrepen in de bodem.
De aanvrager van een omgevingsvergunning vo or het verkavelen van gronden kan een archeologienota
waarvan al akte is genomen indienen, als de aanvraag betrekking heeft op dezelfde percelen en als de
ingreep in de bodem van de te vergunnen werken overeenkomt met de ingreep in de bodem van de werken
omschreven in de archeologienota waarvan akte is genomen. Als er in de archeologienota een
archeologische opgraving werd opgelegd, moet deze zijn uitgevoerd en moet hierover een
archeologierapport aan het agentschap zijn bezorgd. In het geval dat er gebruik is gemaakt van
onderafdeling 7 van deze afdeling moet de nota waarvan akte is genomen zijn uitgevoerd. Als er in de nota
een archeologische opgraving wordt opgelegd, moet daarover een archeologierapport aan het agentschap
zijn bezorgd.
Op het Gewes tplan is het plangebied geheel bes temd als woongebied (a fb. 6). Voor het plangebied is geen
Provinciaal Ruimteli jk Ui tvoerings Plan (RUP) van kra cht.
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De a rcheologienota werd vervaa rdigd naar aanleiding va n een aanvraag van een omgevings vergunning voor
het verka velen van gronden. De verpli chting tot de opmaak va n een a rcheologienota wordt gekoppeld aan
cri teria . Voor onderha vi ge omgevi ngs vergunning geldt een verplichting voor het opstellen van een
a rcheologienota, daar:






de terreinen waarop werken uitgevoerd worden met het oog op het bouwrijp maken van de
verkaveling en de kavels die verkocht en verhuurd zullen worden voor meer dan negen jaar, waarop
een recht van erfpacht of opstal gevestigd zal worden of waarvoor een van die overdrachtsvormen
aangeboden zal worden, zulks met het oog op woningbouw of de oprichting van constructies in
totaal een oppervlakte van circa 8601 m 2 beslaan;
het plangebied geheelbuiten een voorlopig of definitief beschermde archeologische
site/archeologische zone, opgenomen in de vastgestelde inventaris van archeologische zones/ gebied
waar geen archeologisch erfgoed te verwachten valt 5;
het niet een aanvraag betreft voor het bijstellen van een omgevingsvergunning voor het verkavelen
van gronden overeenkomstig artikel 85 en 86 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de
omgevingsvergunning, zonder bijkomende ingrepen in de bodem.

Het vas ts tellen va n de a rcheologische waa rde van een plangebied dient te gebeuren op grond van de Code
van Goede Pra ktijk voor de ui tvoeri ng van en rapportering over a rcheologisch vooronderzoek en
a rcheologis che opgra vi ngen en het gebruik van metaaldetector (versie 4.0). Het doel van de Code is om als
een minimale s tandaa rd te dienen voor de kwalitei t van a rcheologis ch onderzoek en het gebruik van
metaaldetectoren in Vlaanderen.6
De eventuele vonds ten en bi jhorende documentatie die ti jdens het a rcheologisch onderzoek worden
verza meld, zullen voorlopig worden bewaa rd bi j Vlaams Erfgoed Centrum bvba. Na a fronding van het totale
onderzoek zullen de vonds ten en da ta worden overgedragen .

5
6

https://geo.onro erend erfgo ed.b e.
Agentschap Onro erend Erfgo ed 2019.
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Afb. 6.

12

Aanduiding van het plangebied op het gewestplan.
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1.5

Archeologische voorkennis en maatregelen

In het gebied is reeds een a rcheologienota opgemaakt i n de vorm van een burea uonderzoek.7 In deze
pa ra graaf zal per eerdere onderzoeksfase een uitgebreide samenva tting gegeven worden va n de resulta ten,
a rcheologis che verwa chting en geadviseerde maatregelen.
Bureauonderzoek – [2017K349] 8
Ui t de geraadpleegde aa rdwetens chappelijke bronnen blijkt da t het plangebied zi ch in de leems treek
bevi ndt. Op basis van de bronnen zi jn er eolische a fzettingen a fgezet binnen het plangebied. Verder bestaa t
het plangebied hier ui t een Lbc-bodem met ten oos ten een OB-zone. Lands chappelijk is het plangebied
eerder laag gelegen in de Di jlevallei op een hoogte tussen 34 en 35,5 m +TAW in de nabi jheid va n enkele
kleinere waterl open. Ook is het plangebied gemiddeld erosiegevoelig.
Op basis van de ontstaans geschiedenis va n dit leem, kunnen in potentie a rcheologis che resten vanaf het
Laa t-Paleoli thi cum voorkomen (geologisch ti jdperk Wei chseliaan (=Laat-Pleistoceen)). Archeologische res ten
ui t het Laat-Paleoli thi cum en Mesolithi cum bevi nden zi ch aan het oorspronkeli jke maai veld waa rbi j deze
zi ch mani festeren in de vorm van vuurs teen - en houtskool concentra ties. Het is echter onbekend in hoeverre
eventuele s teenti jdresten geconserveerd zijn. De kans bestaa t da t er a rcheologische res ten va naf het Laat Paleoli thcum voorkomen omwille van de guns tige ligging, na melijk in de Di jlevallei di chtbij kleine
wa terl open. Er zi jn echter nog geen a rcheologis che res ten ui t deze periode aangetroffen in de omgeving va n
het plangebied.
Res ten va naf het Neolithi cum tot en met de Late Middeleeuwen kenmerken zi ch door een sporenni veau en
zullen zi ch manifes teren in de vorm va n overblijfselen van nederzettingen, kuilen, putten en
erfafs cheidingen. Het sporenni veau is het beste zi chtbaa r juist onder de bouwvoor (Ap -horizont).
Momenteel is de exa cte dikte van de bouwvoor echter niet geweten. Er zi jn verder op basis va n de CAI
vers chillende a rcheologische res ten da terend ui t de Metaaltijden en Romeinse gra fheuvels teruggevonden.
Deze zijn voornamelijk op het hoger gelegen pla teau teruggevonden. Één van deze gra fheuvels is eveneens
op een lagere plaats op het pla teau gelegen. Mogelijk is deze laats te gra fheuvel op geli jke hoogte of lager
gelegen als het plangebied. Op basis van deze resten kan ges teld worden da t zowel het hogere plateau
palend aan het plange bied als de vallei een i nteressantere loca tie was voor bewoning ti jdens deze periode.
Op deze manier is het niet ui tgesloten da t eventuele a rcheologis che resten daterend ui t het Neolithicum tot
La te Middeleeuwen kunnen voorkomen binnen het plangebied.
Op basis van de his toris che bronnen en het kaartma teriaal blijkt da t het plangebied gedurende lange ti jd in
gebrui k was als akkerland of weiland sinds de 18 de eeuw. Op basis van his toris che gegevens va n Sint-JorisWeert is het dorp reeds gekend vana f de 12 de eeuw. Eveneens zi jn er CAI -loca ties in de buurt va n het
plangebied terug te vinden. Deze da teren echter vanaf de 18 de eeuw of in de Nieuwe Ti jd. Mogelijk kan di t
wi jzen da t di t gedeel te van het gebied pas la ter vana f de 18 de eeuw in ontwikkeling werd gebra cht. Ten
westen va n het plangebied kunnen relicten van de wereldoorlog teruggevonden worden. Deze reli cten
behoren tot de KW-linie die zich ves tigde rondom de Di jle. De kans is dan ook klein dat op de grote a fstand
van deze linie, nog a rcheologische res ten in associa tie met deze linie, kunnen voorkomen binnen het
plangebied. En omda t vanaf deze periode geen bebouwing is te zien in het plangebied, wordt de kans op
a rcheologis che res ten vana f de 18de eeuw dan ook laag gea cht.

7
8

T. Van Mi erlo et al. 2017. (https://lok et.onro erenderf goed .be/arch eologi e/notas/arch eologi enotas /6773)
Dit tekstd eel is met het oog op conformit eit (v rijwel) woord elijk overgenomen uit: T. Van Mi erlo et al. 2017b, 4-5
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De consequentie van de voorgenomen ingreep ka n zi jn da t eventuele aanwezige waardevolle
a rcheologis che res ten in de ondergrond worden aangetast. Aangezien de dieptevers tori ng van de woningen
nog niet gekend is , kan er vanui t gegaan worden da t het plangebied sterk vers toord zal worden door de
geplande werkzaamheden.
Het bureauonderzoek heeft nog onvoldoende informa tie gegenereerd. Er is na melijk een kans op
a rcheologis che res ten ui t het Laat-Paleolithi cum en Mesoli thi cum en eveneens ui t het Neolithi cum tot en
met de La te Middeleeuwen. De ligging van het plangebied alsook de teruggevonden archeologische resten
in de omgevi ng va n het plangebied onders teunen di t. Zo is het plangebied lager gelegen in de Di jlevallei in
de nabi jheid va n enkele kleinere wa terlopen. Di t was een aantrekkelijke l ocatie voor jager-verza melaars .
Het plangebied is ook onbebouwd waa rdoor mogeli jke steentijdresten nog i ntact kunnen zi jn.
Eveneens is er een verwa chting voor a rcheologis che sporen en/of res ten vana f het Neolithi cum tot en met
de la te middeleeuwen. Op basis van de loca tie va n het plangebied, namelijk la ger gelegen i n de Dijlevallei,
zou deze kans afgezwakt moeten worden maa r de CAI-loca ties i n de buurt tonen da t het gebied toch enige
aantrekkingskra cht had voor a rcheologis che res ten vana f het Neoli thi cum .
De a rcheologis ch verwa chting voor a rcheologis che resten en/of sporen vana f de Nieuwe Ti jd is laag
aangezien het plangebied op basis va n de historis che kaa rten onbebouwd was sinds de 18 de eeuw. In de
buurt van het plangebied komen eveneens CAI -loca ties voor ui t deze periode. De WO-reli cten beperken zi ch
echter tot de Dijlevallei en de overi ge loca ties dateren vanaf de 18 de eeuw, vana f deze peri ode kan nameli jk
op basis van historisch kaartma teriaal ges taafd worden da t de kans op a rcheologis che resten laag is .
Omwille va n deze gegevens kan er nog geen plan van aanpak voor een a rcheologis che opgra vi ng of behoud
in situ opgemaakt worden.
Vervolgonderzoek i n het plangebied heeft een groot potentieel tot kennis vermeerdering. In de gemeente
zi jn nog maa r weinig a rcheologis che onderzoeken ui tgevoerd. Dit plangebied biedt de mogelijkheid om
meer i nzi cht te kri jgen in de posi tie va n bewoningsloca ties in het lands chap. Voor de perioden hierna kan
verdere kennis bekomen worden over een eventuele bewonings continuïtei t of juis t discontinuïtei t en over
de ouderdom va n de regio.
Op basis van de bovens taande a rcheologis che verwa chting wordt er vooreers t een landschappelijk
bodemonderzoek gea dviseerd. Op basis van di t onderzoek wordt op een zeer geri chte, ons chadeli jke manier
de aa rdkundi ge opbouw en onts taansges chiedenis in kaart gebra cht. Verder wordt ook de inta ctheid va n de
bodem bekeken om ui tspra ken te kunnen doen over de conservering van eventuele s teenti jdres ten. Op
basis van de resul ta ten van di t onderzoek zal ui tgemaakt worden welke vervol gonderzoeken verder
ui tgevoerd moeten worden. Deze worden besproken i n het programma va n maa tregelen.
Geofysisch onderzoek zal hierbi j niet va n toepassing zi jn in het plangebied. Met een dergelijk onderzoek kan
onvoldoende inzi cht verkregen worden in sporenni veaus zoals van nederzettingen (op het ni veau va n
paalkuilen, kuilen etc.). Daa rnaast zijn de kos ten van een dergelijk onderzoek hoog en is het kos ten -ba ten
niet interessant om toe te passen. Verder is een veldka rtering niet nutti g, aangezien deze
onderzoeksmethode geen inzi cht kan vers chaffen in eventueel aanwezi ge sporenni vea us. Vondstma teriaal
da t verzameld wordt ti jdens een veldka rtering kan weliswaa r informa tie opleveren over de mogelijke
aanwezi gheid van sites en om welke periodes eventueel vertegenwoordigd zijn, echter een lands chappeli jk
booronderzoek, eventueel gevol gd door een proefsleuvenonderzoek is een meer geri chtere keuze en
daa rmee qua kos ten ba ten guns tiger.
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2

Verslag van resultaten landschappelijk bodemonderzoek

R. Paulussen (aardkundige)
2.1

Beschrijvend gedeelte

Op 27 november 2019 werd door het Vlaams Erfgoed Centrum in opdra cht een landschappelijk
bodemonderzoek ui tgevoerd binnen het plangebied. Het onderzoek werd uitgevoerd door aardkundi ge R.
Paulussen.9
2.1.1

Onderz oeksopdracht

Doelstelling en vraagstelling
Het lands chappelijk bodemonderzoek heeft als doel om door middel van boringen de
ontstaans geschiedenis, aa rd, topogra fie, morfologie en bodemvormende processen va n de ondergrond in
het plangebied in kaa rt te brengen. Aan de hand van de resul ta ten van het lands chappeli jk
bodemonderzoek wordt de mate va n inta ctheid va n de bodem en de daa rmee samenha ngende
a rcheologis che potentie va n het plangebied bepaald.
Ten behoeve van het lands chappelijk bodemonderzoek zijn de vol gende onderzoeks vra gen geformuleerd:
-

Wat is de geo(morfo)logische en bodemkundige opbouw van de ondergrond in het plangebied?
In hoeverre is deze opbouw nog intact?
Bevinden zich archeologisch relevante afzettingen in het plangebied?
Zo ja, op welke diepte ten opzichte van het maaiveld en het TAW?
Alhoewel niet het doel van een landschappelijk bodemonderzoek, zijn er desondanks toch
archeologische indicatoren aangetroffen?

Zo ja :
Op welke diepte ten opzichte van het maaiveld en het TAW zijn deze archeologische indicatoren
aangetroffen?
- Wat is de horizontaal ruimtelijke spreiding van deze archeologische indicatoren?
- Wat is de aard en ouderdom van deze indicatoren?
In welk opzicht kan op basis van het veldonderzoek de archeologische verwachting worden
bijgesteld?
In hoeverre worden de (mogelijk aanwezige) archeologische waarden bedreigd door toekomstige
planontwikkeling?
Is het plangebied voldoende onderzocht en zo nee, welke vorm van nader archeologisch onderzoek
kan worden geadviseerd?
-

-

Randvoorwaarden
Er zi jn geen randvoorwaa rden va n toepassing op de ui tvoering van het landschappelijk bodemonderzoek.

9

R. Paulussen is werkzaam binnen ArcheoPro en vo ert ond erzoek in onderaann eming uit voo r het Vlaams Erfgo ed Cent rum.
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2.1.2

Werkwijze en strategie

Voor het beantwoorden van de in § 2.1.1 genoemde onderzoeks vragen is de vol gende onderzoeksmethode
toegepas t, cf. het Progra mma van Maa tregelen:
boorgrid:

In raaien met onderlinge boorafstand van 30 meter, afstand tussen de raaien is eveneens 30
meter

aantal boringen:

10

diepte boringen:
boormethode:

Maximaal 2,0 m –mv of tot 0,3 m in de schone C-horizont van het bodemprofiel
Edelmanboor met een diameter van 7 centimeter

bemonstering:

versnijden en/of verbrokkelen

Vanwege ondoordringba re doorns trui ken (bramen) kon boring 10 niet worden ui tgevoerd. Ook kon deze
niet een aantal meter verplaats t worden door omva ng en densi tei t van de struiken en de aanwezi gheid van
het bos in het noorden ervan. De afs tand tussen de bori ngen die zou leiden tot een respectabele spreiding
was niet meer gewaa rborgd. Hierdoor is er voor gekozen om deze te laten vervallen.
Bi j het lands chappeli jk bodemonderzoek werd geen natuurwetens chappeli jk onderzoek en conserva tie
toegepas t.
Daa r het lands chappeli jk bodemonderzoek adequaa t en volledi g kon worden ui tgevoerd door de
aa rdkundi ge, werd geen advies i ngewonnen bi j specialisten en werd geen al gemene wetens chappeli jke
advisering gevraagd aan personen die buiten het project s tonden.
De bodemtextuur en a rcheologische indica toren zi jn bes chreven volgens het FAQ Unes co s ys teem (A, E, B,
C; met waa r nodig onderverdelingen). De X- en Y-coördina ten zijn i ngemeten met een RTK-GPS met een
nauwkeurigheid van 1 centimeter (planimetrie in La mbertcoördinaten: EPSG:31370). De Z-coördina ten zi jn
tevens tot op 1 centimeter nauwkeurig bepaald, op basis va n de Tweede Algemene Wa terpassing.
Hoewel een lands chappeli jk bodemonderzoek niet als primai r doel het opsporen van a rcheologis che
vindplaatsen en indi ca toren heeft, is gelet op de aanwezigheid van eventuele relevante a rcheologis che
vonds ten en voor bemonsteri ng in aanmerking komende bodemlagen .
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Afb. 7.

Overzichtsplan van het onderzoeksgebied met alle landschappelijke boringen. Weergeven op de
Basiskaart Vlaanderen (GRB – kleur, bron: Agentschap Informatie Vlaanderen).
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Afb. 8.
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Overzichtsplan van het onderzoeksgebied met alle geplande/uitgevoerde boringen. Weergeven op
een luchtfoto uit 2019 (Luchtfoto Vlaanderen, winter 2019 – kleur, bron: Agentschap Informatie
Vlaanderen).
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2.2

Assessmentrapport

2.2.1

Actuele situatie

Het bodemgebruik binnen het plangebied bes taat gedeelteli jk ui t grasland, jong bos en s truikgewas (m.n.
braa mstruiken). Binnen het plangebied zi jn enkele kleine opstallen en een houtopslag aanwezig. Het jonge
bos is omzoomd met spa rren en coni feren.

B2

B1

Afb. 9.

Actuele situatie van het plangebied, gezien vanaf de Pastoor Tilemansstraat nabij boring 1 in
oostelijke richting. De gele lijnen markeren de grenzen van het plangebied. Opnamedatum: 27-112019.

Afb. 10. Actuele situatie van het zuidelijke deel van het plangebied nabij boring 5, voor een groot deel zeer
dicht begroeid met braamstruiken, gezien in oostelijke richting. Opnamedatum: 27-11-20-19.
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2.2.2

Aardkundige opbouw

De boorgegevens worden gepresenteerd in bi jlage 3.
Algemene bodem opbouw
Middels het ui tgevoerde booronderzoek zijn binnen het plangebied twee li thologische hoofdeenheden
onders cheiden, eenheid 1 en 2 genoemd.
In de top van eenheid 1 is conform het s ys teem va n bodemclassifica tie voor Vlaanderen spra ke va n een
bodem zonder profielontwikkeling. Het in elke boring aangetroffen bodemprofiel bes taat ui t een Ap-(A/C)C(g) horizontsequentie. In a fwi jking van de bodemkaa rt van Vlaanderen is in de top van het sedimentpakket
geen (gebroken) textuur B hori zont i n een droge zandleemgrond aangetroffen.
Onder de Ap- of A/C-hori zont konden twee tot vier apa rte C-horizonten worden onders cheiden waa rbi j de
bovens te twee horizonten C1 en C2 tot eenheid 1 behoren en de onders te twee hori zonten C3 en C4 tot
eenheid 2.
Tabel 2 geeft Schematis ch overzicht van de bodemopbouw ter plaa tse van boring 2. Binnen het plangebied
is op hoofdli jnen geen sprake van een signi fi cante va riatie in aardkundige opbouw en bodemontwikkeling
(Afb. 11 t/m Afb. 16).
pakket

diepte –mv

omschrijving

horizont

interpretatie

1

0-30

Matig humeuze, bruingrijze zandige
leem

Ap

bouwvoor

2

30-100

Lichtbruine zandige leem, slap, fijn
gelaagd. Subeenheid 1A

1C

Colluvium, Laat-Holoceen
(post)middeleeuws

3

100-125

2Cg

Colluvium, Midden-/vroege fase
Laat-Holoceen

4

125-160

Licht bruingeel, matig grof, matig
slecht gesorteerd, grindhoudend zand,
fijn gelaagd. Subeenheid 1B
Licht geelgrijs matig fijn, matig goed
gesorteerd lemig zand. Subeenheid 2A

3Cg

Colluvium,LaatPleistoceen/Laat-Glaciaal

5

160-200

Licht bruinoranje, matig fijn, goed
gesorteerd zand. Subeenheid 2B

4C

Colluvium, Laat-Pleistoceen

Tabel 2. Schematisch overzicht van de bodemopbouw ter plaatse van boring 2.
Eenheid 1
De top van deze eenheid ligt op maaiveldni veau, de basis op een diepte die va rieert van 125 tot 150 cm –mv
(cf. boringen 2 en 5). In een aantal boringen kon de basis van eenheid 1 niet worden bereikt doordat de
boringen op een laag met grof grind zi jn ges tui t.
De bovens te eenheid 1 bes taat hoofdzakelijk ui t li chtbruine tot (licht) bruingele zandige leem of ma tig fijn
lemi g zand met zeer plaa tselijk een leemlaag (boring 5) en ingesloten fi jn grind (boringen 1, 2, 4 en 8).
Plaatseli jk bes taat deze eenheid zelfs gedeel teli jk ui t zand (boringen 2, 5 en 9). De gehele eenheid is
kalkl oos .
Een bi jkomend kenmerk va n deze eenheid is de veel vuldi g waa rgenomen zeer fi jne gelaagdheid met
sedimentaire laminae van 1 tot 3 mm. Deze bestaan ui t een a fwisseling van zand - en (zandi ge) leemlaagjes .
Bi nnen eenheid 1 kunnen twee subeenheden worden onders cheiden. Het bovens te deel (eenheid 1A)
onders cheidt zi ch van he t onders te deel (eenheid 1B) door een relatief geringere consistentie en een meer
bruine tot (li cht) bruingri jze kleur. Eenheid 1B is li chter en soms zelfs meer geel va n kleur. De overgang
tussen eenheid 1A en 1B is al tijd a brupt en recht. Ter plaa tse va n boring is de top va n eenheid 1B eni gszins
kleiig. Di t kan het gevolg zi jn va n lokale va ria ties in sedimenta tiedynamiek binnen de netto prograderende
hellingvoet.
In boring 3 kon geen onders cheid worden gemaakt tussen de subeenheden 1A en 1B. Ter plaatse van bori ng
8 werd de aardkundige bes chri jvi ng bemoeilijkt door de zeer droge toestand va n de bodem.
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Eenheid 2
Eenheid 2 bes taa t overwegend ui t ma tig grof tot ma tig fijn, ma tig slecht tot goed gesorteerd zand met e en
li chtgele tot li cht bruinrode of licht oranje kleur. De bruinrode kleur kan het gevol g zi jn van verbruining. De
eenheid is volledig kalkloos .
In deze eenheid is geen fijne sedimentaire gelaagdheid vergeli jkbaa r met eenheid 1 geconsta teerd. Wel
vertoont de top van deze eenheid in een aantal bori ngen een fijnere textuur (lemi g zand) zonder da t er
sprake is va n een abrupte overgang (subeenhei d 2A). Hierdoor lijkt er spra ke te zi jn van een fining upward
profiel .
Dieper in deze eenheid komt plaatselijk grof grind voor waa rdoor enkele bori ngen zi jn ges tui t.

Afb. 11. Foto van boring 1, uitgelegd van linksboven naar rechtsonder. Opnamedatum: 27 november 2019.

Afb. 12. Foto van boring 2, uitgelegd van linksboven naar rechtsonder. Opnamedatum: 27 november 2019.
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Afb. 13. Foto van boring 3, uitgelegd van linksboven naar rechtsonder. Opnamedatum: 27 november 2019.

Afb. 14. Foto van boring 4, uitgelegd van linksboven naar rechtsonder. Opnamedatum: 27 november 2019.

Afb. 15. Foto van boring 7, uitgelegd van linksboven naar rechtsonder. Opnamedatum: 27 november 2019.
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Afb. 16. Foto van boring 9, uitgelegd van linksboven naar rechtsonder. Opnamedatum: 27 november 2019.
2.2.3

Vondsten

Archeologische indi ca toren zi jn niet of nauweli jks in het sedi ment van deze eenheid aangetroffen. In de
bouwvoor zi jn enkele s tukjes baks teen waargenomen. De enige mogeli jke antropogene bes tanddelen
betroffen geringe voorkomens van houtskoolspikkels in boring 4 in de 1C-horizont en in boring 5 in de A/Chorizont.
2.2.4

Natuurwetenschappelijke stalen

Er werden geen s talen voor na tuurwetens cha ppelijk onderzoek genomen.
2.2.5

Interpretatie en datering

Op basis van de verri chte waa rnemingen wordt eenheid 1 zondermeer geïnterpreteerd als een colluviale
hellingafzetting. In a fwi jking van de quartai rgeologische kaa rt ontbreken eolische perigla ciale
lössleemafzettingen volledi g binnen het plangebied. Subeenheid 1A ligt erosief op eenheid 1B. In de top van
eenheid 1B is geen spra ke van bodemvorming.
Subeenheid 1A da teert naa r verwachting ui t het Laat-Holoceen, vermoedeli jk ui t de periode va n de Volle
Middeleeuwen of daa rna . Subeenheid 1B kan ui t het Midden-Holoceen of de vroege fase van het LaatHoloceen da teren (Neolithi cum t/m Romeinse tijd). Een Laa t-Glaciale ouderdom kan niet zondermeer
worden uitgesloten, maa r het ontbreken van (sporen van) Hol ocene bodemvorming maakt een Holocene
ouderdom en antropogene ontstaanswi jze meer aannemelijk.
Op basis van textuurkenmerken, het ontbreken van een sedimentai re gelaagdheid vergelijkbaa r met
eenheid 1 en de ogens chi jnlijke fining upward sequentie is eenheid 2 in eers te instantie geïnterpreteerd als
een fluvia tiele afzetting. Het zou dan de top va n een ri vierdalterras-res tant van de Di jle betreffen. Echter,
vanwege de va riabele TAW-hoogte van de top van eenheid 2 – die gl obaal pa rallel loop met het geleidelijk
van west naa r oost oplopende hellingprofiel (s chuine ma crogelaagdheid) – dient een fluvia tiele genese van
eenheid 2 te worden verworpen. Het is derhal ve waars chi jnli jker da t ook eenheid 2 een colluviale
hellingvoetafzetting betreft.
De zandtextuur kan worden veroorzaakt doorda t hellingopwaa rts de Tertiai re forma tie van Brussel
da gzoomd en is geërodeerd. De fining upwa rd s tra tigra fie wordt naa r verwa chting veroorzaakt doorda t
ti jdens de colluvia tie gedurende het Weichseliaan (verspoelde) lössleem een groter aandeel i n de vorming
van het hellingcolluvium kri jgt. Eenheid 2 wordt daa rmee gl obaal geda teerd in het Laat-Pleistoceen met
een Pleniglaciale of Laat-Glaciale top (subeenheid 2A).
Ook i n de top van eenheid 2 zijn, behoudens mogelijk enige mate va n verbruining, geen duideli jke sporen
van bodemvorming c.q. een inta cte (podzol)bodem vas tges teld. Hierdoor lijkt sprake te zi jn een beduidende
dis conformi tei t tussen eenheid 1 en eenheid 2.
Tertiaire a fzettingen zijn niet in de ui tgevoerde boringen aangetroffen.
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Een sporenniveau kan in principe voorkomen in de top van subeenheid 1A (in en di rect onder de bouwvoor)
vana f de Volle Middeleeuwen en in de top va n subeenheid 1B vanaf het Neoli thi cum. Deze res ten kunnen
dusdanig zijn geconserveerd da t a rcheologis che onderzoek tot relevante kenniswins t kan leiden.
Een steentijd artefactensite ka n in pri ncipe aanwezig zi jn (gewees t) in de top va n subeenheid 2. Vanwege
het erosieve sedimentatiemilieu in combina tie met het ontbreken va n een duidelijke inta cte bodem, is het
echter aannemelijk da t dergeli jke res ten niet lnager in situ voorkomen. De kans op een s teenti jd a rtefa cten
site met kennispotentieel is daarmee zeer klein.
2.2.6

Verwachting en conclusies

De voor het lands chappelijk bodemonderzoek opges telde onderzoeks vra gen kunnen op basis van de
resul ta ten als vol gt worden beantwoord:
-

Wat is de geo(morfo)logische en bodemkundige opbouw van de ondergrond in het plangebied?
Het plangebied ligt op een hellingvoet tussen de Holocene alluviale dalbodem van de Di jle i n het
westen en de s teile a fbraakwand van het aangrenzende leempla teau in het oos ten. De bodem
bes taa t uit een drietal colluviale eenheden, waa rva n de bovenste twee naar verwa chting ui t het
Holoceen da teren en de onders te eenheid naa r verwa chting ui t het Laa t-Pleistoceen. De verwachte
verbrokkelde textuur B-horizont met kenmerken van podzolisatie is niet vastges teld. In plaats
daa rvan is spra ke van een bodem zonder profielontwikkeling (A-C-profiel). Ook in de beide
afgedekte colluviale eenheden zijn geen bodems aangetroffen, enkel een mogelijk li chte verbruini ng
in de top va n de onders te eenheid.

-

In hoeverre is deze opbouw nog intact?
De aangetroffen bodems zi jn niet of na uwelijks antropogeen verstoord. Wel is er schijnbaa r spra ke
van erosie aan de top van de drie eenheden (eenheden 1A, 1B en 2). Tussen de subeenheden 2A en
2B is geen spra ke va n een disconformitei t.

-

Bevinden zich archeologisch relevante afzettingen in het plangebied?
In eenheid 2 kunnen artefa ctensi tes ui t de periode Paleoli thi cum en Mesoli thi cum aanwezi g zi jn
gewees t, maa r op basis van het erosieve milieu, in combina tie met het ontbreken va n een duidelijke
inta cte bodem, worden deze worden niet meer in primai re context verwa cht en zullen daa rom geen
potentie hebben tot relevante kennisvermeerdering.
Archeologische sporenni veaus ui t de periode va naf het Neoliti cum bevi nden zich i n de top van
subeenheid 1A en 1B. Hoewel deze aangetast kunnen zi jn door hellingerosie, kunnen nog s teeds
spoor(restanten) aanwezi g zi jn met kennispotentieel .

-

Zo ja, op welke diepte ten opzichte van het maaiveld en TAW?
Archeologische relevante ni veaus bevinden zi ch aan het maai veld di rect onder de moderne
bouwvoor (30 tot 45 cm mv) en in de top van subeenheid 1B (90 tot 120 cm -mv). De diepte va n de
potentieel a rche ologis ch relevante lagen kan vanwege de geomorfogenetische aa rd va n het
plangebied enigs zins va riëren.

-

Alhoewel niet het doel van een landschappelijk bodemonderzoek, zijn er desondanks toch
archeologische indicatoren aangetroffen?
Er zi jn geen a rcheologis che indi ca toren aangetroffen.

Zo ja :
- Op welke diepte ten opzichte van het maaiveld en het TAW zijn deze archeologische indicatoren
aangetroffen?
N.v.t.
- Wat is de horizontaal ruimtelijke spreiding van deze archeologische indicatoren?
N.v.t.
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- Wat is de aard en ouderdom van deze indicatoren?
N.v.t.
-

In welk opzicht kan op basis van het veldonderzoek de archeologische verwachting worden
bijgesteld?
Op basis van het vel donderzoek kan voor het plangebied de kans op behoudenswaa rdige
a rcheologis che res ten ui t het Laat-Paleolithi cum en Mesoli thi cum in de top van eenheid 2 met een
hoog potentieel op kennis vermeerdering worden bi jgesteld naa r laag.
De kans op behoudenswaa rdi ge archeologische sporenni veau ui t de periode Neolithi cum tot en met
de La te Middeleeuwen dient te worden behouden in de top van de subeenheden 1A en 1B. Deze
verwa chting geldt voor het hele plangebied; een indeling in zones waar geen archeologisch erfgoed
aanwezi g is of verwa cht wordt is niet va n toepassing.

-

In hoeverre worden de (mogelijk aanwezige) archeologische waarden bedreigd door toekomstige
planontwikkeling?
Daa r er een verka veling gepland is, waarbij de bouwvoors chriften geen res tri cties leggen aan de
diepte va n de bouwwerken, dient ui t te gaan van een integrale vers toring va n het plangebied.
Eventuele a rcheologische waarden bevi nden zich mogelijk al op een diepte va n 30 á 120 cm –mv en
worden daarmee di rect bedrei gd door de geplande ontwikkelingen.
Het toepassen van behoud in situ maatregelen is besproken, maa r niet wenselijk.

-

Is het plangebied voldoende onderzocht en zo nee, welke vorm van nader archeologisch onderzoek
kan worden geadviseerd?
Nee, aangezien de werken mogelijke a rcheologische waa rden bedreigen dient conform het
Progra mma van Maa tregelen een proefsleuvenonderzoek ui tgevoerd te worden.
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3

Verslag van resultaten proefsleuven

J. Siemons (veldwerkleider) & B.A.T.M. Weekers-Hendrikx (erkend archeoloog)
3.1

Beschrijvend gedeelte

Op 24 t/m 28 februa ri en 10 april 2020 werd door het Vlaams Erfgoed Centrum in opdra cht een verkennend
a rcheologis ch booronderzoek uitgevoerd binnen het plangebied.
Aangezien in de zuidelijke sleuven een inta ct bodemprofiel aanwezig was en een neoli thische spi tskling is
aangetroffen dient hier nader onderzoek plaats te vinden naar mogelijke aanwezi ge vuurs teensites . In
overleg met de ini tia tiefnemer en de consulente va n Agents chap Onroerend Erfgoed is daarom besloten de
zuidelijke percelen apa rt te ra pporteren. De bevindingen van sleuven 1, 2 en 9 zullen daa rom in deze
tweede nota besproken worden.
De resul ta ten van sleuven 3 t/m 8 zi jn al gerapporteerd en opgenomen in nota ID14832 waa rva n akte is
genomen. In deze sleuven wa ren een aantal losliggende sporen aanwezig. Een nader onderzoek naar deze
sporen zou een lage kennis winst opleveren. Deze percelen zi jn al vri jgegeven voor verdere ontwikkeling.
3.1.1

Onderz oeksopdracht

Doelstelling en vraagstelling
De volgende onderzoeks vra gen zijn opgesteld in het vi gerende Progra mma van Maa tregelen:




















Welke zijn de waargenomen horizonten in de bodem, beschrijving + duiding? Komt dit overeen met
de vaststellingen uit het booronderzoek?
Waardoor kan het ontbreken van een horizont verklaard worden?
Zijn er sporen aanwezig? Zo ja, geef een beknopte omschrijving.
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?
Kan op basis van het sporenbestand in de proefsleuven een uitspraak worden gedaan over de aard
en omvang van occupatie?
Zijn er indicaties (greppels, grachten, lineaire paalzettingen, …) die kunnen wijzen op een inrichting
van een erf/nederzetting?
Zijn er indicaties voor de aanwezigheid van funeraire contexten? Zo ja;
Hoeveel niveaus zijn er te onderscheiden?
Wat is de omvang?
Komen er oversnijdingen voor?
Wat is het, geschatte, aantal individuen?
Wat is de relatie tussen de bodem en de archeologische sporen?
Wat is de relatie tussen de bodem en de landschappelijke context (landschap algemeen,
geomorfologie, …)?
Is er een bodemkundige verklaring voor de gedeeltelijke afwezigheid van archeologische sporen?
Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?
Kunnen archeologische vindplaatsen in tijd, ruimte en functie afgebakend worden (incl. de
argumentatie)?
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?
Welke vraagstellingen zijn voor vervolgonderzoek relevant?

Randvoorwaarden
Het proefsleuvenonderzoek kan pas uitgevoerd worden als het bos gerooid is. Hierbij dienen de sta mmen
tot op maai veldhoogte gerooid te zi jn. Bi j ontworteling zouden a rcheologische res ten en s poren kunnen
vernietigd worden.
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3.1.2

Werkwijze en strategie

Het onderzoek is ui tgevoerd conform de Code va n Goede Pra kti jk en de bepalingen ui t het programma van
maa tregelen. Voor de s ta rt van het proefsleuvenonderzoek is een melding va n aanva ng gedaan (ID 3025) bi j
het agentschap Onroerend Erfgoed. Tevens is een projectcode aangevraagd in het a rcheol ogieportaal
(2020B198).
Om een betrouwbaa r beeld te kunnen vormen va n de aanwezige a rcheologie binnen het plangebied, diende
een oppervlakte va n ongeveer 12,5% worden onderzocht door middel van proefsleuven en kijkvens ters . Er
is gekozen voor dit percentage omda t op die ma nier genoeg oppervlakte onderzocht kon worden om een
goede a rcheologis che verwa chting te bekomen van het plangebied. Naast de sleuven, die 10% van de
oppervlakte beslaan, is er ruimte voorzien voor 2,5% in de vorm va n ki jkvensters , dwa rssleuven of
volgsleuven.
In totaal werden er 7 proefsleuven gepland. Ze hebben vers chillende afmetingen. Één proefsleuf heeft een
afmeting van 2 x 70m, één proefsleuf met afmetingen van 2 x 75m, één proefsleuf met afmetingen va n 2 x
125m en vier proefsleuven hebben een afmeting van 2 x 50 m. Alle proefsleuven hebben een oos t-wes t
oriëntatie en beslaan een totale oppervlakte van 940 m 2, wa t overeenkomt met ongeveer 11% van het
plangebied. Verder was er nog ruimte voor ongeveer 1,5% (130m²) van het plangebied om extra ki jkvensters
te plaatsen waar nodig. De tussena fstand tussen de sleuven bedraagt ca . 14 m waa rdoor de sleuven
ma xi maal gespreid worden.

Afb. 17.

De proefsleuven gepland op het plangebied.

De zone waarin het proefsleuvenonderzoek werd uitgevoerd betrof een braakli ggend terrein en omgekapt
bos (afb. 18). De sleuven konden deels volgens plan ui tgegra ven worden. De mees te noordelijke sleuf kon
niet geheel volgens plan aangelegd worden doordat er nog bomen en s trui ken stonden in de noordoos thoek
van het plangebied (afb. 19). In eers te ins tantie kon de mees t zuideli jke sleuf niet volgens plan aangelegd
worden doorda t de tuin daar omheind was met een hek. Er was daarom gekozen om de sleuf een aantal
meter naar het noorden te verplaa tsen, zo di cht mogelijk tegen het hek. Met een tweede terreinbezoek is
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dan alsnog de mees t zuideli jke proefsleuf aangelegd. Hierbi j is om de aanwezi ge obs takels heen gegra ven
doorda t de eigenaar de tuin nog een aantal jaa r behoudt (a fb. 20). Hierbi j is gekozen om de sleuf naar het
noorden aan te leggen, aangezien hi j anders te di cht op de aanwezige schuur zou komen te li ggen en s chade
aan de schuur door bi jvoorbeel d verzakking niet uitgesloten kon worden. In alle proefsleuven zijn s teeds
twee vla kken aangelegd naa r aanleiding van het booronderzoek.
2

In totaal werd ca . 1197 m va n het terrein onderzocht in de vorm van negen sleuven en een aantal
ki jkvens ters . Di t komt neer op ca . 13,9% va n de geplande werken (8601 m 2).

Afb. 18. Overzicht van de aangelegde proefsleuven met aanduiding van de relevante percelen.
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Afb. 19.

Zicht op het omgekapte bos richting het zuiden.

Afb. 20.

Zicht op de bomen en struiken in het noordoosten.
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Afb. 21.

Zicht op de omheining en de tuin richting het westen.

Methodiek tijdens het veldwerk
Het a rcheologische vlak is onder begeleiding va n de veldwerkleider ma chinaal aangelegd door een kraan op
rupsbanden met een gladde bak. Het vlak is te r plaatse van de sporen manueel opges chaafd om de
leesbaarheid te bevorderen. Er werden in alle proefsleuven twee vla kken aangelegd op basis van het
booronderzoek. Ook is er een metaaldetector ingezet tijdens het proefsleuvenonderzoek. Hierna zi jn het
per vla k en de sporen di gitaal ingemeten en ui tvoeri g bes chreven (spoornummer, vorm, soort, kleur,
samens telling) met behulp van een Global positioning system (GPS). Er werden in alle proefsleuven twee
vlakken aangelegd op basis van het booronderzoek. Nada t vlak 1 aangelegd, gefotogra feerd en ingemeten
was en er geen releva nte sporen aanwezig wa ren, werd vlak 2 aangelegd. Omda t de bodemopbouw s terk
vers childe per proefsleuf en van oost naar wes t, werd vlak 2 soms iets te diep aangelegd.
Om een indruk te kri jgen van de aa rd en conservering zi jn enkele grondsporen met de hand gecoupeerd.
Alle antropogene sporen zi jn in het vlak gefotogra feerd en de gecoupeerde sporen zi jn gefotogra feerd,
getekend (s chaal 1:20) en bes chreven.
Om de bodemopbouw te bestuderen zijn er drie profielkolommen aangelegd (afb. 22). De profielkolommen
zi jn handmati g opges chaafd en vervol gens ingekrast. De kolommen zi jn bes tudeerd door een aa rdkundige.
De li thologis che lagen zi jn gedocumenteerd, alsook de a rcheologis ch relevante lagen zoals
vegeta tiehori zonten, cul tuurla gen en sporen. Alle lagen zi jn bes chreven op textuur, kleur en bodemkundi ge
vers chijningen.
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Afb. 22. Locatie van de profielkolommen(opgebouwd uit put- en referentienummer).
3.2

Assessmentrapport

3.2.1

Methoden, technieken en criteria bij het assessment

Gezien het gering aantal a rcheologisch aangetroffen sporen zijn er geen s talen genomen . Zodoende
ontbreekt een assessment van de stalen. Aangezien het weinige vonds tma teriaal niet in aanmerking komt
voor conserva tie, ontbreekt ook een conserva tie-assessment. Het assessment van de sporen werd
ui tgevoerd op basis van de di gi tale plannen en coupetekeningen, de foto’s en de spoorbeschrijvingen. Deze
gegevens werden bestudeerd in rela tie tot his toris ch kaa rtma teriaal en luchtfoto’s .
3.2.2

Aardkundige opbouw

Tijdens het veldwerk zijn er negen profielen opges chaa fd en gedocumenteerd en werd regelma tig de
profiel wand opges chaafd om de dikte va n het colluvium te checken. Deze zi jn bes chreven op li thologie,
sedimentologie en bodemvorming. De bodems zi jn bes chreven per onders cheiden hoofd- en subhorizont.
Van elk profiel is , indien nodi g, het koolzure kalkgehalte bepaald met behulp van een 10%
zoutzuuroplossing. Daa rnaast zijn, indien aanwezi g, sedimentai re structuren beschreven.
De X- en Y-coördi naten zi jn ingemeten met een Global positioning system (GPS) met een nauwkeuri gheid
van 1 cm (planimetrie in Lambertcoordina ten (EPSG:31370). De Z-coordina ten zijn tevens tot op 1 cm
nauwkeurig bepaald, op basis va n de Tweede Algemene Wa terpassing.
Bodemopbouw proefsleuvenonderz oek
De si tua tie ui t het proefsleuvenonderzoek komt deels overeen met het lands chappeli jk booronderzoek en
zoals op de bodemkaa rt. Het plangebied bes taat ui t een ma ti g natte zandleem bodem waa rbi j de natuurli jke
bodemopbouw deels inta ct was . Het is gelegen aan de rand van de Di jlevallei met de vallei in het wes ten en
een helling ri chting het oosten. Aan de hand van het booronderzoek is gekozen om s teeds twee vlakken aan
te leggen, een aan de top van het colluvi um en een op de top van de vol gende laag, zijnde of een
colluvi umpakket of de top va n B/C-hori zont.
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In werkput 1 werd onder de bouwvoor een zand ophogingspakket aangetroffen met daa ronder een res tant
van colluvium. Onder het colluvium werd een E-horizont en een Bts -hori zont aangetroffen. In werkput 2
werd onder de bouwvoor een pa kket colluvium aangetroffen. Hieronder werd geen E-hori zont maar wel een
Bts -horizont gevonden. In werkput 9 werd onder de bouwvoor een di k pakket colluvi um, een E-hori zont en
een Bts -horizont aangetroffen. De C-horizont werd niet waa rgenomen en za t nog dieper. Profiel 1.1 wordt
als referentieprofiel voor opbouw van de bodem genomen (a fb. 23).
Profiel 1.1
S1000 LZ3, gri js : bouwvoor (Aph-horizont)
S1001 LZ3, bruin gevlekt: recente zandlaag (ophoging)
S2500 LZ3, bruin: natuurli jk ophogingspa kket (colluvium)
S2000 LZ3, wi t lichtbruin: uitspoelingslaag (E-hori zont)
S3000 LZ3, wi toranje gevlekt: klei- en i jzerri jke inspoelingslaag (Bts -hori zont)

Afb. 23. Profiel 1.1.
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Conclusie
Het plangebied betreft een ma ti g natte zandleembodem. Volgens de bodemkaa rt komt binnen het
plangebied een Lbc bodem, een droge zandleembodem met s terk gevlekte, verbrokkelde textuur B hori zont,
voor. De si tua tie ti jdens het proefsleuvenonderzoek komt overeen met deze situa tie waarbij er in het
oosten spra ke is van een iets meer geërodeerde bodem en ri chti ng het westen een meer colluviale bodem.
Di t komt doorda t het plangebied op de helling van de Di jlevallei ligt waa rbij het hoogs te punt van 35,5 m
+TAW in het oosten li gt en het laags te punt va n 31,59 i n het wes ten ligt. De bodem va rieert sterk over het
terrein, zo ook de dikte van het colluvium. Het a rcheologische vla k va rieert daarom ook licht over het hele
terrein. Vlak 1 is steeds aangelegd aan de top van het eers te colluvium pakket en vla k 2 is dan op de top va n
de volgende laag, zijnde colluvium of B-hori zont, aangelegd. Omda t de bodemopbouw soms s terk vers childe
per proefsleuf en van oost naa r wes t, kan het zijn dat vla k 2 soms iets te diep is aangelegd.
In proefsleuven van 2 meter breed in de leem is het soms moeili jk om het juiste ni veau te zien en deze
doorheen de proefsleuven te behouden.
3.2.3

Sporen

Tijdens het proefsleuvenonderzoek zi jn in totaal drie ca tegorieën sporen geregistreerd. Deze zi jn
geïnterpreteerd als greppel (GR), natuurli jke vers tori ng (NV) en als recente vers tori ng (REC)(afb. 24-25). De
gedetailleerde sporenkaa rten en vlakhoogtekaa rten va n vlak 1 en 2 zijn ondergebra cht in de bijlagen 6 en 7.
De sporen tekenden zi ch ma tig tot slecht a f tegen de na tuurlijke ondergrond.
De na tuurlijke sporen die in het vlak zi jn aangetroffen en di rect als natuurli jk zi jn herkend , hebben s teeds
het spoornummer 998 (NV) gekregen. Deze na tuurli jke sporen behel zen dierengangen of –holen en
plantaa rdi ge vers toringen zoals boomvallen en wortelga ngen. Deze sporen zi jn te herkennen door een
onregel ma tige aflijning in het vlak en vaak de oorspronkeli jke bodemvorming als vulling.
De recente vers toringen hebben s teeds het spoornummer 999 (REC) gekregen. De recente vers toringen
konden in het vla k herke nd worden aan de donkere gevlekte vulling. Verder zorgt de s tra tigra fische positie
(i ngegra ven vanaf de bouwvoor) voor deze jonge da tering.
Er werden sporen zowel op vlak 1 als vlak 2 aangetroffen. In vlak 1 werden alleen recente vers toringen en
een recente greppel aangetroffen. Het gaa t om werkput 2 en 9 (afb. 24). De recente greppel(S12) was
komvormig, 28 cm diep en bestond ui t vers chillende zandleemlaagjes (a fb. 26) De recente da tering is aan de
hand van een scherf indus trieel wit aa rdewerk en de s tra tigra fische positie met de bouwvoor a fgeleid.
In vlak 2 werden in werkput 1 een aantal na tuurlijke verkleuringen herkend. Daa rnaast leek een
a rcheologis ch relevant spoor aanwezig. Het gaat om spoor 1. (afb. 27). Di t spoor is na couperen
geïnterpretee rd als na tuurli jke verkleuring. Om de interpretatie als na tuurli jk spoor te verifiëren, werd de
coupe over het spoor nog een aantal keer naar a chteren gezet. Hierbi j veranderde het spoor in de coupe
s teeds van vorm, wa t de interpretatie bevesti gde. Omdat de overige sporen geli jkaa rdig aan vorm en vulling
wa ren, werden ook deze geïnterpreteerd als zi jnde natuurlijke vers toringen.
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Afb. 24.

Allesporenkaart van vlak 1 van het proefsleuvenonderzoek.

Afb. 25.

Afb. 26.
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Allesporenkaart van vlak 2 van het proefsleuvenonderzoek.

De recente greppel in werkput 9 op vlak 1(links) en in de coupe (rechts).
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Afb. 27.
3.2.4

Spoor 1 in werkput 1 op vlak 2 en de coupe(linksboven).

Vondsten

In totaal werden 3 vondstnummers ui tgedeeld. Vonds tnummer 2 komt ui t werkput 4 en is al besproken in
de eerdere nota (ID14832).
Vondstnummer 1 komt ui t een vak va n 5x5m in het colluvi um in werkput 2. De s cherven konden
gedetermineerd worden als twee gedraaide wands cherven en een deel va n een oortje. Het oortje is een
wors toor in gri js aa rdewerk. Een wands cherf is rood aa rdewerk dat gegla zuurd is langs binnen - en
buitenkant. De andere wands cherf heeft een eerder roze baksel en een zwa rt oppervlak langs de
buitenkant. De s cherven kunnen geda teerd worden vanaf de La te Mi ddeleeuwen tot en met de Nieuwe Ti jd.
Vondstnummer 3 werd aangetroffen bi j het aanleggen van een profiel in de E-hori zont van werkput 9. Het
gaa t om een vuursteenkling van 10,5 cm lang en 2 cm breed. De vonds t da teert hoogs twaa rs chi jnli jk ui t het
neolithi cum. Het vla k werd rondom de vonds t handma tig scha vend verdiept over een oppervlakte van 2x2
m tot ongeveer 5 cm diep, maar er werden geen bi jkomende s teenti jd a rtefacten aangetroffen.
Vermoedeli jk gaa t het dan ook om een losse vondst binnen het plangebied.
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Vondstnr.
1

Werkput
2

Vlak
1

Spoor
2500

Aardspoor
Coll uvium

Verzamelwijze
AANV

Vulling
1

aantal
3

3

9

1

2000

E-hori zont

Aanleg profiel

1

1

Afb. 28.
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Kling uit werkput 9.

Inhoud
Gedraaid
rood
aa rdewerk +
grijs
aa rdewerk
(ME-NT)
Vuurs teen
kling ui t het
neolithi cum
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Afb. 29.

Locatie aangetroffen vuursteenkling
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3.2.5

Verwachting en conclusies

De onderzoeks vragen kunnen als vol gt worden beantwoord:
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Welke zijn de waargenomen horizonten in de bodem, beschrijving + duiding? Komt dit overeen met
de vaststellingen uit het booronderzoek?
De A-hori zont, colluvium, E-horizont, Bts -hori zont en de C-hori zont zijn waa rgenomen tijdens het
proefsleuvenonderzoek. De A-horizont bes taat ui t een gri jspakket, de bouwvoor. Het colluvium
bes taa t uit een bruin pakket li chte zandleem en is in het oosten va n het plangebied dunner als in
het westen. In werkput 4 bes tond het colluvium uit twee colluvium pakketten. Het colluvium kan
geda teerd worden in de La te Middeleeuwen-Nieuwe Tijd. In het zuiden werd plaatselijk nog een
li chtbruin wi tte E-horizont aangetroffen. De Bts-horizont bes taat ui t wi t li chtbruine gevlekte
za ndleem. De C-hori zont is een ora njebruin gelaagd zandpakket met gri ndbi jmengi ng. De situa tie
komt niet overeen met de be vindingen ui t het booronderzoek waar overal twee colluvium
pa kketten aanwezi g wa ren en geen E of B-hori zont werd aangetroffen.



Waardoor kan het ontbreken van een horizont verklaard worden?
Alle verwa chte horizonten werden aangetroffen, de slechte bewa ring va n het bodemprofiel op
sommi ge plaatsen is te verkla ren door erosie.



Zijn er sporen aanwezig? Zo ja, geef een beknopte omschrijving.
Bi nnen sleuven 1, 2 en 9 zi jn op vla k 1 alleen recente sporen aangetroffen en een greppel . Deze
greppel kan eveneens als recent gedateerd worden. In vlak 2 zijn alleen na tuurli jke verkleuringen
aangetroffen. Spoor 1 leek een a rcheologisch releva nt spoor, maar na couperen bleek di t niet het
geval .



Zijn de sporen natuurlijk of antropogeen?
De sporen zi jn na tuurlijk en antropogeen va n ka rakter.



Hoe is de bewaringstoestand van de sporen?
De bewa ringstoestand van de sporen is goed tot ma tig. De recente sporen zi jn duidelijk a fgeli jnd
in het vlak. De na tuurlijke sporen zijn las tiger te herkennen door de va ge a flijningen in zowel vlak
als coupe.



Maken de sporen deel uit van één of meerdere structuren?
Er werd geen s tructuur herkend ti jdens het proefsleuvenonderzoek.



Behoren de sporen tot één of meerdere periodes?
De antropogene sporen behoren in de recente periode. De natuurlijke sporen kunnen van alle
ti jden zijn.



Kan op basis van het sporenbestand in de proefsleuven een uitspraak worden gedaan over de aard
en omvang van occupatie?
Er kan geen ui tspraak gedaan worden over de aa rd en omvang van een occupa tie op basis van de
aangetroffen sporen.



Zijn er indicaties (greppels, grachten, lineaire paalzettingen, …) die kunnen w ijzen op een inrichting
van een erf/nederzetting?
Er zi jn geen indi ca ties voor erf of nederzetting aangetroffen.
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Zijn er indicaties voor de aanwezigheid van funeraire contexten? Zo ja;
Hoeveel niveaus zijn er te onderscheiden?
Wat is de omvang?
Komen er oversnijdingen voor?
Wat is het, geschatte, aantal individuen?
Er zi jn geen indi ca ties gevonden voor funerai re contexten.



Wat is de relatie tussen de bodem en de archeologische sporen?
De recente sporen werden aan de top van het colluvium aangetroffen. De andere sporen werden
aan de top van de Bts-horizont of C-hori zont aangetroffen.



Wat is de relatie tussen de bodem en de landschappelijke context (landschap algemeen,
geomorfologie, …)?
Het plangebied situeert zi ch op de rand van de Di jlevallei. Doorda t het plangebied gelegen is op
een helling en lang onbebouwd is het bodemprofiel geërodeerd en heeft zi ch colluvi um afgezet.
De oorspronkeli jke E-hori zont is daa rdoor op de mees te plaatsen verdwenen en het pakket
colluvi um vers chillend qua dikte over het terrein.



Is er een bodemkundige verklaring voor de gedeeltelijke afwezigheid van archeologische sporen?
Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?
Bodemkundi g ontbreekt de E-horizont maa r ook de B-hori zont op sommige plaa tsen. Op het
gehele terrein li gt er ook een pa kket colluvium. Het lijkt dus da t het plangebied s terk geërodeerd
is. Hierdoor is het mogeli jk da t een gedeel te van de sporen zi jn verdwenen.



Kunnen archeologische vindplaatsen in tijd, ruimte en functie afgebakend worden (incl. de
argumentatie)?
Bi nnen het onderzoeksgebied is geen sporenvindplaats aanwezi g. Wel kan de vuurs tenen kling
wi jzen op een occupa tie of in ieder geval gebruik van de loca tie in het Neoli thi cum. De vindplaats
die hierbi j behoort is nog niet duideli jk in beeld door het ontbreken va n sporen. Ook het
opscha ven van het vlak rondom de kling heeft geen a rtefa cten opgeleverd. Er dient zodoende nog
nader onderzoek gedaan te worden of er sprake is van een vi ndplaa ts in de vorm van een s teenti jd
a rtefactensite.



Wat is de vastgestelde en verwachte bewaringstoestand van elke archeologische vindplaats?
De vuurs tenen kling is aangetroffen in de E-hori zont. Een mogelijke aanwezi ge steentijd
a rtefactensite kan daa rom een goede conservering kennen.



Wat is de waarde van elke vastgestelde archeologische vindplaats?
Indien een (Neoli thische) a rtefactensite aanwezig is , dan heeft da t een hoog kennispotentieel bi j
nader onderzoek. Dergelijke si tes zi jn nog vri j onbekend.



Wat is de potentiële impact van de geplande ruimtelijke ontwikkeling op de waardevolle
archeologische vindplaatsen?
Aangezien het hier een verka veling betreft, dient de i mpa ct als ma ximaal te worden bes chouwd.



Welke vraagstellingen zijn voor vervolgonderzoek relevant?
Allereerst dient gekeken te worden naa r:
1. of er een vindplaats aanwezi g is
2. wa t de aa rd is van de vi ndplaa ts
3. welke begrenzing deze vindplaats heeft
4. wa t het kennispotentieel is van de vi ndplaats bi j een nader onderzoek
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3.2.6

Advies: verkennend archeologisch booronderzoek

In het volgende zal de keuze van de methode(n) voor verder onderzoek nader worden onderbouwd, op
basis van de volgende vier cri teria :





Is het mogelijk deze methode toe te passen op dit terrein?
Is het nuttig deze methode toe te passen op dit terrein (levert het iets op)?
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)?

Een a rtefa ctensite kent over het algemeen een aangesloten spreiding aan vonds ten met voldoende
di chtheid en in dit speci fieke geval wordt geen l ow-densi ty si te verwa cht. Daarom kan een eventuele
s teenti jd a rtefa ctensi tes in di t geval doormiddel van een verkennend a rcheologis ch booronderzoek
geka rteerd worden.
Ook proefputten- of sleuven kunnen gebruikt worden om de aanwezigheid van een a rtefa ctensi te aan te
tonen. Een verkennend a rcheologisch booronderzoek is in di t geval echter de gepas te methode om
vonds tni veaus aan te tonen. Hoewel het ook mogeli jk is om vonds tni veaus te prospecteren door middel van
proefsleuven- of putten waa rbi j de vri jgekomen grond gezeefd wordt om de aanwezi gheid van vonds ten
vas t te s tellen, is een verkennend a rcheologisch booronderzoek in di t geval sneller, goedkoper en minder
s chadelijk. De ba ten wegen daa rom beter op te tegen de kos ten bi j een booronderzoek.
Het plaa tsen van proefputten rondom de vonds tloca tie van de vuurs tenen kling ui t werkput 9 is overwogen.
De grond di rect rond de vonds tlocatie is echter al handma tig scha vend onderzocht, zonder verdere
vonds ten als resul taat (zie pa ra graaf 3.2.4). Di t slui t echter niet ui t dat de vondst onderdeel is van een
wi jder verbrei de en/of verder weg gelegen concentra tie(s). Proefputten onderzoek kan daa rom beter
worden uitgevoerd nada t eventuele concentra ties nader zi jn gelokaliseerd doormiddel van (verkennende
en/of waa rderende) a rcheologische boringen, en de hoeveelheid en posi tie va n de proefputten beter
onderbouwd kan worden.
De speci fieke eisen waa raan de ui tvoeri ng va n het verkennend a rcheologisch booronderzoek dient te
voldoen, worden in het volgende hoofdstuk nader ui tgewerkt.

40

IJzerenwegstraat, Sint-Joris-Weert, Oud-Heverlee. Nota van percelen 56G, 56H, 56K & 56L

4

Verslag van resultaten verkennend archeologisch booronderzoek

R. Paulussen (aardkundige), A. Van de Water (aardkundige)& R. Machiels (steentijd materiaalspecialist)
4.1

Beschrijvend gedeelte

Op 4, 5 en 9 juni 2020 werd door het Vlaams Erfgoed Centrum in opdra cht een verkennend a rcheologis ch
booronderzoek ui tgevoerd binnen het plangebied. Het onderzoek werd de eers te twee dagen ui tgevoerd
mi ddels mechanis che a vegaa rboringen en stond onder leiding va n aa rdkundige R. Paulussen10, met
assistentie van W. De Roeck. De derde dag werden enkele boringen handma tig verri cht door R. Paulussen
en W. De Roeck. De s talen werden verwerk te Geel bi j de zeefins tallatie va n het VEC en de gedroogde
zeefresiduen werden onderzocht door s teentijd ma teriaalspecialist R. Ma chiels.
4.1.1

Onderz oeksopdracht

Doelstelling en vraagstelling
Het verkennend a rcheologis ch onderzoek heeft als doel om door middel van een s teekproefsgewijze
bemonstering van de bodem door middel van grondboringen, de aan- of afwezigheid va n a rcheologische
vindplaatsen in een plangebied vas t te s tellen. Door de gehan teerde methode (zoals grid, boordiameter,
maaswi jdte zeef, waarnemings techniek) af te stemmen op de prospectiekenmerken van een vindplaats
(zoals geologis che context, landschappelijke ligging, afmeting, aan - of a fwezigheid va n cul tuurla gen,
vonds tspectrum, vonds tdi chtheid) kan een s ta tistis ch betrouwba re prospectiemethode worden bereikt.
Om hierover een ui tspraak te kunnen formuleren zijn de vol gende onderzoeks vragen opgesteld in het
vi gerende Programma va n Maa tregelen. Deze dienen op basis va n de resulta ten va n het veldonderzoek zo
goed mogelijk te worden bea ntwoord:















10

Welke zijn de waargenomen horizonten in de bodem, beschrijving + duiding? Komt dit overeen met
de vaststellingen uit het landschappelijk booronderzoek?
Waardoor kan het ontbreken van een horizont verklaard worden?
Is er een prehistorische vindplaats aanwezig?
Indien er een prehistorische vindplaats aanwezig is wat is de aard (basiskamp,…), de
bewaringstoestand (primaire context, secundair, …) van deze vindplaats?
Wat is de vermoedelijke verticale en horizontale verspreiding van de site (afbakening)?
Wat is de relatie tussen de bodem en de artefacten?
Wat is de relatie tussen de bodem en de landschappelijke context (landschap algemeen,
geomorfologie, …)?
Kunnen prehistorische vindplaatsen in tijd, ruimte en functie afgebakend worden (incl. de
argumentatie)?
Wat is de vastgestelde en verwachte bewaringstoestand van elke prehistorische vindplaats?
Wat is de waarde van elke vastgestelde prehistorische vindplaats?
Wat is de potentiële impact van de geplande ruimtelijke ontwikkeling op de waardevolle
prehistorische vindplaatsen?
Voor waardevolle prehistorische vindplaatsen die bedreigd worden door de geplande ruimtelijke
ontwikkeling: hoe kan deze bedreiging weggenomen of verminderd worden (maatregelen behoud
in situ)?
Voor waardevolle prehistorische vindplaatsen die bedreigd worden door de geplande ruimtelijke
ontwikkeling en die niet in situ bewaard kunnen blijven:
Wat is de ruimtelijke afbakening (in drie dimensies) van de zones voor vervolgonderzoek?

R. Paulussen vo ert in ond eraanneming ond erzoek uit voor h et Vlaams Erfgoed C entru m.
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Welke aspecten verdienen bijzondere aandacht, zowel vanuit methodologie als aanpak
voor het vervolgonderzoek?
Welke vraagstellingen zijn voor vervolgonderzoek relevant?
Zijn er voor de beantwoording van deze vraagstellingen natuurwetenschappelijke onderzoeken
nodig? Zo ja, welke type staalnames zijn hiervoor noodzakelijk en in welke hoeveelheid?
-




Randvoorwaarden
Er zi jn geen randvoorwaa rden va n toepassing op de ui tvoering van het verkennend a rcheologisch
booronderzoek.
4.1.2

Werkwijze en strategie

Op basis van de bevindingen van eerdere onderzoeksfasen is de volgende onderzoeksmethode gehanteerd :
boorgrid:

6 x 5 m (boorafstand x raaiafstand)

aantal boringen:

81

diepte boringen:
boormethode:

Tot max. 2 meter onder maaiveld
Mechanische boringen (avegaar) met een diameter van 20cm: boringen 1, 4 t/m 8, 10 t/m 14,
16, 18 t/m 20, 22 t/m 81
Handmatige boringen (Edelman) met een diameter van 12cm: boringen 2, 3, 9, 15, 17 en 21

bemonstering:

het opgeboorde sediment is, gescheiden per bodemhorizont / archeologische laag, verzameld
en nat gezeefd over een zeef met maaswijdte van 1 millimeter; de droge residuen zijn met het
blote oog en/of een loep geïnspecteerd op de aanwezigheid van archeologische indicatoren

Grid & lokalisering
Als onderzoeksgebied voor het verkennend a rcheologis ch booronderzoek werd de zone met (deels) inta cte
bodem genomen, zoals afgeba kend op basis va n de proefsleuven, ofwel de percelen 56G, 56H, 56K en 56L.
De overige percelen van het plangebied zi jn door een aktename va n een eerdere nota (ID14832) al
vri jgegeven voor verdere ontwikkeling.
Het booronderzoek werd ui tgevoerd te in een s ystema tisch verspringend boorgrid van 6 x 5 m (boora fs tand
x raaiafsta nd). Dit omda t het hier om een klein onderzoeksgebied gaa t (mi nder dan 3.300 m 2) en hierdoor
11
de trefkans bi j een 12 x 10 m grid te laag is .
Rekening houdend met het grenseffect werd de eers te boorraai ma ximaal op 1/3 van de raaiafs tand van de
grens van het plangebied geplaa tst12.
Bi j het ui tzetten van het boorgid zi jn de loca ties van de proefsleuven vermeden, om boringen in een
vers toord profiel te voorkomen. Vanwege obsta kels (bomen, bebouwing, etc.) zi jn ook enkele geplande
boringen over zeer beperkte afs tand verplaats t (Afb. 30). Deze minimale verplaatsingen zijn derma te klein
da t ze het regelma ti ge nauweli jks vers toren en geen gevol gen hebben voor het assessement van het
onderzoek.
Boring 2 is op 40 cm gestuit op verha rding. Verplaa tsing van de boring is geprobeerd maa r bleek weini g
zi nvol, omda t het obs takel vri jwel het volledige oppervlakte tussen de aanpalende boringen bes treek.
Bovendien bleek de bodemopbouw va n het terrein in de overi ge boringen vri j uni form, waa rdoor het
vervallen va n de boring naa r verwachting weinig verlies in kennis betekent.

11
12

42

Van Gils, M . & E. M eyl emans, p.16-17.
Van Gils, M . & E. M eyl emans, p. 11, 17-18.

IJzerenwegstraat, Sint-Joris-Weert, Oud-Heverlee. Nota van percelen 56G, 56H, 56K & 56L

De X- en Y-coördi naten werden ingemeten met een GPS of een Robotic Total Station (RTS) met een
nauwkeurigheid van 1 cm (planimetrie i n La mbertcoordina ten (EPSG:31370)). De Z -coordina ten worden
tevens tot op 1 cm nauwkeuri g bepaald, op basis van de Tweede Algemene Waterpassing.

Afb. 30. Overzichtsplan van het onderzoeksgebied met alle uitgevoerde boringen met unieke identificatie.
Weergeven op een luchtfoto uit 2019 (bron: Agentschap Informatie Vlaanderen).
Boordiepte
Als gevol g van pos tdeposi tionele processen zi jn li thische a rtefa cten aan verti cale verplaatsing onderhevig.
Bi j (min of meer) goed ontwikkelde bodems vormt (de top van) de B-hori zont, als gevolg van de doorgaans
13
grotere di chtheid en compa ctie, een na tuurlijke ondergrens voor deze verti cale verplaa tsing en de
mi nimale ondergrens voor een verkennend booronderzoek.
Daa r de nota onderdeel is van een vergunning voor verka veling en er geen s tedenbouwkundige
voors chri ften van kra cht zullen zi jn op de diepte va n eventuele toekoms tige werken, dient er uitgegaan te
worden van integrale vers tori ng van het plangebied. Als ma ximale onderzoeksdiepte werd daarom 200 cm
aangehouden. De C-horizont werd bij het lands chappelijk booronderzoek en het proefsleuven onderzoek al
binnen deze diepte aangetroffen, en zo ook bij de meeste verkennende bori ngen. Bi j vi jf bori ngen (7, 8, 14,
36, 47) werd op het dieps te punt de BC-hori zont bereikt

7

Deeb en 1999.
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Boortechniek
De Code van Goede Prakti jk bepaalt een mini male boordia meter van 10 cm voor verkennend a rcheol ogis ch
booronderzoek. Conform de ri chtli jn voor het prospecteren naa r steentijd a rtefa ctensites , dient echter i n
pri ncipe al ti jd bes t gekozen te worden voor een zo groot mogelijke diameter, omda t deze een gevoelige
invl oed op de vindkans heeft. De diameter van de boor is de eni ge fa ctor die het volume van de
boormons ters bepaal t, want a rcheologis che ni veaus moeten s teeds over de volledige diepte bemonsterd
worden. Er wordt daarom bes t gekozen voor de groots te boordiameter die de pra ktische oms tandi gheden
toela ten. Voor een goede vi ndkans bi j relatief ondiepe boringen (< 120 cm) in zandbodems wordt daa rom
een diameter va n 15 cm aanbevolen. Een dia meter van 20 cm werd hiervoor in het verleden vaa k gebruikt,
maa r omwille van ergonomis che redenen wordt di t in de huidige prakti jk mees tal vermeden.14
Daa r de boordiepte naa r verwa chting 200 cm –mv zal zi jn en de ondergrond bestaa t ui t een li chte tot zwa re
leem, is va nwege ergonomische redenen het gebruik van een edelmanboor met een diameter van >12 cm
niet verantwoord. Daa rom is gebruik gemaakt va n een mechanis che, volle a vegaa rboor met een diameter
van 20 cm. Door gebruik te maken va n een a vegaa rboor met een enkel sni jblad, kan bovendien een profiel
verkregen worden va n hoge kwali teit. Deze techniek heeft daarom de voorkeur ten opzi chte va n
mechanis che boortechnieken met een kleiner boorvolume ( bijv. a qualock of geoprobe s ystemen).
Enkele boringen op moeilijker toegankelijke loca ties zi jn handma tig gezet met gebruik van een 12 cm
edel man boor.
De bodemtextuur en a rcheologische indica toren zi jn bes chreven volgens het FAQ Unes co s ys teem (A, E, B,
C; met waa r nodig onderverdelingen).
Staalname
De inzameling van sediment gebeurde ges cheiden per bodemkundi ge hori zont, waa rbi j het sediment ui t de
volledige hori zont wordt verzameld.15
Ook li this che a rtefa cten uit een Ap-horizont kunnen een indi ca tie zi jn voor de aanwezigheid van een
s teenti jd a rtefa ctensi te met kennispotentieel . Indien een deel van de verwa chte site in een ploeglaag kan
zi jn opgenomen, maakt deze ploeglaag vol gens de CGP deel ui t van de vraa gstelling en moet ook deze
(ges cheiden) bemonsterd worden.16 Ui t het verkennend booronderzoek werd echter duideli jk da t de Aphorizont is gevormd in jong colluvium, da t ook onder de bouwvoor is aangetroffen (zie pa ra graaf 4.2.2).
Eventueel li this ch ma teriaal binnen di t jonge colluvium is waa rschijnlijk niet meer in situ gelegen en een
rui mtelijke samenhang tussen vonds ten binnen di t pakket of met een eventuele onderliggende
a rtefactensite in pri maire context kan daa rom niet veronders teld worden en doormi ddel va n waa rderend
onderzoek ook niet of nauwelijks vas t te s tellen . Het kennispotentieel va n li this che a rtefa cten ui t di t jonge
colluvi um is daa rom zeer beperkt. Daarom is het jonge colluvium en de daa rin gevormde Ap-horizont niet
bemonsterd.
Onder het jonge colluvium is een pakket oud, Pleistoceen colluvium aangetroffen, waa rin een bodem is
ontwikkeld. Di t is het pakket waa rin bij het proefsleuven onderzoek de vuurs tenen kling is gevonden . Van
di t pakket zi jn de sedimenten wel ges cheiden per bodemkundi ge hori zont verza meld.
Aangezien er binnen het terrein van na ture een B-hori zont aanwezi g is , ma g er bi j het aantreffen va n een AC-profiel vanuit worden gegaan dat een s teenti jd a rtefa ctensi te ter hoogte van de boring derma te is
vers toord da t kennispotentieel niet langer aanwezig is. Staalname is in dat geval niet gebeurd

14
15
16
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Het opgeboorde sediment wordt na t gezeefd over een zeef met een maaswi jdte van 1 mm. Het residu
wordt onderzocht op het voorkomen van a rcheologis che indi ca toren zoals aa rdewerk fragmenten en
houtskool , maa r voornameli jk op de aanwezi gheid van lithische fragmenten.
Overig
Bi j het verkennend a rcheol ogis ch booronderzoek werd geen na tuurwetens chappelijk onderzoek en
conserva tie toegepas t.
Daa r het verkennend a rcheologis ch booronderzoek adequaat en volledig kon worden ui tgevoerd door de
veldwerkleider en de ma teriaaldeskundi ge, werd geen algemene wetens chappelijke advisering gevraagd
aan personen die buiten het project s tonden.
4.2

Assessmentrapport

4.2.1 Actuele situatie
Het plangebied was ten tijde het verkennend a rcheologisch booronderzoek braakliggend. Het zuidelijke
gedeel te was in gebrui k als grasland / weide met enkele fruitbomen en houtopslag. Het noordeli jke deel
was recent van vegeta tie ontdaan waarbij booms tobben nog gedeel telijk in de bodem zi jn achtergebleven.

Afb. 31. Actuele situatie van het plangebied, gezien in westelijke richting. Opnamedatum: 9 juni 2020. Op
de voorgrond het zuidelijke deel van het plangebied met de dichtgegooide proefsleuf 9. Rechts op
de foto het noordelijke deel van het plangebied.
4.2.2

Aardkundige opbouw

De boorgegevens worden gepresenteerd in Bijlage 11.
Basisprofiel
Op basis van het verkennende a rcheologis che booronderzoek kan een basisprofiel opgesteld worden voor
het gehele onderzoeksgebied. Di t basisprofiel bes taa t uit 7 laagpakketten (Tabel 3) en is gebaseerd op
boring 65, welke het mees t volledi g inta cte bodemprofiel vertoonde .
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pakket

diepte –mv

omschrijving

1

0-40

Zwak grindig, matig humeus, matig fijn Ap
zand met een donker grijsbruine kleur

horizont

interpretatie
bouwvoor

2

40-95

Zwak grindig, matig fijn zand met een
bruine kleur en puindeeltjes

C1

Jong colluvium
Laat-Holoceen

3

95-125

C2

Jong colluvium
Midden- of Laat-Holoceen

4

125-145

Lemig zand (zandfractie is matig fijn)
met een lichtbruine kleur en
houtskoolbrokjes/-spikkels
Zwak humeuze zandige leem met een
grijze kleur en met plaatselijk
houtskoolbrokjes

Ab

Oud colluvium
Laat-Pleistoceen-MiddenHoloceen

5

145-160

Zwak humeuze zandige leem met een
lichtgrijze kleur en met plaatselijk
houtskoolspikkels

E

Oud colluvium
Laat-Pleistoceen-MiddenHoloceen

6

160-190

Zware zandige leem met een lichtrode
kleur

Bt

7

190-200

Zwak grindig, matig grof zand met een
donkergele kleur

C3

Oud colluvium
Laat-Pleistoceen-MiddenHoloceen
Oud colluvium
Laat-Pleistoceen-MiddenHoloceen

Tabel 3. Schematisch overzicht van de bodemopbouw.

Ap

C1

Ap

C1

C2
Bt
Ab

E
C
Bt

Afb. 32. Foto’s van boringen 65 (links) en 76 (rechts) met aanduiding bodemhorizonten.
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Oud colluvium
Pakketten 4 t/m 7 betreffen bodemlagen van de textuur B-bodem, aangetroffen in oud colluvi um. Het
betreft de Ab-, E-, Bt- en C-hori zont i n een zandi ge zwa re leem. Hierbi j wordt opgemerkt da t de C-hori zont
in di t oud colluvium grof zandiger va n textuuraa rd is en daarbij ook fi jne grindjes in de vorm van
za nds teenbrokjes beva t (Afb. 33).
Waa rgenomen gleyvers chijnselen dienen als pseudogley te worden bes chouwd, veroorzaakt door periodiek
op de Bt-hori zont s tagnerend bodemwa ter.
Da t deze bodempa kketten als colluviaal zi jn aangemerkt, en niet als fl uviatiele terrasafzetting zoals in het
lands chappelijk bodemonderzoek als een mogeli jkheid geopperd werd, is te verklaren door de na volgende
aangetroffen kenmerken die wijzen op een colluviale hellinga fzettingen:
-

-

In alle bodemlagen van de textuur B-bodem is een zeer fi jne dis conti nue gelaagdheid
vas tgesteld, typisch voor colluvium;
De positionering va n zowel de fi jne gelaagdheid in de pakketten alsook de gelaagdheid van de
pa kketten onderling is pa rallel aan de huidige topogra fie. Structureel over het gehele
plangebied is de top van het oude colluvium opgetekend op een diepte van 120 tot 130 cm
beneden maai veld. Daa r waa r het huidi ge reliëf sti jgt of daal t, fluctueert de gelaagdheid mee,
waa rbij de rela tieve diepte t.o.v. het huidige maai veld een constante bli jft. Alluviale a fzetti ngen
zouden eerder een reliëfni vellerend verloop hebben, gedicteerd door wa terloop in plaa ts va n
oorspronkelijk (mi cro-)reliëf.
In alle bodemlagen zi jn zands teenbrokjes aangetroffen (Afb. 33). Deze brokjes zi jn ui terma te
hoekig en wijzen niet op een langduri g fluviatiel tra nsport, welke gewoonlijk a fronding als
gevol g heeft..

Afb. 33. Detail van enkele zandsteenbrokjes afkomstig uit zowel jong als oud colluvium in de C2- E-, B- en
C3-horizont van enkele boringen (boringen 8, 3, 43, 50, 57 en 60).
Jong colluvium
Boven de begra ven bodem is een pakket aangetroffen bes taande ui t twee la gen met een totale dikte van
gl obaal 90cm. Di t pakket is eveneens geïnterpreteerd als colluvium, maar is recenter gevormd.
Di t jongere colluvi umpa kket wordt gekenmerkt door een grovere, meer zandi ge textuur: zand in het
bovens te laagpakket (laagpakket 2) en lemi g zand in het onders te laagpakket (laagpakket 3). De consistentie
van laagpa kket 3 is relatief hoog in vergelijking met laagpakket 2. In beide laagpakketten is een fijne
gelaagdheid vas tges teld.
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In di t colluviale pakket is in geen van beide laagpakketten een bodem gevormd, ui tgezonderd een moderne
Ap-horizont van 25 à 40 cm dikte aan de top.
Afwijkingen op het basisprofiel
Eén bori ng (bori ng 2) is ges tui t op grof puin op 40 cm –mv (zie para graaf 4.1.2).
In vier boringen (boring 72, 73, 80 en 81) is binnen 200 cm -mv het oud colluvi um niet bereikt. Tot slot, zi jn
in tien boringen op na tuurli jke (hellingerosie) of antropogene wi jze diep vers toord (boring 12, 48, 49, 56,
63, 67, 68, 74, 78 en 79). In deze bori ngen zi jn de laagpakketten behorende bi j de textuur B-bodem
helemaal verdwenen en bestaa t het pakket jong colluvium ui t één dan wel beide laagpakketten van het
basisprofiel. Het profiel van boring 71 was volledig vers toord door menseli jk toedoen.
Een redeli jk inta cte bodem in het oud colluvium is aangetroffen in 49 boringen (boringen 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45,
46, 47, 50, 52, 53, 54, 55, 59, 62, 66, 75, 77). In deze boringen zi jn minimaal de laagpakketten 1, 5, 6 en 7
aangetroffen. Het jong colluvium is ofwel niet aangetroffen dan wel met slechts één va n beide
laagpakketten dan wel met beide laagpakketten.
In 15 boringen is een beperkt intacte bodem aangetroffen (boringen 18, 19, 24, 30, 37, 41, 51, 57, 58, 60,
61, 64, 69, 70 en 76). In deze bori ngen zi jn mini maal de laagpakketten 1, 6 en 7 aangetroffen. Het jong
colluvi um is ofwel met slechts één van beide laagpakketten dan wel met beide laagpa kketten.
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Afb. 34. Overzichtsplan van de variatie in aardkundige opbouw en bodemontwikkeling en –conservatie,
weergeven op de Basiskaart Vlaanderen (GRB). (Bron: Agentschap Informatie Vlaanderen)
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4.2.3

Vondsten

Uit de 80 boringen die tijdens het verkennend archeologisch booronderzoek konden worden
gezet zijn in totaal 190 stalen verzameld. In bi jna alle s talen zi jn antropogene indi ca toren aangetroffen,
maa r di t betreft enkel vonds ten ui t jongere perioden in de vorm van ondermeer s teenkool en baks teen.
Daa rnaas t werd een aantal s tuks na tuurlijke li this che fra gmenten en kiezels aangetroffen, maa r allen zonder
eenduidige kenmerken van menselijke bewerking.
Methoden en technieken van het assessment
De li thische a rtefa cten zijn gedetermineerd en, indien mogelijk, geda teerd. Verder is , indien mogeli jk, de
herkoms t va n de gronds tof bepaald en worden eventuele bijzondere kenmerken (bijvoorbeeld verbranding)
bes chreven. Voor deze anal yse wordt gebruik gemaakt van een codelijs t en andere relevante litera tuur.17 De
overige vonds tca tegorieën zijn globaal gedetermineerd en bes chreven.
Observaties en registraties
Lithisch materiaal
In twee residuen, de Bt-hori zont van bori ng 47 en 69, zi jn fragmenten va n vuurs teen aangetroffen die in
eers te instantie kenmerken leken te hebben van menselijke bewerking. Na nauwkeurige bes tudering is
echter geconcludeerd dat deze fra gmenten een na tuurlijke oorsprong hebben, en waars chi jnli jk afkomsti g
zi jn uit de grindbijmenging in het oud colluvium (zie pa ragraa f 4.2.2).
Ui t de zeefresiduen is gebleken da t di t gri nd een grote component natuurli jk vuurs teen beva t. Doorgaans
wi jken de fysieke kenmerken va n de bewuste bewerking van li this ch ma teriaal af van breuken die als gevol g
van vors t of andere mechanis che fa ctoren zijn onts taan. Juist bi j zeer kleine fragmenten is di t vers chil vaak
maa r moeilijk te ma ken, maa r op basis van ondermeer de (onregelma tige) vorm van fragmenten en de aa rd
van het oppervla k van gri nden kan de oorsprong va n de fra gmenten in veel gevallen toch vas tges teld
worden.
Na nauwkeurige bes tudering is geconcludeerd da t de twee aangetroffen fragmenten een na tuurlijke
oorsprong hebben. De fragmenten kenmerken zi ch nameli jk door sterk afgeronde kanten en extreme
glanspa tina . Ze kunnen daarom bes tempeld worden als pseudo a rtefa cten, en zijn daa rmee geen
indi ca toren voor de aanwezigheid va n een s teenti jd a rtefa ctensite.
De twee li this che fra gmenten zijn daarom geen i ndi catoren voor de aanwezigheid van een steentijd
a rtefactensite.
Overige materiaalcategorieën
Verder zi jn 70 fra gmenten houtskool aangetroffen, 184 fragmenten s teenkool en steenkool slakken, 40
ba ksteenfra gmenten, 4 s cherven va n aa rdewerk en 3 van glas ui t de ui t de Nieuw(s t)e ti jd of miss chien de
La te Middeleeuwen.
In boring 14 is ti jdens het veldwerk aan de basis van laag 3, onderdeel va n het jong colluvium, een kleine,
niet nader da teerbare aa rdewerks cherf aangetroffen. Binnen laag 2 van di t colluviumpakket werden tijdens
het veldwerk puindeel tjes en s teenkoolspikkels waargenomen en in laag 3 va n di t pakket werden
houtskoolstukjes geregistreerd. Houtskoolspikkels wa ren ook aanwezig in de Ap- en E-hori zont (laag 4& 5) in
het oud colluvium.
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4.2.4

opmerking

aaardewerk

natuurlijk
lithisch mat

baksteen

steenkool

houtskool

laag diepte
cm -mv

horizont

boring
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1
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145-175
2
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Eg
150-160
2
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160-190 1
1
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C
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1
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1
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155-185
3
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3
2
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115-145
10
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E
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4
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Bt
120-150
4
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150-170 1
2
1
2
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170-200 3
3
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Bt
85-110
1
3
64
C
110-140
3
1
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E
145-160 1
2
5
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Bt
160-190
1
3
65
C
190-220
6
66
E
115-140 6
6
66
Btg
140-165 1
3
5
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Cg
165-195 1
2
3
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Cg
115-145
2
1
3
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C
65-95
1
3
1
2
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2
3
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C
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2
1
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70
Bt
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3
2
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C
130-160
2
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2
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E
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1
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Bt
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4
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C
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1
2
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2
1
3
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Bt
110-140
2
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C
140-170
2
4
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EB
80-105
2
1
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Bt
105-140
1
1
1
nt
77
C
140-170
3
1
78
A
140-150
2
3
1
78
C
150-180
2
1
5
Tabel 4. Vondstenlijst verkennend archeologisch booronderzoek.

Lme/nt glas

rec glas

pseudo-a rtefa ct

rec glas

Natuurwetenschappelijke stalen

Er werden geen s talen voor na tuurwetens cha ppelijk onderzoek genomen.
4.2.5

Conservatie

Er werden geen conserveri ngs maatregelen getroffen.
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4.2.6

Interpretatie en datering

Op basis van de resul ta ten van het tot op heden ui tgevoerde onderzoek binnen het plangebied
(lands chappeli jk bodemonderzoek en proefsleuvenonderzoek ) en de resulta ten va n het verkennend
a rcheologis ch booronderzoek kunnen drie aanwezige bodempakketten onders cheiden worde met de
volgende da tering:
1. Laagpa kket 1: bouwvoor/geroerde zone (Ap-horizont)
Deze da teert ui t de nieuwe ti jd tot heden.
2. Laagpa kketten 2 en 3: jong colluvium
Een fijn gelaagd colluviumpa kket da t wordt gekenmerkt door een grovere, meer zandi ge textuur dan het
onderliggende colluviumpakket.
De bovens te laag kan middels de aanwezigheid van puindeeltjes en steenkoolspikkels, die ti jdens het
veldwerk al werden waa rgenomen, in de periode va n La te Middeleeuwen en Nieuw(s t)e ti jd gedateerd
worden.
Op basis van s tra tigra fische positie vormt het onderliggende, oude colluvi um, met een Mi dden-Holocene of
grotere ouderdom (zie onder), een terminus post quem voor laag 3. Tijdens het veldwerk werd echter aan
de basis van laag 3 (boring 14) een niet nader da teerba re aa rdewerks cherf aangetroffen, wa t niet in
tegens trijd is met deze da tering.
3. Laagpa kketten 4 t/m 7: oud colluvium
Eveneens een fijn gelaagd colluvi umpakket, maar met een minder zandi ge s tructuur, al is de basis grof
za ndi g tot fi jn gri ndig. In de top is een bodem ontwikkeld met een Ab -, E-, Bt-hori zont.
Vanwege de aanwezigheid van een ver ontwikkeld textuur-B bodemprofiel , inclusief lessi vage in de top –
welke een lange tijd va n s tabili teit vraa gt om te kunnen vormen – is het zeer waars chijnli jk da t hier sprake is
van Laa t-Pleis toceen perigla ciaal of, op zi jn laats t, Midden-Holoceen colluvium.
In de zeefresiduen van het oud colluvium werden echter tot in de C-hori zont kleine fra gmenten steenkool
en s teenkoolslakken, fragmenten ba ksteen, en s cherven van aa rdewerk en glas ui t de Nieuw(s t)e ti jd of
miss chien de La te Mi ddeleeuwen aangetroffen. Di t is in tegenstri jd met een da tering va n de vorming va n
het oud colluvium in ui terlijk het Mi dden -Holoceen. De meest waa rs chi jnli jke verklari ng voor de recente
indi ca toren is echter een verti cale mi gratie vanuit bovenliggend, jonger colluvium en/of de begra ven Ahorizont in de top van het oud colluvium. Deze top en de basis van het jong colluvi um – da t gezien de fi jne
gelaagdheid gradueel gevormd is – kunnen na melijk tot in de La te Mi ddeleeuwen of zel fs later een
leefoppervlak hebben gevormd. Kleine fra gmenten kunnen vana f een dergelijk oppervla k naar onder
mi greren, op dezelfde wijze da t steentijd a rtefa ctensites een verti cale spreiding ontwikkelen.
Bi nnen het oud colluvium zi jn geen indi ca toren gevonden va n een s teenti jd a rtefa ctensite. Enkel in bori ng
47 en 69 zijn li this che fra gmenten aangetroffen die in eers te ins tantie sporen van menselijke bewerking
leken te vertonen, beiden ui t de Bt-hori zont. Na nauwkeuri ge bestudering is geconcludeerd da t de twee
aangetroffen fra gmenten een natuurli jke oors prong hebben, waa rs chi jnlijk onderdeel van het gri nd ui t dit
pa kket.
De oorsprong va n de Neoli this che kling die ti jdens het proefsleuven onderzoek werd gevonden blijft
hiermee i n het ongewisse. Deze werd aangetroffen in de E-horizont in het oud colluvium, dat kan dateren
van het Laa t-Pleis toceen tot in het Neoli thi cum of mogelijk zelfs iets la ter. Vers chillende s cena rio’s zi jn
daa rdoor mogeli jk, zoals een losse vonds t in pri maire context of een door hellingerosie verplaats te vonds t in
secundaire context. Da t de vonds t onderdeel is van een artefa ctconcentra tie en/of sporensite binnen het
onderzoeksgebied is echter zeer onwaa rs chi jnlijk. Het verkennend booronderzoek is namelijk i n een dicht
grid, met een fijn maaswijdte en met oog voor de kleinste chips ui tgevoerd, maa r er zi jn desondanks geen
eenduidige li thische a rtefa cten aangetroffen. Evenmin zijn er Neoli this che sporen aangetroffen bi j het
proefsleuven onderzoek, en ook geen li this che a rtefa cten in de zone die di rect rond de kling handmati g is
verdiept.
De recente antropogene indica toren, in de vorm van houtskool-, steenkool- en ba ksteenfra gmenten, en
enkele s cherven van Laa t-Mi ddeleeuws en/of Nieuw(st)e tijd glas en aardewerk, zi jn hoogstwaa rschijnlijk
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aangevoerd met het jong colluvium en/of opgebra cht ma teriaal, en deels naar beneden gemi greerd. Zij
vormen dan ook geen eenduidige aanwi jzing voor de aanwezi gheid van een sporensite. Bij het proefsleuven
onderzoek werden dan ook geen sporen aangetroffen van een site met kennispotentieel ui t deze periode.
4.2.7

Verwachting en conclusies

De voor het verkennend booronderzoek opgestel de onderzoeks vra gen kunnen op basis va n de bereikte
resul ta ten als vol gt worden beantwoord:
-

Welke zijn de waargenomen horizonten in de bodem? Komt dit overeen met de vaststellingen uit het
landschappelijk booronderzoek?
Tijdens het verkennend a rcheologisch onderzoek zi jn twee pakketten colluvium aangetroffen. Het
bovens te colluviale pakket bes taa t uit een moderne Ap-hori zont en twee colluviale C-horizonten die
in de periode Neoli thi cum – Nieuw(s t)e ti jd geda teerd kunnen worden. Het onders te pakket bes taa t
ui t oud colluvium waa rin bodemvorming met een textuur B-bodem is onts taan. De textuur B-bodem
bes taa t uit een Ab-, E- of EB-, Bt- en C-hori zont. Dit colluvi umpakket is Neoli this ch of oude r, gezien
de ver gevorderde bodemvorming met ui tlogingshori zont.
De resul ta ten zijn ietwat afwi jkend van die va n het landschappelijk bodemonderzoek i n de zin da t
textuur B-bodem in het oud colluviaal pa kket in nagenoeg het gehele onderzoeksgebied i n meer of
mi nder inta cte vorm is aangetroffen – di t is het gevol g van een groter aantal waa rnemingen door
een di chter boorgrid. Daa rnaas t blijkt de mogelijke interpreta tie van sommige laagpaketten als
zi jnde fluviatiel van oors prong onjuist, en zijn er duidelijke aanwijzingen voor een colluviale aa rd –
ook di t is het gevol g va n meer waarnemingen, maa r vooral ook va n betere waa rnemingen door een
grotere boordiameter.

-

Waardoor kan het ontbreken van een horizont verklaard worden?
Door (antropogene) hellingerosie ti jdens ontginningsperi oden kunnen bodemlagen verdwenen zi jn.
Di t geldt met name voor de begra ven A-hori zont van het onders te , oude colluvi um. Plaatselijk zi jn
antropogene vers tori ngen de oorzaak van het ontbreken van bodemhorizonten.

-

Is er een prehistorische vindplaats aanwezig?
Er zi jn geen indi ca toren aangetroffen voor een prehis toris che vindplaats . Twee lithische fragmenten
die in eerste ins tantie sporen van menselijke bewerking leken te vertonen , bei den ui t de Bt-hori zont,
bleken bij na dere bestudering van na tuurli jke aa rd. De verwa chting op een s teenti jd a rtefa ctensi te
ka n daarom bi jges teld worden naar laag.
De oorsprong va n de Neoli this che kling die ti jdens het proefsleuven onderzoek werd aangetroffen
ka n op basis van het verkennend booronderzoek niet nader verklaa rd worden. De kling werd
aangetroffen in de E-hori zont va n een begra ven bodem die is gevormd in colluvi um da t kan da teren
van het Laa t-Pleis toceen tot in het Neoli thi cum of mogelijk zelfs later. Het zou daa rmee een losse
vonds t in primai re context of een door hellingerosie verplaats te vonds t in secundai re context
kunnen zi jn.
Da t de vonds t onderdeel is van een a rtefa ctconcentra tie en/of sporensi te binnen het
onderzoeksgebied is echter zeer onwaa rs chi jnlijk. Het verkennend booronderzoek is namelijk i n een
di cht grid, met een fijn maaswijdte en met oog voor de kleins te chips uitgevoerd, maa r er zi jn
desondanks geen eenduidi ge li this che a rtefa cten aangetroffen. Evenmin zi jn er Neolithische sporen
aangetroffen bij het proefsleuven onderzoek, en ook geen li this che a rtefa cten in de zone die di rect
rond de kling handma tig is verdiept.
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-

Indien er een prehistorische vindplaats aanwezig is wat is de aard (basiskamp,…), de
bewaringstoestand (primaire context, secundair, …) van deze vindplaats?
Niet va n toepassing

-

Wat is de vermoedelijke verticale en horizontale verspreiding van de site (afbakening)?
Niet va n toepassing
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-

Wat is de relatie tussen de bodem en de artefacten?
Zie boven

-

Wat is de relatie tussen de bodem en de landschappelijke context (landschap algemeen,
geomorfologie, …)?
De aangetroffen bodem met een dui delijke Bt-hori zont zijn kenmerkend voor ma tig droge, hoger
gelegen lemi ge a fzettingen. Het bovens te colluviumpakket zal te jong zijn voor het vormen van een
ontwikkelde bodem.

-

Kunnen prehistorische vindplaatsen in tijd, ruimte en functie afgebakend worden (incl. de
argumentatie)?
Niet va n toepassing

-

Wat is de vastgestelde en verwachte bewaringstoestand van elke prehistorische vindplaats?
Niet va n toepassing

-

Wat is de waarde van elke vastgestelde prehistorische vindplaats?
Niet va n toepassing

-

Wat is de potentiële impact van de geplande ruimtelijke ontwikkeling op de waardevolle
prehistorische vindplaatsen?
Er zi jn geen aanwi jzingen gevonden voor een waardevolle vindplaats . De geplande werken zullen
dan ook geen impa ct hebben op a rcheologis che waa rden.

-

Voor waardevolle prehistorische vindplaatsen die bedreigd worden door de geplande ruimtelijke
ontwikkeling: hoe kan deze bedreiging weggenomen of verminderd worden (maatregelen behoud in
situ)?
Niet va n toepassing

-

Voor waardevolle prehistorische vindplaatsen die bedreigd worden door de geplande ruimtelijke
ontwikkeling en die niet in situ bewaard kunnen blijven:
o

Wat is de ruimtelijke afbakening (in drie dimensies) van de zones voor vervolgonderzoek?
Niet va n toepassing. Proefsleuvenonderzoek – de l ogis che vervolgs tap na afronding van
onderzoek naar s teenti jd a rtefa ctensi tes – werd reeds ui tgevoerd, en hierbij werd geen
vindplaats met kennispotentieel aangetroffen.

o

Welke aspecten verdienen bijzondere aandacht, zowel vanuit methodologie als aanpak
voor het vervolgonderzoek?
Niet va n toepassing

-

Welke vraagstellingen zijn voor vervolgonderzoek relevant?
Niet va n toepassing

-

Zijn er voor de beantwoording van deze vraagstellingen natuurwetenschappelijke onderzoeken
nodig? Zo ja, welke type staalnames zijn hiervoor noodzakelijk en in welke hoeveelheid?
Niet va n toepassing

4.2.8

Advies: vrijgave

Tijdens het proefsleuven onderzoek werd een Neoli this che, vuurs tenen kling aangetroffen in de E-horizont
in het begra ven, oud colluvium. Hoewel het vlak rondom de vonds t handmati g werd verdiept, waa rbi j geen
verdere lithische a rtefa cten of andere i ndi catoren voor een s teenti jd vindplaatsen werden aangetroffen,
werd besloten een verkennend a rcheologis ch booronderzoek in 6x5 m grid ui t te voeren. Di t om ui t te
kunnen slui ten da t de kling onderdeel is van een verder weg gelegen en/of wi jder verbreide
a rtefactconcentratie.
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Bi j het verkennend a rcheol ogis ch booronderzoek zi jn geen verdere indi ca toren aangetroffen voor een
prehistorische vi ndplaa ts. Twee li this che fra gmenten die i n eers te ins tantie sporen van menselijke
bewerki ng leken te vertonen, beiden uit de B-hori zont, bleken bij nadere bestudering van na tuurlijke aa rd.
De verwa chting op een s teenti jd a rtefa ctensite kan daa rom bijges teld worden naa r laag.
De oorsprong va n de Neoli this che kling die ti jdens het proefsleuven onderzoek werd aangetroffen kan op
basis van het verkennend booronderzoek niet nader verklaard worden. De kling werd aangetroffen in de E horizont van een begra ven bodem die is gevormd i n colluvium dat kan dateren van het Laat-Pleistoceen tot
in het Neolithi cum of mogeli jk zelfs la ter. Het zou daarmee een l osse vonds t in pri mai re context of een door
hellingerosie verplaats te vonds t in secundai re context kunnen zi jn.
Da t de kling onderdeel is van een a rtefa ctconcentra tie en/of sporensi te binnen het onderzoeksgebied is
echter zeer onwaa rs chijnlijk. Het verkennend booronderzoek is na melijk in een di cht grid, met een fijn
maaswi jdte en met oog voor de kleinste chips ui tgevoerd, maa r er zi jn desondanks geen eenduidi ge
li thische a rtefa cten aangetroffen. Evenmin zijn er Neoli this che sporen aangetroffen bij het proefsleuven
onderzoek, en ook geen lithische a rtefa cten in de zone die di rect rond de kling handma tig is verdiept.
De recente antropogene indica toren, in de vorm van houtskool-, steenkool- en ba ksteenfra gmenten, en
enkele s cherven van Laa t-Mi ddeleeuws en/of Nieuw(st)e tijd glas en aardewerk, zi jn hoogstwaa rschijnlijk
aangevoerd met het jong colluvium en/of opgebra cht ma teriaal, en deels naar beneden gemi greerd. Zij
vormen dan ook geen eenduidige aanwi jzing voor de aanwezi gheid van een sporensite . Bij het proefsleuven
onderzoek werden dan ook geen sporen aangetroffen van een site met kennispotentieel ui t deze periode.
Op basis van het verkennend a rcheologis ch booronderzoek en het proefsleuven onderzoek kan daa rom
besloten worden da t er geen verder archeologisch onderzoek nodig is binnen de zuidelijke percelen
(percelen 56G, 56H, 56K en 56L) van het plangebied.
Ondanks het advies tot vrijgeven van het terrein, bli jven de bepalingen voor het melden van
toevals vonds ten va n kra cht, conform a rtikel 5.4.1 van het Onroerenderfgoeddecreet. De ci vieltechnis ch
ui tvoerder is verpli cht eventuele toevals vondsten binnen drie da gen na ontdekking te melden bi j Onroerend
Erfgoed.
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Samenvatting
In opdra cht heeft Vlaams Erfgoed Centrum in november 2019 nota opgesteld naa r de a rcheologis che
waa rde va n de l ocatie IJzerenwegs traa t, Sint-Joris-Weert, Oud-Heverlee (afb. 1 en 2). De nota bes taat ui t
een lands chappelijk bodemonderzoek (prospectie zonder i ngreep in de bodem) en een
proefsleuvenonderzoek en is uitgevoerd naa r aanleiding van de voorgenomen verka veling met de aanleg
van een wegenis.
De nota volgt op een reeds bekra chti gde a rcheologienota , ui tgevoerd door Vlaams Erfgoed Centrum in
december 2017.
Vol gens het bureauonderzoek is er een kans op a rcheologis che resten ui t het Laa t-Paleolithi cum en
Mesoli thi cum en eveneens ui t het Neolithicum tot en met de La te Middeleeuwen. De ligging van het
plangebied alsook de teruggevonden a rcheologis che res ten in de omgevi ng van het plangebied
onders teunen dit. Zo is het plangebied lager gelegen in de Di jlevallei in de nabijheid van enkele kleinere
wa terl open. Di t was een aantrekkeli jke loca tie voor ja ger-verzamelaars . Het plangebied is ook onbebouwd
waa rdoor mogelijke s teenti jdres ten nog inta ct kunnen zijn.
Eveneens is er een verwa chting voor a rcheologis che sporen en/of res ten vana f het Neolithi cum tot en met
de La te Middeleeuwen. Op basis van de loca tie va n het plangebied, namelijk la ger gelegen in de Dijlevallei,
zou deze kans afgezwakt moeten worden maa r de CAI-loca ties i n de buurt tonen da t het gebied toch enige
aantrekkingskra cht had voor a rcheologis che res ten vana f het Neoli thi cum. De a rcheologis ch verwa chting
voor a rcheologis che res ten en/of sporen vana f de Nieuwe Ti jd is laag aangezien het plangebied op basis van
de his toris che kaa rten onbebouwd was sinds de 18 de eeuw. Op basis va n het bureauonderzoek kan de aanof afwezi gheid van a rcheologis che res ten of sporen niet met zekerheid worden vas tges teld. Daa rom werd
een lands chappelijk booronderzoek geadviseerd.
Vanui t het lands chappeli jk booronderzoek werden vers chillende lagen colluvium waa rgenomen. Een
sporenni veau ka n in pri ncipe voorkomen in de top va n subeenheid 1A (in en direct onder de bouwvoor)
vana f de Volle Middeleeuwen en in de top va n subeenheid 1B vanaf het Neoli thi cum. Deze res ten kunnen
dusdanig zijn geconserveerd da t a rcheologis che onderzoek tot relevante kenniswins t kan leiden.
Een s teentijd artefa ctensi te kan in principe aanwezig zijn (gewees t) in de top van subeenhei d 2. Vanwege
het erosieve sedimentatiemilieu in combina tie met het ontbreken va n een duidelijke inta cte bodem, is het
echter aannemelijk da t dergeli jke res ten niet langer in situ voorkomen. De kans op een s teenti jd a rtefa cten
site met kennispotentieel is daarmee zeer klein. Aan de hand va n het landschappelijk booronderzoek werd
een proefsleuvenonderzoek geadviseerd.
De noordelijke percelen (percelen 549A t/m H, 549K, 50G (pa rtim), 53K en 53H) zi jn al in een eerdere nota
gerapporteerd waa rva n a kte is genomen (ID14832). In deze sleuven werden sporen aangetroffen. Het gaat
echter om een aantal losse sporen waa rvan de da tering, bui ten 1 kuil, moeilijk is en de rela tie tot el kaar niet
duidelijk is . Verder werden er alleen na tuurli jke verkleuringen en recente vers toringen aangetroffen bi nnen
het plangebied. Deze percelen zijn dan ook vrijgegeven voor nadere ontwikkeling.
De percelen waa r deze nota betrekking op heeft tonen nog een inta ct bodemprofiel . Ti jdens het
proefsleuven onderzoek werd hier een Neolithische, vuurs tenen kling aangetroffen, in de E-hori zont va n het
begra ven, oud colluvi um. Hoewel het vlak rondom de vonds t handma tig werd verdiept, waarbij geen
verdere lithische a rtefa cten of andere i ndi catoren voor een s teenti jd vindplaatsen werden aangetroffen,
werd besloten een verkennend a rcheologis ch booronderzoek in 6x5 m grid ui t te voeren. Di t om ui t te
kunnen slui ten da t de kling onderdeel is van een verder weg gelegen en/of wi jder verbreide
a rtefactconcentratie.
Bi j het verkennend a rcheol ogis ch booronderzoek zi jn geen verdere indi ca toren aangetroffen voor een
prehistorische vi ndplaa ts. Twee li this che fra gmenten die i n eers te ins tantie sporen van menselijke
bewerki ng leken te vertonen, beiden uit de B-hori zont, bleken bij nadere bestudering van na tuurlijke aa rd.
De verwa chting op een s teenti jd a rtefa ctensite kan daa rom bijges teld worden naa r laag.
De oorsprong va n de Neoli this che kling die ti jdens het proefsleuven onderzoek werd aangetroffen kan op
basis van het verkennend booronderzoek niet nader verklaard worden. De kling werd aangetroffen in de E horizont van een begra ven bodem die is gevormd i n colluvium dat kan dateren van het Laat-Pleistoceen tot
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in het Neolithi cum of mogeli jk zelfs la ter. Het zou daarmee een l osse vonds t in pri mai re context of een door
hellingerosie verplaats te vonds t in secundai re context kunnen zi jn.
Da t de kling onderdeel is van een a rtefa ctconcentra tie en/of sporensi te binnen het onderzoeksgebied is
echter zeer onwaa rs chijnlijk. Het verkennend booronderzoek is na melijk in een di cht grid, met een fijn
maaswi jdte en met oog voor de kleinste chips ui tgevoerd, maa r er zi jn desondanks geen eenduidi ge
li thische a rtefa cten aangetroffen. Evenmin zijn er Neoli this che sporen aangetroffen bij het proefsleuven
onderzoek, en ook geen lithische a rtefa cten in de zone die di rect rond de kling handma tig is verdiept.
De recente antropogene indica toren, in de vorm van houtskool-, steenkool- en ba ksteenfra gmenten, en
enkele s cherven van Laa t-Mi ddeleeuws en/of Nieuw(st)e tijd glas en aardewerk, zi jn hoogstwaa rschijnlijk
aangevoerd met het jong colluvium en/of opgebra cht ma teriaal, en deels naar beneden gemi greerd. Zij
vormen dan ook geen eenduidige aanwi jzing voor de aanwezi gheid van een sporensite . Bij het proefsleuven
onderzoek werden dan ook geen sporen aangetroffen van een site met kennispotentieel ui t deze periode.
Op basis van het verkennend a rcheologis ch booronderzoek en het proefsleuven onderzoek kan daa rom
besloten worden da t er geen verder archeologisch onderzoek nodig is binnen de zuidelijke percelen
(percelen 56G, 56H, 56K en 56L) van het plangebied.
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Lijst van afbeeldingen en tabellen
Afb. 1. Het plangebied en omgeving op de Basiskaart Vlaanderen (GRB). (Bron: Agents chap Informa tie
Vlaanderen)
Afb. 2. Het plangebied op de Basiskaart Vlaanderen (GRB) met aanduiding va n de relevante percelen. (Bron:
Agents chap Informa tie Vlaanderen)
Afb. 3. Gegeorefereerd inplantingsplan op de GRB-kaa rt (huidige a rcheologienota heeft betrekking op het
blauw aangegeven gebied).
Afb. 4. Doorsnede va n de aan te leggen wegenis .
Afb. 5. Doorsnede va n de aan te leggen wegenis .
Afb. 6. Aanduiding va n het plangebied op het gewestplan.
Afb. 7. Overzi chtsplan van het onderzoeksgebied met alle landschappelijke boringen. Weergeven op de
Basiskaa rt Vlaanderen (GRB – kleur, bron: Agents chap Informa tie Vlaanderen).
Afb. 8. Overzi chtsplan van het onderzoeksgebied met alle geplande/ui tgevoerde bori ngen. Weergeven op
een luchtfoto ui t 2019 (Luchtfoto Vlaanderen , winter 2019 – kleur, bron: Agents chap Informa tie
Vlaanderen).
Afb. 9. Actuele situatie van het plangebied, gezien vana f de Pastoor Tilemansstraa t nabi j boring 1 in
oosteli jke ri chting. De gele lijnen ma rkeren de grenzen van het plangebied. Opnameda tum: 27-112019.
Afb. 10. Actuele situatie van het zuidelijke deel va n het plangebied nabij boring 5, voor een groot deel zeer
di cht begroeid met braams trui ken, gezien in oos telijke ri chting. Opnameda tum: 27-11-20-19.
Afb. 11. Foto van boring 1, ui tgelegd va n linksboven naar rechtsonder. Opnamedatum: 27 november 2019.
Afb. 12. Foto van boring 2, ui tgelegd va n linksboven naar rechtsonder. Opnamedatum: 27 november 2019.
Afb. 13. Foto van boring 3, ui tgelegd va n linksboven naar rechtsonder. Opnamedatum: 27 november 2019.
Afb. 14. Foto van boring 4, ui tgelegd va n linksboven naar rechtsonder. Opnamedatum: 27 november 2019.
Afb. 15. Foto van boring 7, ui tgelegd va n linksboven naar rechtsonder. Opnamedatum: 27 november 2019.
Afb. 16. Foto van boring 9, ui tgelegd va n linksboven naar rechtsonder. Opnamedatum: 27 november 2019.
Afb. 17. De proefsleuven gepland op het plangebied.
Afb. 18. Overzi cht va n de aangelegde proefsleuven met aandui ding van de releva nte percelen.
Afb. 19. Zi cht op het omgekapte bos ri chting het zuiden.
Afb. 20. Zi cht op de bomen en s truiken i n het noordoos ten.
Afb. 21. Zi cht op de omheining en de tuin ri chting het wes ten.
Afb. 22. Loca tie van de profielkolommen(opgebouwd ui t put- en referentienummer).
Afb. 23. Profiel 1.1.
Afb. 24. Allesporenkaart va n vla k 1 va n het proefsleuvenonderzoek.
Afb. 25. Allesporenkaart va n vla k 2 va n het proefsleuvenonderzoek.
Afb. 26. De recente greppel in werkput 9 op vlak 1(links) en in de coupe (rechts ).
Afb. 27. Spoor 1 in werkput 1 op vlak 2 en de coupe(linksboven).
Afb. 28. Kling ui t werkput 9.
Afb. 29. Loca tie aangetroffen vuurs teenkling
Afb. 30. Overzi chtsplan van het onderzoeksgebied met alle ui tgevoerde boringen met unieke identifi ca tie.
Weergeven op een luchtfoto ui t 2019 (bron: Agents chap Informa tie Vlaanderen).
Afb. 31. Actuele situatie van het plangebied, gezien in wes telijke ri chting. Opnameda tum: 9 juni 2020. Op
de voorgrond het zuidelijke deel va n het plangebied met de di chtgegooide proefsleuf 9. Rechts op de
foto het noordelijke deel van het plangebied.
Afb. 32. Foto’s van bori ngen 65 (links) en 76 (rechts ) met aanduiding bodemhorizonten.
Afb. 33. Detail van enkele za nds teenbrokjes a fkoms tig ui t zowel jong als oud colluvium in de C2- E-, B- en
C3-horizont van enkele boringen (boringen 8, 3, 43, 50, 57 en 60).
Afb. 34. Overzi chtsplan van de va ria tie i n aa rdkundige opbouw en bodemontwi kkeling en –conserva tie,
weergeven op de Basiskaa rt Vlaanderen (GRB). (Bron: Agentschap Informatie Vlaanderen)
Tabel 1.
Tabel 2.
Tabel 3.
Tabel 4.
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Overzi cht va n de vers chillende (pre)historis che peri oden. (Bron: Onderzoeksbalans Vlaanderen)
Schema tis ch overzi cht va n de bodemopbouw ter plaatse van boring 2.
Schema tis ch overzi cht va n de bodemopbouw.
Vondstenlijs t verkennend archeologisch booronderzoek.
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Bijlage 1 Plannenlijst Landschappelijk Bodemonderzoek
Projectcode
Onderwerp

2019D69
Plannenlijst

Plannummer
Type plan

7
Boorplan

Onderwerp plan

Plan van uitgevoerde boringen op Basiskaart Vlaanderen

Aanmaakschaal
Aanmaakwijze

Onbekend
Digitaal

Datum

16-01-2020

Plannummer

8

Type plan

Boorplan

Onderwerp plan
Aanmaakschaal

Plan van uitgevoerde boringen op luchtfoto
Onbekend

Aanmaakwijze

Digitaal

Datum

16-01-2020
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Bijlage 2 Fotolijst Landschappelijk Bodemonderzoek
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Projectcode
Onderwerp

2019D69
fotolijst

ID
Type

9
Terreinfoto

onderwerp

Actuele situatie

ID

10

Type

Terreinfoto

onderwerp

Actuele situatie

ID

11

Type
onderwerp

Boorfoto
Boring 1

ID
Type

12
Boorfoto

onderwerp

Boring 2

ID

13

Type

Boorfoto

onderwerp

Boring 3

ID

14

Type
onderwerp

Boorfoto
Boring 4

ID
Type

15
Boorfoto

onderwerp

Boring 7

ID

16

Type

Boorfoto

onderwerp

Boring 9
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Bijlage 3 Boorstaten Landschappelijk Bodemonderzoek
Losse bijla ge
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Bijlage 4 Plannenlijst Proefsleuvenonderzoek
Projectcode
Onderwerp

2020B198
Plannenlijs t

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwi jze
Da tum

17
Overzi chts kaart
Gepland puttenplan
onbekend
di gitaal
onbekend

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwi jze
Da tum

18
Overzi chts kaart
Overzi cht va n de aangelegde proefsleuven
onbekend
di gitaal
29-02-2020

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwi jze
Da tum

22
Overzi chts kaart
Loca tie van de profielkolommen
onbekend
di gitaal
29-02-2020

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan

24
Overzi chts kaart
Allesporenkaart va n vlak 1 van het
proefsleuvenonderzoek
onbekend
di gitaal
03-03-2020

Aanmaakschaal
Aanmaakwi jze
Da tum
Plannummer
Type plan
Onderwerp plan

66

Aanmaakschaal
Aanmaakwi jze
Da tum

25
Overzi chts kaart
Allesporenkaart va n vlak 2 van het
proefsleuvenonderzoek
onbekend
di gitaal
03-03-2020

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwi jze
Da tum

29
Overzi chts kaart
Loca tie van vuurs tenen kling
onbekend
di gitaal
03-03-2020

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwi jze
Da tum

30
Overzi chts kaart
Boorpuntenkaa rt verkennend booronderzoek
onbekend
di gitaal
03-03-2020
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Bijlage 5 Fotolijst Proefsleuvenonderzoek
Projectcode
Onderwerp

2020B198
fotoli jst

ID
Type
onderwerp

19
Overzi chts foto
Zi cht op het omgekapte bos ri chting het zuiden.

ID
Type
onderwerp

20
Overzi chts foto
Zi cht op de bomen en s truiken i n het noordoos ten.

ID
Type
onderwerp

21
Overzi chts foto
Zi cht op de omheining van de tuin in het zuiden.

ID
Type
onderwerp

23
Profiel foto
Profiel 1.1

ID
Type
onderwerp

26
Coupefoto
Spoor 12 in werkput 9

ID
Type
onderwerp

27
Coupefoto
Spoor 1 in werkput 1

ID
Type
onderwerp

28
Detailfoto
Kling ui t werkput 9.
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Bijlage 6 ASK Proefsleuvenonderzoek
ASK vlak 1

ASK vlak 2
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Bijlage 7 Hoogtes Proefsleuvenonderzoek
Hoogte maaiveld

Hoogte vlak 1

Hoogte vlak 2
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Bijlage 8 Referentieprofielen Proefsleuvenonderzoek

70

1
24-02-2020
Proefsleuven
1.1
2020B198

Landgebruik:
Vegeta tie:
Bodemclassifi ca tie:
Fotonummer:
Afbeeldingsnummer foto('s):

Bos
Bomen
Lbc
2
OUDH2-20-0022-0023

regelma tig

interpretatie
(aardkundige eenheid)

grensregelmatigheid

grensduidelijkheid

fenomenen

kleur (Munsell)

kleur (visueel)

zandmediaan

buien, 7°C
J. Siemons
169.898,997 / 166.244,577
35,24

textuur

nat/droog beschreven

ondergrens (cm onder
mv)

bovengrens (cm onder
mv)

nummer aardkundige
eenheid

Referentieprofiel :
Da tum:
Type onderzoek:
Profielkolom nummer
Projectcode:
Weersoms tandigheden:
Beschrijver:
x-y-coördina ten (Lambert EPSG:31370):
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):

1

0

40

na t

Zandleem (L)

Fi jn zand (Z1)

gri js

/

Bouwvoor

duidelijk

Aph

2

40

70

na t

Za ndleem (L)

Fi jn zand (Z1)

bruin gevlekt

/

Ophoging

onduideli jk regelma tig

A

3

70

90

na t

Za ndleem (L)

Fi jn zand (Z1)

bruin

/

colluvi um

onduideli jk regelma tig

Coll .

4

90

110

na t

Za ndleem (L)

Fi jn zand (Z1)

Wi t li chtbruin gevlekt

/

ui tspoelingslaag

duidelijk

regelma tig

E

5

110

145
na t
(putbodem)

Za ndleem (L)

Fi jn zand (Z1)

Wi t oranje gevlekt

/

Klei- en i jzerrijke inspoelingslaag

/

/

Bts
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grensduidelijkheid

grensregelmatigheid

interpretatie
(aardkundige eenheid)

Bos
Bomen
Lbc
6
OUDH2-20-0066-0067

fenomenen

kleur (Munsell)

Landgebruik:
Vegeta tie:
Bodemclassifi ca tie:
Fotonummer:
Afbeeldingsnummer foto('s):

kleur (visueel)

zandmediaan

2
24-02-2020
Proefsleuven
4.1
2020B198
bewolkt, 7°C
J. Siemons
169.845,074/ 166.281,776
33,62

textuur

nat/droog beschreven

ondergrens (cm onder
mv)

bovengrens (cm onder
mv)

nummer aardkundige
eenheid

Referentieprofiel :
Da tum:
Type onderzoek:
Profielkolom nummer
Projectcode:
Weersoms tandigheden:
Beschrijver:
x-y-coördina ten (Lambert EPSG:31370):
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):

1

0

30

na t

Zandleem (L)

Fi jn zand (Z1)

gri js

/

Bouwvoor

duidelijk

regelma tig

Aph

2

30

60

na t

Za ndleem (L)

Fi jn zand (Z1)

bruin

/

colluvi um

onduideli jk regelma tig

Coll .

3

60

100

na t

Za ndleem (L)

Fi jn zand (Z1)

wi tbruin gevlekt

/

colluvi um

onduideli jk regelma tig

Coll .

4

100

110

na t

Za nd (Z)

Fi jn zand (Z1)

bruin

/

grindlaag

duidelijk

onregel ma tig

/

5

110

150
na t
(putbodem)

Za nd (Z)

Fi jn zand (Z1)

ora njegeel gelaagd

/

moederbodem

/

/

C
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74

interpretatie
(aardkundige eenheid)

grensduidelijkheid

grensregelmatigheid

Braa k
Gras
Lbc
7
OUDH2-20-0082-0083

fenomenen

kleur (Munsell)

Landgebruik:
Vegeta tie:
Bodemclassifi ca tie:
Fotonummer:
Afbeeldingsnummer foto('s):

kleur (visueel)

zandmediaan

3
24-02-2020
Proefsleuven
5.1
2020B198
bewolkt, 7°C
J. Siemons
169.891,488/ 166.299,807
35,44

textuur

nat/droog beschreven

ondergrens (cm onder
mv)

bovengrens (cm onder
mv)

nummer aardkundige
eenheid

Referentieprofiel :
Da tum:
Type onderzoek:
Profielkolom nummer
Projectcode:
Weersoms tandigheden:
Beschrijver:
x-y-coördina ten (Lambert EPSG:31370):
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):

1

0

30

na t

Zandleem (L)

Fi jn zand (Z1)

bruingri js

/

Bouwvoor

duidelijk

regelma tig

Aph

2

30

40

na t

Za ndleem (L)

Fi jn zand (Z1)

grijs

/

ophogingslaag

duidelijk

regelma tig

999

3

40

50

na t

Za ndleem (L)

Fi jn zand (Z1)

bruingrijs gevlekt

/

Recente vers toring

duidelijk

regelma tig

999

4

40

80

na t

Za ndleem (L)

Fi jn zand (Z1)

wi tbruin

/

colluvi um

duidelijk

regelma tig

Coll .

5

80

130
na t
(putbodem)

Za ndleem (L)

Fi jn zand (Z1)

wi toranje gevlekt

/

Klei- en i jzerrijke inspoelingslaag

/

/

Bts
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Bijlage 9 Plannenlijst Verkennend Archeologisch Booronderzoek

76

Projectcode
Onderwerp

2020E444
Plannenlijst

Plannummer
Type plan

30
Boorplan

Onderwerp plan

Plan van uitgevoerde boringen op Basiskaart Vlaanderen

Aanmaakschaal
Aanmaakwijze

Onbekend
Digitaal

Datum

15-06-2020

Plannummer

34

Type plan

Boorplan

Onderwerp plan
Aanmaakschaal

Overzicht van bodemkundige variatie
Onbekend

Aanmaakwijze

Digitaal

Datum

15-06-2020
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Bijlage 10 Fotolijst Verkennend Archeologisch Booronderzoek
Projectcode
Onderwerp

2020E444
fotolijst

ID
Type

31
Terreinfoto

onderwerp

Actuele situatie

ID

32

Type

Boorfoto

onderwerp

Boring 65 & 76

ID

33

Type
onderwerp

Boorfoto
Detail zandsteenbrokjes
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Bijlage 11 Boor staten Verkennend Archeologisch Booronderzoek
Losse bijla ge
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