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Hoofdstuk 2
Resultaten
bodemonderzoek

van

het

landschappelijk

2.1 Beschrijvend gedeelte
2.1.1 Administratieve gegevens

Projectcode:

2020G84 (landschappelijk bodemonderzoek)

Aanleiding:

De opgemaakte archeologienota kadert in een geplande
omgevingsvergunningsaanvraag voor het verkavelen van
gronden met in totaal een kadastraal oppervlakte van ca.
11469 m2. Daarmee valt de vergunningsaanvraag binnen de
aanvragen waarbij de totale oppervlakte van de kadastrale
percelen
3000
m2
of
meer
bedraagt
(Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, het
Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014 en de Code van
Goede Praktijk).

Erkend archeoloog:

Annelies De Raymaeker
OE/ERK/Archeoloog/2016/00148
Studiebureau Archeologie bvba
OE/ERK/Archeoloog/2015/00002

Actoren

Lawrence Dingens (erkend archeoloog, veldwerkleider,
auteur)
OE/ERK/Archeoloog/2018/00213
Nick Van Liefferinge (Assistent-bodemkundige)
OE/ERK/Archeoloog/2016/00111

9

Locatie:

Oud-Turnhout, Pastoor Kruyfhooftstraat (fig. 1.1 en 1.2)
Bounding box: punt 1: x= 192108, y= 226447
punt 2: x= 192224, y= 226591
Antwerpen, Oud-Turnhout, Afd. 1, Sectie C, Percelen 233G2,
233H2, 233E2 (deels), 239M,233P (deels), 240C2, S40E, 239R
(deels), 239N (deels) en 239S (deels)

Periode uitvoering:

15-06-2020 (start veldwerk) t/m 17-06-2020 (afronding
rapportage)

Relevante termen9:

Landschappelijk bodemonderzoek, zandstreek, buitengebied

Bebouwde zones:

Stallen op percelen 240E, 239N, 239R

Thesaurus: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/thesaurus
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2.1.2 Archeologische voorkennis
Landschappelijk gezien ligt het plangebied op een uitloper van de microcuesta van de kempen. De
afwatering van het plangebied gebeurt vermoedelijk via de Heuvelloop. Gelet op de landschappelijke
en bodemkundige ligging, is er een hoge verwachting op sites vanaf het neolithicum tot en met de
Middeleeuwen. De kans op het eventueel voorkomen van vuursteensites wordt op basis van de
landschappelijke ligging lager geacht, echter mogelijk heeft in het verleden een waterloop net ten
noorden van het plangebied gestroomd. Daarnaast is door de aanwezigheid van een podzolbodem in
het plangebied een hogere kans op het aantreffen van deze sites. Historisch kaartmateriaal toont aan
dat het plangebied steeds in gebruik is geweest als akker- en/of weiland met in het zuiden bebost
gebied. Er zijn archeologische relevante waarden in de omgeving bekend uit de steentijd, de bronstijd,
de middeleeuwen en de nieuwe tijd.
Er is momenteel een hoge kans op het aantreffen van eventuele intacte sporen en vondsten vanaf het
neolithicum tot en met de late middeleeuwen. De kans op het aantreffen van eventuele vondsten,
funderingen van gebouwen, etc. uit de nieuwe tijd wordt eerder klein geacht. De kans op het
aantreffen van vuursteensites wordt matig geacht10.
2.1.3 Vraagstellingen en onderzoeksdoelen11
Het vooronderzoek zonder ingreep in de bodem in de vorm van landschappelijke boringen, heeft tot
doel de aardkundige opbouw te leren kennen. Hierbij dient de gaafheid van de bodem en eventuele
aanwezigheid van verstoringen in kaart gebracht te worden. Het eventuele vooronderzoek mét
ingreep in de bodem heeft tot doel om archeologische sites op te sporen, hun bewaringstoestand en
eventuele bedreiging te evalueren.
Het uit te voeren onderzoek dient in uitgesteld traject uitgevoerd te worden, omwille van de
toegankelijkheid van het plangebied.
Dit houdt allereerst in dat het aanvullend vooronderzoek zonder ingreep in de bodem door middel van
landschappelijke boringen op een later tijdstip uitgevoerd dient te worden.
Bij het verder archeologisch onderzoek dienen volgende onderzoeksvragen beantwoord te worden:
•
•
•
•

10
11

Welke bodemhorizonten worden in de boringen of profielen aangetroffen en wat is de genese
ervan? Welke zijn de bodemprocessen die hiermee geassocieerd worden?
Wat is de relatie tussen deze bodemhorizonten en het omliggende landschap?
Vertegenwoordigen deze horizonten relevante archeologische niveaus?
-Indien deze horizonten relevante archeologische niveaus omvatten:
- Wat is de aard van dit niveau?
- Heeft dit niveau een duidelijke begrenzing?
- Kan dit niveau gedateerd worden?
- Zijn er aanwijzingen dat dit niveau geassocieerd kan worden met een
archeologische site?
- Wat is de bewaringstoestand van dit niveau?
- Wat is de impact van de geplande graafwerken op dit niveau?

Programma van maatregelen bij de archeologienota (ID: 9607).
Integraal overgenomen uit programma van maatregelen (ID: 9607)
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2.1.4 Vooropgestelde onderzoeksmethode en -technieken12
De algemene bepalingen van een landschappelijk bodemonderzoek, zoals vastgesteld in de Code van
Goede Praktijk zijn hier van toepassing:
Manuele boringen worden uitgevoerd met een gutsboor of een Edelmanboor. Gutsboren hebben een
minimale diameter van 3 centimeter, Edelmanboren een minimale diameter van 7 centimeter. Indien
het gebruik van gutsboren of Edelmanboren niet mogelijk is door de samenstelling van de ondergrond,
worden boren gebruikt die aangepast zijn aan deze ondergrond. De gehanteerde boor laat steeds toe
om een natuurgetrouwe doorsnede te bekomen van de aanwezige aardkundige eenheden. Voor het
bekomen van natuurwetenschappelijke stalen worden aangepaste boren aangewend. Bij het gebruik
van mechanische boringen wordt een techniek gehanteerd die toelaat om stalen op te boren die van
dezelfde kwaliteit zijn als de kwaliteit die in normale omstandigheden bereikt zou worden met een
handmatige boring.
De keuze van het grid en de resolutie gebeurt in functie van de te verwachten complexiteit van het
landschap, is gebaseerd op de resultaten van het bureauonderzoek en wordt beschreven en
gemotiveerd in de rapportering. Indien afgeweken wordt van het initiële opzet op basis van de
bekomen inzichten tijdens de uitvoering van het onderzoek, wordt dit eveneens beschreven en
verantwoord in de rapportering. Het grid is steeds van die aard dat het toelaat om voldoende
gefundeerde uitspraken te doen over het geheel van het onderzochte gebied, eventueel in combinatie
met landschappelijke profielputten. De lokalisering van de boorpunten gebeurt met xyz-coördinaten
(planimetrie in Lambertcoördinaten (EPSG:31370), altimetrie ten opzichte van de Tweede Algemene
Waterpassing). Indien een vast grid gehanteerd wordt, worden de coördinaten bepaald met een
nauwkeurigheidsgraad van minimaal 1 centimeter. Indien geen vast grid gehanteerd wordt, volstaat
een nauwkeurigheidsgraad van 1 meter.
Er wordt geboord totdat het boorprofiel alle aardkundige eenheden omvat waarin archeologische sites
in stratigrafisch primaire positie kunnen voorkomen die relevant zijn voor de vraagstellingen van het
onderzoek.
Alle boringen worden in het veld beschreven. Deze beschrijving bevat minstens de gegevens zoals
opgenomen in de boorlijst (zie hoofdstuk 6.11.8). Een selectie van representatieve boorprofielen
wordt open gelegd en tegen een egale en neutrale achtergrond in detail gefotografeerd, waarbij de
stratigrafische volgorde wordt aangehouden, en de dikte van elke aardkundige eenheid overeenstemt
met de dikte zoals ze opgeboord werd, met aanduiding van boven- en onderzijde.
De boorgegevens worden verwerkt in de boorlijst en daaraan gekoppelde plannen. De boorprofielen
worden geanalyseerd en geïnterpreteerd naar zinvolle aardkundige eenheden. Voor elke aardkundige
eenheid wordt een beschrijving geboden en voor elk boorprofiel wordt de ontstaansgeschiedenis
gereconstrueerd. Op basis van de waargenomen variatie in aardkundige opbouw worden alle
boorlocaties toegewezen tot een beperkt aantal typeprofielen die representatief zijn voor de
onderscheiden variaties in aardkundige opbouw of bodemontwikkeling en –conservatie. Er wordt een
overzichtsplan aangemaakt waarop deze variatie is aangeduid, evenals terreindoorsneden daarvan. Er
wordt een digitaal terreinmodel gemaakt van de relevante aardkundige eenheden.
Binnen het plangebied worden de boringen geplaatst in een verspringend driehoeksgrid van 50 m x 40
m. Concreet betekend dit dat er binnen het plangebied 7 boringen geplaatst worden. Mocht ter plaatse
blijken dat deze vooropgestelde boorpunten onuitvoerbaar of ontoegankelijk zijn kan de

12

Integraal overgenomen uit programma van maatregelen (ID: 9607)
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veldwerkleider ter plaatse evalueren en herlokaliseren. Het verplaatste boorpunt wordt in dat geval
opnieuw ingemeten en aangeduid op de kaart.
De boringen dienen minimaal tot een diepte van 1,5 m geplaatst te worden. Op deze manier kunnen
eventueel begraven paleobodems duidelijk in beeld gebracht worden.
2.1.5 Potentieel vervolgtraject13
Afhankelijk van de resultaten uit dit landschappelijk booronderzoek zijn volgende vervolgtrajecten
mogelijk:
- Intacte bodem:
-

Indien er geen bewaarde B-horizont en/of E-horizont, podzolbodem of begraven
paleobodem aanwezig is, is er geen verwachting voor goed bewaarde steentijdsites:
proefsleuven

-

Indien er een goed bewaarde B-horizonten/of E horizont, podzolbodem of begraven
paleobodem aanwezig is aanwezig is, is er een verwachting voor goed bewaarde
steentijdsites: archeologische boringen (verkennend, eventueel waarderend),
proefputtenonderzoek, gevolgd door proefsleuvenonderzoek (m.u.v. zones die op
basis van de resultaten van het booronderzoek door middel van een opgraving
onderzocht moeten worden)

-

Zwaar verstoorde bodem door recente bodemingrepen, hierbij is de
diepgaand
- Zware verstoring over het volledige plangebied: geen verder
- Gedeeltelijk verstoord plangebied: beperkt verder onderzoek in niet
delen.

C-horizont
vergraven:
onderzoek
verstoorde

2.1.6 Afwijkingen ten aanzien van de vooropgestelde onderzoeksstrategie en -methodes14
Tijdens het veldwerk vonden er geen afwijkingen ten aanzien van de vooropgestelde
onderzoeksstrategie en -methodes
plaats. Over het gehele onderzoeksterrein werden
landschappelijke boringen geplaatst zoals voorgesteld in het programma van maatregelen (fig. 2.1 en
fig. 2.2).

13

Integraal overgenomen uit programma van maatregelen (ID: 9607)
Dit zijn afwijkingen ten opzichte van de vooropgestelde onderzoeksstrategie en -methodes die zijn opgenomen
in het programma van maatregelen van de archeologienota (ID: 9607).
14
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Fig. 0.1: Het vooropgestelde boorpuntenplan (bron: Verrijckt & Van Bavel 2018b. 12).

11

Nota: Het archeologisch vooronderzoek aan de Karperstraat te Oud-Turnhout

Fig. 0.2: Het boorpuntenplan, geprojecteerd op de meest recente luchtfoto van het terrein.
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2.2 Assessment
2.2.1 De bodemkaart en digitaal hoogtemodel
Op de bodemkaart van Vlaanderen is de bodem gekarteerd als een Zcg-bodem. Dit is een matig droge
zandbodem met een duidelijke ijzer en/of humus B-horizont. Deze bodemserie heeft een grijze
bovengrond van wisselende diepte. Vele profielen vertonen een verkitting van de onderste B-horizont.
De roestverschijnselen beginnen tussen 60 en 90 cm -mv.
In de directe omgeving van het plangebied komen nog verschillende bodemtypes voor, namelijk het
OB-, ON-, OT-, Scm-, Sdm-, Sec- en Zdg-bodemtype. Het OB-bodemtype heeft betrekking op bebouwde
zones. Het ON-bodemtype betreft opgehoogde gronden. Het OT-bodemtype wijst op sterk vergraven
gronden. De Scm-bodemserie betreft matig droge lemige zandbodems met een dikke antropogene
humus A-horizont. Het Sdm-bodemtype betreft matig natte lemige zandbodems met een dikke
antropogene humus A-horizont. De bodemserie Sec verwijst naar natte lemige zandbodems met een
sterk gevlekte en verbrokkelde textuur B-horizont. Tenslotte betreft de bodemserie Zdg matig natte
zandbodems met een duidelijke ijzer en/of humus B-horizont (fig. 2.3).
het projectgebied bevindt zich volgens het Digitaal Hoogtemodel van Vlaanderen (DHM) tussen 29,5
en 31 m + TAW. Het plangebied bevindt zich in een hoger gelegen deel. Dit is een uitloper van de
microcuesta van de Kempen. Deze bevindt zich voornamelijk ten westen van het plangebied. Ten
oosten, op circa 1 km van het plangebied, is de lager gelegen beekvallei van de Aa aanwezig. Ten zuiden
van het plangebied, op circa 326 m, stroomt een zijrivier van de Aa, namelijk de Heuvelloop. De
afwatering van het plangebied gebeurt mogelijk via deze waterloop. De ontstaansgeschiedenis van
deze waterloop is onbekend, maar deze wordt in ieder geval vanaf de Vandermaelenkaart afgebeeld.
Mogelijk kent de waterloop een vroeger ontstaan (fig. 2.4).

Fig. 0.3: Uitsnede van de bodemkaart met projectie van de boorpunten15.

15

Onderliggende kaartlaag: © Geopunt (AGIV).
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Fig. 0.4: Digitaal hoogtemodel met projectie van de boorpunten16.
2.2.2 De referentie-bodemprofielen
De lithostratigrafische en bodemkundige opbouw van het terrein wordt hier beschreven en
geïllustreerd aan de hand van referentie-bodemprofielen ter hoogte van de volgende aangetroffen
pedogenetische zones:
-

16

Gronden met een ploeghorizont direct gesitueerd op de moederbodem (bodemprofiel bij
boorpunt 1)
Gronden met een gedeeltelijk bewaarde B(ir)-horizont (bodemprofiel bij boorpunt 5)

Onderliggende kaartlaag: © Geopunt (AGIV).
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2.2.2.1 Gronden met een ploeghorizont direct gesitueerd op de moederbodem
Op het merendeel van het terrein werd een ploeghorizont (Ap-horizont) aangetroffen die direct
gesitueerd was op de moederbodem (B1, B2, B3, B4, B6, B7) (pedogenetische zone 1, fig. 2.7). De Aphorizont bestond uit redelijk zacht en los zand met veel bioturbaties. Deze horizont had een donkere
bruinzwarte kleur. De ondergrens van deze horizont situeerde zich op ca. 30 cm tot 45 cm onder het
maaiveld. Hieronder was de moederbodem (C-horizont) gesitueerd. Deze bestond uit redelijk zacht en
vast zand waarin Fe-vlekken aanwezig waren. Deze horizont had een licht geelwitte kleur waarin licht
oranje vlekken te onderscheiden waren (fig. 2.5).

Fig. 0.5: Referentie-bodemprofiel 1.
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2.2.2.2 Gronden met een gedeeltelijk bewaarde B(ir)-horizont
In de noordwestelijke zone van het onderzoeksgebied werd onder de ploeglaag (Ap-horizont) een
restant van de B(ir)-horizont waargenomen. Hieronder werd de C-horizont waargenomen. Deze
horizontsequentie kwam voor in 1 boorpunt (B5) (pedogenetische zone 2; fig. 2.7).
De Ap-horizont bestond uit redelijk zacht en los zand waarin veel bioturbaties voorkwamen. Deze
horizont had een donkere bruinzwarte kleur. De ondergrens van deze laag situeerde zich op een diepte
van ca. 35 cm onder het maaiveld. Hieronder situeerde zich de gedeeltelijk bewaar B(ir)-horizont. Deze
horizont bestond uit redelijk zacht en vast zandig sediment. Deze horizont had een licht oranjebruine
kleur. De ondergrens situeerde zich op een diepte van ca. 45 cm onder het maaiveld en had een
geleidelijke ondergrens.
Hieronder was de C-horizont gesitueerd. Deze bestond uit redelijk zacht en vast zand waarin Fevlekken aanwezig waren. Deze horizont had een licht geelwitte kleur waarin licht oranje vlekken te
onderscheiden waren (fig. 2.6)

Fig.2.6: Referentie-bodemprofiel 5.
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Fig. 2.7: De afgebakende pedogenetische zones op basis van het booronderzoek.
2.2.3 Interpretatie en bijsturing van de archeologisch verwachting
Op basis van de resultaten van het landschappelijk bodemonderzoek wordt de archeologische
verwachting (bureauonderzoek) voor artefactenvindplaatsen uit de steentijd (jager-verzamelaars)
bijgesteld tot laag. Er is geen sprake van archeologisch relevante pedogenetische zones (afgedekte
vondstniveau’s) waar sprake kan zijn van ruimtelijk goed bewaarde artefactenvindplaatsen.
Volgens de bodemkaart van Vlaanderen is de bodem gekarteerd als een Zcg-bodem. Dit is een matig
droge zandbodem met een duidelijke ijzer en/of humus B-horizont. Deze bodemserie heeft een grijze
bovengrond van wisselende diepte. Vele profielen vertonen een verkitting van de onderste B-horizont.
De roestverschijnselen beginnen tussen 60 en 90 cm -mv.
In de directe omgeving van het plangebied komen nog verschillende bodemtypes voor, namelijk het
OB-, ON-, OT-, Scm-, Sdm-, Sec- en Zdg-bodemtype. Het OB-bodemtype heeft betrekking op bebouwde
zones. Het ON-bodemtype betreft opgehoogde gronden. Het OT-bodemtype wijst op sterk vergraven
gronden. De Scm-bodemserie betreft matig droge lemige zandbodems met een dikke antropogene
humus A-horizont. Het Sdm-bodemtype betreft matig natte lemige zandbodems met een dikke
antropogene humus A-horizont. De bodemserie Sec verwijst naar natte lemige zandbodems met een
sterk gevlekte en verbrokkelde textuur B-horizont. Tenslotte betreft de bodemserie Zdg matig natte
zandbodems met een duidelijke ijzer en/of humus B-horizont.
Tijdens het landschappelijk bodemonderzoek werd vastgesteld dat er geen intacte horizontsequentie
van een paleobodem (podzolbodem) aanwezig is. Op het merendeel van het terrein werd onder de
ploeghorizont direct de moederbodem (C-horizont) waargenomen. Enkel in het noordwesten is nog
een restant van een B(ir)-horizont bewaard, deze was slechts deels bewaard. Relicten van
(pre)historische vindplaatsen kunnen nog bewaard zijn gebleven in de vorm van bodemsporen in de
top van de C-horizont onder de antropogene bovengrond of in de gedeeltelijk bewaarde B(ir)-horizont.
De hoge verwachting voor dergelijke vindplaatsen blijft dus behouden.
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2.2.4 Beantwoording onderzoeksvragen
Bodem
- Welke bodemhorizonten worden in de boringen of profielen aangetroffen en wat is de
genese ervan? Welke zijn de bodemprocessen die hiermee geassocieerd worden?
Tijdens het landschappelijk bodemonderzoek werd op het merendeel van het terrein onder
de ploeghorizont direct de moederbodem (C-horizont) waargenomen. Enkel in het
noordwesten is nog een restant van een B(ir)-horizont bewaard, deze was slechts deels
bewaard. Er werd dus vastgesteld dat er geen intacte horizontsequentie van een paleobodem
(podzolbodem) aanwezig is. Het ploegen van het terrein in het verleden kan er mogelijk voor
gezorgd hebben dat er geen paleobodem tot ontwikkeling is kunnen komen of dat deze niet
bewaard is gebleven.
-

Wat is de relatie tussen deze bodemhorizonten en het omliggende landschap?
Het projectgebied is gelegen op een hoger gelegen zone, namelijk op een uitloper van de
microcuesta van de Kempen. Het projectgebied zelf is relatief vlak gelegen waardoor erosie
een beperkte impact zal gehad hebben op het terrein. Een kleine zone langs de oostelijke
grens net ten noorden van perceel 233E2 is wel iets lager gelegen. Het terrein is in het
verleden in gebruik geweest als akker aangezien de bovengrond bestond uit een Ap-horizont.
Deze landbouwactiviteiten kunnen er mogelijk voor gezorgd hebben dat een paleobodem niet
werd bewaard of niet tot ontwikkeling is kunnen komen.

-

Vertegenwoordigen deze horizonten relevante archeologische niveaus?
omwille van het ontbreken van een intacte horizontsequentie van een paleobodem
(podzolbodem) wordt de archeologische verwachting voor steentijd artefactensites bijgesteld
tot laag. Wel kunnen in de top van de C-horizont onder de antropogene bovengrond of in de
gedeeltelijk bewaarde B(ir)-horizont nog (pre)historische grondsporen aanwezig zijn.

-

Indien deze horizonten relevante archeologische niveaus omvatten:
o Wat is de aard van dit niveau?
De horizont waar mogelijk nog archeologische grondsporen in aanwezig kunnen zijn
is de C-horizont. In de noordwestelijke hoek van het projectgebied werd een restant
van een B(ir)-horizont aangetroffen. Ook hierin kunnen mogelijk archeologische
waarden aanwezig zijn.
o Heeft dit niveau een duidelijke begrenzing?
Het archeologisch relevant niveau bevindt zich vlak onder de Ap-horizont in de top
van de C/B(ir)-horizont, op een diepte tussen 30 cm en 40 cm onder het maaiveld.
o Kan dit niveau gedateerd worden?
Voorlopig kan dit niveau nog niet gedateerd worden. Indien er archeologische sporen
en/of vondstmateriaal worden aangetroffen tijdens het proefsleuvenonderzoek
kunnen deze mogelijk meer inzichten verwerven over de datering van het
archeologisch niveau.
o Zijn er aanwijzingen dat dit niveau geassocieerd kan worden met een archeologische
site?
18
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o

o

Er werden geen aanwijzingen aangetroffen voor de aan- of afwezigheid van een
archeologische grondsporensite. Een bijkomend proefsleuvenonderzoek zal de aanof afwezigheid van een archeologische grondsporensite kunnen nagaan. omwille van
het ontbreken van een intacte horizontsequentie van een paleobodem
(podzolbodem) wordt de archeologische verwachting voor steentijd artefactensites
bijgesteld tot laag.
Wat is de bewaringstoestand van dit niveau?
Er werden tijdens het landschappelijk bodemonderzoek geen aanwijzingen
aangetroffen van een verstoring van de C-horizont. De bewaartoestand van dit niveau
kan dus als goed beschreven worden. In de noordwestelijke hoek van het
projectgebied werd echter enkel een restant van een B(ir)-horizont aangetroffen
waardoor voor deze horizont van een slechtere bewaringstoestand gesproken kan
worden.
Wat is de impact van de geplande graafwerken op dit niveau?
De geplande werken omvat het verkavelen van het terrein waardoor uitgegaan moet
worden van een volledige verstoring van het bodemarchief.

Sites uit de steentijden en vuursteenconcentraties
- Zijn er steentijdartefacten aanwezig?
Er werden geen indicaties aangetroffen voor de aanwezigheid van een intacte paleobodem of
andere indicaties voor de aanwezigheid van een steentijd artefactensite.
-

Is er een clustering in de steentijdartefacten aan te wijzen?
N.v.t.

-

Wat zijn de grenzen van de ruimtelijke spreiding(en) van de steentijdartefacten?
N.v.t.

-

Wat is de datering van de artefacten?
N.v.t.

Sporenbestand
- Zijn er sporen aanwezig? Wat is de aard en de datering van de sporen?
N.v.t.
-

Hoe is de bewaringstoestand van de sporen?
N.v.t.

-

Maken de sporen deel uit van één of meerdere structuren?
N.v.t.

-

Behoren de sporen tot één of meerdere periodes?
N.v.t.
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-

Wat is de relatie tussen de bodem, de archeologische sporen en de landschappelijke
context?
N.v.t.

-

Kunnen archeologische vindplaatsen in tijd, ruimte en functie afgebakend worden (incl. de
argumentatie)? Is er een relatie met omliggende vindplaatsen?
N.v.t.

-

Wat is de vastgestelde en verwachte bewaringstoestand van elke archeologische
vindplaats?
N.v.t.

-

Wat is de waarde van elke vastgestelde archeologische vindplaats?
N.v.t.

Impact geplande bodemingrepen
- Wat is de potentiële impact van de geplande ruimtelijke ontwikkeling op de waardevolle
archeologische vindplaatsen?
De geplande werken omvat het verkavelen van het terrein. Er moet dus uitgegaan worden
van een volledige verstoring. Aangezien er nog archeologische grondsporen aanwezig kunnen
zijn in de C/B(ir)-horizont worden mogelijk aanwezige archeologische waarden in de
ondergrond bedreigd.
-

Voor waardevolle archeologische vindplaatsen die bedreigd worden door de geplande
ruimtelijke ontwikkeling: hoe kan deze bedreiging weggenomen of verminderd worden
(maatregelen behoud in situ)?
N.v.t.

Motivatie en bepalingen mogelijk verder archeologisch onderzoek
- Voor waardevolle archeologische 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?
Er kunnen mogelijk archeologische grondsporen aanwezig zijn in de C/B(ir)-horizont
die tijdens het landschappelijk booronderzoek onder een Ap-horizont werd
aangetroffen. Het volledige projectgebied wordt dan ook geselecteerd voor verder
onderzoek in de vorm van proefsleuven.
o Welke aspecten verdienen bijzondere aandacht, zowel vanuit methodologie als aanpak
voor het vervolgonderzoek?
De methodologie en aanpak van het proefsleuvenonderzoek werd uitgebreid
besproken in de archeologienota met ID 9607, geschreven door J. Verrijckt
Archeologie & advies.
o Welke vraagstellingen zijn voor vervolgonderzoek relevant?
In de archeologienota met ID 9607, opgesteld door J. Verrijckt Archeologie & advies,
werden reeds onderzoeksvragen opgesteld voor het proefsleuvenonderzoek.
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-

Zijn er voor de beantwoording van deze vraagstellingen natuurwetenschappelijke
onderzoeken nodig? Zo ja, welke type staalnames zijn hiervoor noodzakelijk en in welke
hoeveelheid?
N.v.t.

-

Wat is de financiële impact van eventueel vervolgonderzoek?
N.v.t.

2.2.5 Vervolgtraject voor het opsporen van artefactenvindplaatsen uit de steentijd
Een specifiek vervolgtraject voor het opsporen van artefactenvindplaatsen uit de steentijd is voorlopig
niet noodzakelijk omwille van het ontbreken van een intacte horizontsequentie van een paleobodem
(podzolbodem). Tijdens verder vooronderzoek met ingreep in de bodem (proefsleuvenonderzoek)
dienen voldoende diepe profielwanden te worden geregistreerd om de aanwezigheid van een
eventueel begraven archeologisch relevante horizontsequentie in het dekzand op een meer efficiënte
wijze te kunnen checken.
In het geval van een positief resultaat (= aanwezigheid van een begraven archeologisch relevant niveau
dat door de geplande werken zal worden verstoord) dienen de archeologische relevante zones te
worden afgebakend, gevolgd door een verkennend/waarderend (boor)onderzoek in functie van het
opsporen/waarderen van steentijdsites binnen deze afgebakende zones.
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Bijlage 1 Plannenlijst
Onderwerp
Projectcode
Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

Plannenlijst
2020G84 (Landschappelijk bodemonderzoek)
2020G251 (proefsleuvenonderzoek)
1.1
Topografische kaart
Locatie projectgebied
1/3000
Digitaal, gegeorefereerd (Dingens L.)
2017

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

1.2
Kadasterplan
Locatie projectgebied
1/1000
Digitaal, gegeorefereerd (Dingens L.)
2020

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

1.3
Luchtfoto
Locatie projectgebied
1/2000
Digitaal, gegeorefereerd (Dingens L.)
2019

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

1.4
Verkavelingsplan
Inplanting verkaveling
Digitaal (Initiatiefnemer)
2020

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

1.5
Topografische kaart
CAI
1/10000
Digitaal, gegeorefereerd (Dingens L.)
2020

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

1.6
Vandermaelenkaart
Historische kaart
1/2500
Analoog (Verrijckt & Van Bavel 2018a. 24)
1846-1954
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Onderwerp
Projectcode
Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

Plannenlijst
2020G84 (Landschappelijk bodemonderzoek)
2.1
Kadasterplan
Vooropgestelde boorpuntenkaart
Digitaal, gegeorefereerd (Verrijckt & Van Bavel
2018b. 12)
2018

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

2.2
luchtfoto
Locatie boorpunten
1/1000
Digitaal, gegeorefereerd (Dingens L.)
2019

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

2.3
Bodemkaart + Topografische kaart
Bodemopbouw + locatie boorpunten
1/1000
Digitaal, gegeorefereerd (Dingens L.)
2012-2015

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

2.4
Digitaal hoogtemodel (DHMII)
Weergave reliëf + locatie boorpunten
1/2000
Digitaal, gegeorefereerd (Dingens L.)
2013-2015

Plannummer
Type plan
zfgrnojregaknOnderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

2.5
Referentiebodemprofiel
Referentie Ap-C-profiel
Digitaal, gegeorefereerd (Dingens L.)
2020

Plannummer
Type plan
zfgrnojregaknOnderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

2.6
Referentiebodemprofiel
Referentie Ap-B(ir)-C-profiel
Digitaal, gegeorefereerd (Dingens L.)
2020
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Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

2.7
Topografische kaart
Pedogenetische zones
1/5000
Digitaal, gegeorefereerd (Dingens L.)
2017
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Onderwerp
Projectcode
Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

Plannenlijst
2020G251 (proefsleuvenonderzoek)
3.1
Topografische kaart
Locatie projectgebied
1/3000
Digitaal, gegeorefereerd (Dingens L.)
2017

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

3.3
Kadasterplan
Locatie projectgebied
1/1000
Digitaal, gegeorefereerd (Claessens S.)
2020

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

3.4
Kadasterplan
Vooropgesteld proefsleuvenplan
Digitaal, gegeorefereerd (Verrijckt & Van Bavel
2018b. 18)
2018

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

3.5
Kadasterplan
Overzicht proefsleuven en profielen
1/1000
Digitaal, gegeorefereerd (Claessens S.)
2020

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

3.6
Foto
Overzichtsfoto projectgebied
Digitaal (De Raymaeker A.)
2020

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

3.7
Foto
Overzichtsfoto projectgebied
Digitaal (De Raymaeker A.)
2020
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Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

3.8
Foto
Overzichtsfoto projectgebied
Digitaal (De Raymaeker A.)
2020

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

3.9
Digitaal hoogtemodel (DHMII)
Hoogteverloop
1/10000
Digitaal, gegeorefereerd (Claessens S.)
2013-2015

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

3.10
Digitaal hoogtemodel (DHMII)
Weergave reliëf
1/1500
Digitaal, gegeorefereerd (Claessens S.)
2013-2015

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

3.11
Terreinverloop
Hoogte van het projectgebied
Digitaal, gegeorefereerd (Claessens S.)
2013-2015

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

3.12
Tertiair geologische kaart
Bodemopbouw
1/10000
Digitaal, gegeorefereerd (Claessens S.)
1989-2001

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

3.13
Quartair geologische kaart
Bodemopbouw
1/10000
Digitaal, gegeorefereerd (Claessens S.)
1989-2001

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan

3.14
Bodemkaart + Topografische kaart
Bodemopbouw
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Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

1/5000
Digitaal, gegeorefereerd (Claessens S.)
2012-2015

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

3.15
Digitaal hoogtemodel (DHMII)
Pedogenetische zones
1/1000
Digitaal, gegeorefereerd (Claessens S.)
2013-2015

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

3.16
Kadasterplan
Allesporenplan
1/1000
Digitaal, gegeorefereerd (Claessens S.)
2020

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

3.17
Kadasterplan
Allesporenplan detail
1/400
Digitaal, gegeorefereerd (Claessens S.)
2020

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

3.18
Foto
Coupefoto S1
Digitaal (De Raymaeker A.)
2020

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

3.19
Foto
Vlakfoto S22
Digitaal (De Raymaeker A.)
2020

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze

3.20
Kadasterplan
Allesporenplan detail
1/100
Digitaal, gegeorefereerd (Claessens S.)
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Datum

2020

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

3.21
Kadasterplan
Allesporenplan detail
1/40
Digitaal, gegeorefereerd (Claessens S.)
2020

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

3.22
Foto
Overzichtsfoto S3
Digitaal (De Raymaeker A.)
2020

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

3.23
Foto
Overzichtsfoto S14
Digitaal (De Raymaeker A.)
2020

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

3.24
Foto
Overzichtsfoto S18 t/m S21
Digitaal (De Raymaeker A.)
2020

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

3.25
Foto
Overzichtsfoto S23 t/m S26
Digitaal (De Raymaeker A.)
2020

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

3.24
Foto
Overzichtsfoto 28
Digitaal (De Raymaeker A.)
2020
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Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

3.27
Kadasterplan
Locatie profielen en boringen
1/1000
Digitaal, gegeorefereerd (Claessens S.)
2020

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

3.28
Kadasterplan
Zone GGA
1/1000
Digitaal, gegeorefereerd (S. Claessens)
2020
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Onderwerp
Projectcode
Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

Plannenlijst
2020G84 (Landschappelijk bodemonderzoek)
2020G251 (proefsleuvenonderzoek)
4.1
Kadasterplan
Locatie projectgebied
1/1000
Digitaal, gegeorefereerd (S. Claessens)
2020

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

4.2
Kadasterplan
Zone GGA
1/1000
Digitaal, gegeorefereerd (S. Claessens)
2020
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Bijlage 3 Fotoinventaris
Vergunningsnummer
(F)oto, (O)verzicht, (PR)ofiel, (V)lak, (C)oupe, (D)etail, (W)erkfoto, ...
2020G84-PR1-FO-1

Volgnummer

(S)poor, (PR)profiel, (SL)euf, (W)erk(P)ut, (K)ijk(V)enster, (L)osse(V)ondst, (B)oring, (M)etaal(D)etectie, ...
2020G84-B1-FD-1

2020G84-B7-FPR-2

2020G84-B1-FD-2

2020G84-OVERZICHT-FO-1

2020G84-B1-FD-3

2020G84-OVERZICHT-FO-2

2020G84-B1-FPR-1

2020G84-OVERZICHT-FO-3

2020G84-B1-FPR-2

2020G84-OVERZICHT-FO-4

2020G84-B2-FD-1

2020G84-OVERZICHT-FO-5

2020G84-B2-FD-2

2020G84-OVERZICHT-FO-6

2020G84-B2-FPR-1

2020G84-OVERZICHT-FO-7

2020G84-B2-FPR-2

2020G84-OVERZICHT-FO-8

2020G84-B2-FPR-3

2020G84-OVERZICHT-FO-9

2020G84-B2-FPR-4

2020G84-OVERZICHT-FO-10

2020G84-B2-FPR-5

2020G84-OVERZICHT-FO-11

2020G84-B2-FPR-6
2020G84-B3-FD-1
2020G84-B3-FD-2
2020G84-B3-FD-3
2020G84-B3-FPR-1
2020G84-B3-FPR-2
2020G84-B4-FD-1
2020G84-B4-FD-2
2020G84-B4-FD-3
2020G84-B4-FPR-1
2020G84-B4-FPR-2
2020G84-B5-FPR-1
2020G84-B5-FPR-2
2020G84-B5-FPR-3
2020G84-B5-FPR-4
2020G84-B5-FPR-5
2020G84-B6-FD-1
2020G84-B6-FD-2
2020G84-B6-FD-3
2020G84-B6-FPR-1
2020G84-B6-FPR-2
2020G84-B7-FD-1
2020G84-B7-FD-2
2020G84-B7-FPR-1
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Bijlage 2 Profielinventaris
Legende
Aflijning:
A
Du
G
Di
gr.

Kleur:
Abrupt
Duidelijk
Geleidelijk
Diffuus
ondergrens

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

Redelijk
Zeer
Zacht
Hard
Vast
Los
Zand
Leem
Klei
Veen

Kleur:

LD-

Licht
Donker

Br
Gl
Go
Gr
Or
Rd
Wt
Zw
Bl
Pr
Rz

Bruin
Geel
Groen
Grijs
Oranje
Rood
Wit
Zwart
Blauw
Purper
Roze

gevl.
gelg.
gebr.
hom.
het.

gevlekt
gelaagd
gebrokkeld
homogeen
hetrogeen

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

met
vlekken
spikkels
lagen
laagjes
brokken
fibers
tongen
wiggen
lenzen

Bijmenging:

Vondsten:

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

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

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

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

Beschrijving:
B
d
v
n

beschrijving
droog
vochtig
nat

Kalkreactie HCl:
O
J
N

Onbepaald
Ja
Nee

Het archeologisch vooronderzoek aan de Kruyhooftstraat te Oud-Turnhout
Profiel B1
1. Algemene gegevens
1. Beschrijver:
2. Soort onderzoek:
3. Plaats:
4. Hoogteligging:
5. Coördinaten:
6. Datum:
7. Gereedschap:
8. Landgebruik:
9. Weersomstandigheden:
10. Oriëntatie:
11. Bodemeenheid:

2. Profielbeschrijving
H1

Lawrence Dingens, Studiebureau Archeologie.
Archeologisch:
Oud-Turnhout - Kruyhooftstraat
m TAW.
N; O. (lamb 72)
dinsdag, 14/07/2020
Edelmanboor (diam. cm.)
Weide, Gras en lage vegetatie
Zwaar bewolkt
NVT.

H1 (Ap)
0-40 cm: ReZaLo Z>Z; niet gespecifieerd; hom.
DBr-Zw ; [Veel bio, Hu; ]; Du gr.(B: , HCl: )
H2 (C)
40- cm: ReZaVa Z>Z; niet gespecifieerd; hom.
LGl-Wt m. LOr vl. ; [Fe-vl; ]; (B: , HCl: )

H2

Bereikte diepte: -150 cm.
Grondwatertafel: Niet bereikt.
Opmerkingen:

Het archeologisch vooronderzoek aan de Kruyhooftstraat te Oud-Turnhout
Profiel B2
1. Algemene gegevens
1. Beschrijver:
2. Soort onderzoek:
3. Plaats:
4. Hoogteligging:
5. Coördinaten:
6. Datum:
7. Gereedschap:
8. Landgebruik:
9. Weersomstandigheden:
10. Oriëntatie:
11. Bodemeenheid:

2. Profielbeschrijving
H1

H2

Lawrence Dingens, Studiebureau Archeologie.
Archeologisch:
Oud-Turnhout - Kruyhooftstraat
m TAW.
N; O. (lamb 72)
dinsdag, 14/07/2020
Edelmanboor (diam. cm.)
Weide, Gras en lage vegetatie
Zwaar bewolkt
NVT.

H1 (Ap)
0-30 cm: ReZaLo Z>Z; niet gespecifieerd; hom.
DBr-Zw ; [Veel bio, Hu; ]; Du gr.(B: , HCl: )
H2 (C)
30- cm: ReZaVa Z>Z; niet gespecifieerd; hom.
LGl-Wt m. LOr vl. ; [Fe-vl; ]; (B: , HCl: )
Bereikte diepte: -150 cm.
Grondwatertafel: Niet bereikt.
Opmerkingen:

Het archeologisch vooronderzoek aan de Kruyhooftstraat te Oud-Turnhout
Profiel B3
1. Algemene gegevens
1. Beschrijver:
2. Soort onderzoek:
3. Plaats:
4. Hoogteligging:
5. Coördinaten:
6. Datum:
7. Gereedschap:
8. Landgebruik:
9. Weersomstandigheden:
10. Oriëntatie:
11. Bodemeenheid:

2. Profielbeschrijving
H1

Lawrence Dingens, Studiebureau Archeologie.
Archeologisch:
Oud-Turnhout - Kruyhooftstraat
m TAW.
N; O. (lamb 72)
dinsdag, 14/07/2020
Edelmanboor (diam. cm.)
Weide, Gras en lage vegetatie
Zwaar bewolkt
NVT.

H1 (Ap)
0-40 cm: ReZaLo Z>Z; niet gespecifieerd; hom.
DBr-Zw ; [Veel bio, Hu; ]; Du gr.(B: , HCl: )
H2 (C)
40- cm: ReZaVa Z>Z; niet gespecifieerd; hom.
LGl-Wt m. LOr vl. ; [Fe-vl; ]; (B: , HCl: )

H2

Bereikte diepte: -150 cm.
Grondwatertafel: Niet bereikt.
Opmerkingen:

Het archeologisch vooronderzoek aan de Kruyhooftstraat te Oud-Turnhout
Profiel B4
1. Algemene gegevens
1. Beschrijver:
2. Soort onderzoek:
3. Plaats:
4. Hoogteligging:
5. Coördinaten:
6. Datum:
7. Gereedschap:
8. Landgebruik:
9. Weersomstandigheden:
10. Oriëntatie:
11. Bodemeenheid:

2. Profielbeschrijving
H1

H2

Lawrence Dingens, Studiebureau Archeologie.
Archeologisch:
Oud-Turnhout - Kruyhooftstraat
m TAW.
N; O. (lamb 72)
dinsdag, 14/07/2020
Edelmanboor (diam. cm.)
Weide, Gras en lage vegetatie
Zwaar bewolkt
NVT.

H1 (Ap)
0-35 cm: ReZaLo Z>Z; niet gespecifieerd; hom.
DBr-Zw ; [Veel bio, Hu; ]; Du gr.(B: , HCl: )
H2 (C)
35- cm: ReZaVa Z>Z; niet gespecifieerd; hom.
LGl-Wt m. LOr vl. ; [Fe-vl; ]; (B: , HCl: )
Bereikte diepte: -150 cm.
Grondwatertafel: Niet bereikt.
Opmerkingen:

Het archeologisch vooronderzoek aan de Kruyhooftstraat te Oud-Turnhout
Profiel B5
1. Algemene gegevens
1. Beschrijver:
2. Soort onderzoek:
3. Plaats:
4. Hoogteligging:
5. Coördinaten:
6. Datum:
7. Gereedschap:
8. Landgebruik:
9. Weersomstandigheden:
10. Oriëntatie:
11. Bodemeenheid:

2. Profielbeschrijving
H1

H2
H3

Lawrence Dingens, Studiebureau Archeologie.
Archeologisch:
Oud-Turnhout - Kruyhooftstraat
m TAW.
N; O. (lamb 72)
dinsdag, 14/07/2020
Edelmanboor (diam. cm.)
Weide, Gras en lage vegetatie
Zwaar bewolkt
NVT.

H1 (Ap)
0-35 cm: ReZaLo Z>Z; niet gespecifieerd; hom.
DBr-Zw ; [Veel bio, Hu; ]; Du gr.(B: , HCl: )
H2 (Rest B(ir))
35-45 cm: ReZaVa Z>Z; niet gespecifieerd; hom.
LOr-Br ; G gr.(B: , HCl: )
H3 (C)
45- cm: ReZaVa Z>Z; niet gespecifieerd; hom.
LGl-Wt m. LOr vl. ; (B: v, HCl: O)
Bereikte diepte: -150 cm.
Grondwatertafel: Niet bereikt.
Opmerkingen:

Het archeologisch vooronderzoek aan de Kruyhooftstraat te Oud-Turnhout
Profiel B6
1. Algemene gegevens
1. Beschrijver:
2. Soort onderzoek:
3. Plaats:
4. Hoogteligging:
5. Coördinaten:
6. Datum:
7. Gereedschap:
8. Landgebruik:
9. Weersomstandigheden:
10. Oriëntatie:
11. Bodemeenheid:

2. Profielbeschrijving
H1

H2

H3

Lawrence Dingens, Studiebureau Archeologie.
Archeologisch:
Oud-Turnhout - Kruyhooftstraat
m TAW.
N; O. (lamb 72)
dinsdag, 14/07/2020
Edelmanboor (diam. cm.)
Weide, Gras en lage vegetatie
Zwaar bewolkt
NVT.

H1 (Ap)
0-30 cm: ReZaLo Z>Z; niet gespecifieerd; hom.
DBr-Zw ; [Veel bio, Hu; ]; Du gr.(B: , HCl: )
H2 (Bioturbatiespoor)
30-45 cm: ReZaVa Z>Z; niet gespecifieerd; hom.
LBr-Gl ; [Fe-vl; ]; (B: , HCl: )
H3 (C)
45- cm: ReZaVa Z>Z; niet gespecifieerd; hom.
LGl-Wt m. LOr vl. ; [Fe-vl; ]; (B: , HCl: )
Bereikte diepte: -150 cm.
Grondwatertafel: Niet bereikt.
Opmerkingen:

Het archeologisch vooronderzoek aan de Kruyhooftstraat te Oud-Turnhout
Profiel B7
1. Algemene gegevens
1. Beschrijver:
2. Soort onderzoek:
3. Plaats:
4. Hoogteligging:
5. Coördinaten:
6. Datum:
7. Gereedschap:
8. Landgebruik:
9. Weersomstandigheden:
10. Oriëntatie:
11. Bodemeenheid:

2. Profielbeschrijving
H1

Lawrence Dingens, Studiebureau Archeologie.
Archeologisch:
Oud-Turnhout - Kruyhooftstraat
m TAW.
N; O. (lamb 72)
dinsdag, 14/07/2020
Edelmanboor (diam. cm.)
Weide, Gras en lage vegetatie
Zwaar bewolkt
NVT.

H1 (Ap)
0-40 cm: ReZaLo Z>Z; niet gespecifieerd; hom.
DBr-Zw ; [Veel bio, Hu; ]; Du gr.(B: , HCl: )
H2 (C)
40- cm: ReZaVa Z>Z; niet gespecifieerd; hom.
LGl-Wt m. LOr vl. ; [Fe-vl; ]; (B: , HCl: )

H2

Bereikte diepte: -150 cm.
Grondwatertafel: Niet bereikt.
Opmerkingen:

