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Hoofdstuk 3

Resultaten van het proefsleuvenonderzoek

3.1 Beschrijvend gedeelte
3.1.1 Administratieve gegevens
Projectcode:

2020G251 (proefsleuvenonderzoek)

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

Annelies De Raymaeker (erkend archeoloog, veldwerkleider)
OE/ERK/Archeoloog/2016/00148
Sara Claessens (assistent-archeoloog; auteur)
OE/ERK/Archeoloog/2020/00002
Leslie Engels (assistent-archeoloog)
OE/ERK/Archeoloog/2020/00004

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:

20-08-2020 (start veldwerk) t/m 26-08-2020 (afronding
rapportage)

Relevante termen17:

Proefsleuvenonderzoek, zandstreek, buitengebied

Bebouwde zones:

Stallen op percelen 240E, 239N, 239R

17

Thesaurus: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/thesaurus
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Fig. 3.1: Uittreksel van de topografische kaart met situering van het projectgebied (©Databank
Ondergrond Vlaanderen).

Fig. 3.2: Situering van het projectgebied binnen de verschillende Vlaamse archeoregio’s18.

18

https://onderzoeksbalans.onroerenderfgoed.be/onderzoeksbalans/archeologie
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Fig. 3.3: Uittreksel van het kadasterplan met situering van het projectgebied (©CADGIS).
3.1.2 Archeologische voorkennis
Voor het huidige projectgebied werd reeds een bureauonderzoek (ID 9607) uitgevoerd door J.
Verrijckt Archeologie & advies. Op basis van dit bureauonderzoek werd geconcludeerd dat er
archeologische waarden aanwezig kunnen zijn binnen de contouren van het projectgebied aangezien
het projectgebied gesitueerd is op een locatie waar er een goede bodembewaring mogelijk is.
Bovendien zijn er in de omgeving archeologisch relevante sites en vondstlocaties aanwezig uit de
steentijd, de bronstijd, de middeleeuwen en de nieuwe tijd.
Het projectgebied is gelegen op een uitloper van een microquesta ten westen van de beekvallei van
de Aa. Op het historisch kaartmateriaal is zichtbaar dat net ten noorden van het terrein een waterloop
heeft gestroomd. De landschappelijke en bodemkundige ligging van het terrein suggereert een eerder
hoge verwachting voor sites vanaf het Neolithicum t.e.m. de Middeleeuwen. De kans op het
voorkomen van vuursteensites wordt echter eerder laag ingeschat op basis van de landschappelijke
ligging. Volgens de bodemkaart komt er echter een podzolbodem voor op het terrein. Samen met de
aanwezigheid van een waterloop in de omgeving verhoogt dit te trefkans voor steentijd artefactensites
naar matig. De kans op het aantreffen van eventuele vondsten, funderingen van gebouwen, etc. uit de
nieuwe tijd wordt eerder klein geacht.19
Aangezien er een podzolbodem kan voorkomen op het projectgebied werd eerste een landschappelijk
bodemonderzoek geadviseerd. Bovendien kunnen er onderliggende begraven paleobodems aanwezig
zijn. De aanwezigheid van paleobodems kan gunstig zijn voor de bewaartoestand van eventueel
aanwezige steentijd artefactensites. Een landschappelijk bodemonderzoek kan dus nagaan of er
inderdaad een intacte (paleo)bodem aanwezig is. Dit bodemonderzoek werd uitgevoerd door
Studiebureau Archeologie bvba. Tijdens het landschappelijk bodemonderzoek werd echter geen
19

Verrijckt Van Bavel 2018b. 2-3.
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intacte horizontsequentie van een paleobodem (podzolbodem) aangetroffen. 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 wel 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 archeologische grondsporensites blijft dus
behouden.
3.1.3 Vraagstellingen en onderzoeksopdracht20
De onderzoeksopdracht en de vraagstellingen voor het proefsleuvenonderzoek werden integraal
overgenomen uit de archeologienota met ID 9607, geschreven door J. Verrijckt Archeologie & Advies:
Het eventuele vooronderzoek met ingreep in de bodem heeft tot doel om archeologische sites op de
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.
Bij het verder archeologisch onderzoek dienen volgende onderzoeksvragen beantwoord te worden:
Bodem
- 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:
o Wat is de aard van dit niveau?
o Heeft dit niveau een duidelijke begrenzing?
o Kan dit niveau gedateerd worden?
o Zijn er aanwijzingen dat dit niveau geassocieerd kan worden met een archeologische
site?
o Wat is de bewaringstoestand van dit niveau?
o Wat is de impact van de geplande graafwerken op dit niveau?
Sites uit de steentijden en vuursteenconcentraties
- Zijn er steentijdartefacten aanwezig?
- Is er een clustering in de steentijdartefacten aan te wijzen?
- Wat zijn de grenzen van de ruimtelijke spreiding(en) van de steentijdartefacten?
- Wat is de datering van de artefacten?
Sporenbestand
- Zijn er sporen aanwezig? Wat is de aard en de datering van de sporen?
- 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?
20

https://loket.onroerenderfgoed.be/archeologie/notas/archeologienotas/9607
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-

Wat is de relatie tussen de bodem, de archeologische sporen en de landschappelijke context?
Kunnen archeologische vindplaatsen in tijd, ruimte en functie afgebakend worden (incl. de
argumentatie)? Is er een relatie met omliggende vindplaatsen?
Wat is de vastgestelde en verwachte bewaringstoestand van elke archeologische vindplaats?
Wat is de waarde van elke vastgestelde archeologische vindplaats?

Impact geplande bodemingrepen
- Wat is de potentiële impact van de geplande ruimtelijke ontwikkeling op de waardevolle
archeologische vindplaatsen?
- Voor waardevolle archeologische vindplaatsen die bedreigd worden door de geplande
ruimtelijke ontwikkeling: hoe kan deze bedreiging weggenomen of verminderd worden
(maatregelen behoud in situ)?
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?
o Welke aspecten verdienen bijzondere aandacht, zowel vanuit methodologie als
aanpak voor het vervolgonderzoek?
o 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?
Wat is de financiële impact van eventueel vervolgonderzoek?
Het onderzoeksdoel is bereikt wanneer op basis van het vooronderzoek met ingreep in de bodem
een uitspraak kan worden gedaan over de aard, omvang en bewaringstoestand van de
archeologische waarden in het plangebied. Hieraan dient een advies gekoppeld te worden voor
vrijgave van het terrein, een opgraving of behoud in situ.
3.1.4 Vooropgestelde onderzoeksmethode en -technieken21
Ook deze paragraaf werd integraal overgenomen uit de archeologienota die werd geschreven door het
J. Verrijckt (ID 9607):
3.1.4.1 Algemene bepalingen
Een proefsleuvenonderzoek is bij uitstek de methode om archeologische sporensites te onderzoeken.
Hierbij worden transecten doorheen het landschap aangelegd tot op het eerste relevante
archeologische niveau.
De algemene bepalingen van een proefsleuvenonderzoek, zoals vastgesteld in de Code van Goede
Praktijk zijn hier van toepassing.

21

https://loket.onroerenderfgoed.be/archeologie/notas/archeologienotas/9607
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De sleuven dienen ingeplant te worden volgens de helling van het terrein. Op deze manier maken de
sleuven een transect op het landschap.
Algemeen worden proefsleuven aangelegd door middel van parallelle sleuven met een tussenafstand
van maximum 15 meter. De sleuven dienen 2 m breed te zijn. De ideale dekkingsgraad van de sleuven
ligt tussen 10 en 15% van het plangebied. Statistisch onderzoek en simulaties van sleuven op
verschillende soorten vindplaatsen met diverse omvang hebben aangetoond dat met een dichtheid
van 10% ongeveer 95% van alle vindplaatsen met een minimum omvang van 5 m in diameter worden
opgespoord. Hierbij geldt dat de kans dat lineaire structuren worden gemist groter is indien sleuven
parallel in dezelfde richting worden gelegd. Om de trefkans op dergelijke structuren te vergroten,
dienen dwarssleuven en/of kijkvensters te worden aangelegd.22
Volgens de Code Goede Praktijk dient de dekkingsgraad van een proefsleuvenonderzoek 10% van het
gehele terrein te bedragen. Dit dient aangevuld te worden met kijkvensters tot er een dekkingsgraad
van 12,5 %.
3.1.4.2 Specifieke methodologie
De specifieke methodologie kan pas definitief bepaald worden nadat de resultaten van het
landschappelijke bodemonderzoek en de eventuele archeologische booronderzoeken gekend zijn.
Indien blijkt dat er delen van het terrein verstoord zijn, dient deze zone niet onderzocht te worden
tijdens het proefsleuvenonderzoek. Indien er artefactensites uit de steentijd zijn aangetroffen, dienen
deze ten allen tijden gevrijwaard te worden tijdens het proefsleuvenonderzoek.
Binnen het plangebied worden 10 proefsleuven aangelegd met een oost-west oriëntatie (Fig. 3). Ze
hebben volgende afmetingen:
- 2 x 2 x 100 m²
- 6 x 2 x 70 m²
- 2 x 2 x 42 m²
De oppervlakte hiervan bedraagt circa 1408 m². Dit zal iets meer bedragen dan 10% van het totale
onderzoeksterrein. De proefsleuven worden aangevuld met kijkvensters met een minimale dekking
van 2,5% van de totale oppervlakte van het te onderzoeken gebied tot een minimale dekkingsgraad
van 12,5 %. Deze kijkvensters worden dusdanig aangelegd dat een duidelijk beeld verkregen wordt
omtrent de aan- of afwezigheid, bewaring en aard van eventuele archeologische sites.
De aanleg van deze sleuven gebeurt met een graafmachine met een niet-getande graafbak van 2 m
breed. Het eerste vlak wordt aangelegd op een eerste leesbaar archeologisch niveau. Indien er
meerdere archeologische niveaus aanwezig zijn, wordt elk niveau apart geregistreerd en
gewaardeerd.
Een selectie van de sporen wordt gecoupeerd, zodat een beantwoording van de onderzoeksvragen
mogelijk is. In diepe sporen zoals waterputten en waterkuilen wordt een boring geplaatst om een
evaluatie van de bewaringstoestand en type van spoor mogelijk te maken. Per sleuf wordt machinaal
een profielput aangelegd. Deze profielputten worden door een aardkundige beschreven conform de
code goede praktijk.

22

Borsboom & Verhagen 2012. 22-33.
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Alle sporen worden onderzocht door middel van een metaaldetector. Hierbij wordt geregistreerd
welke sporen een signaal geven. Eventuele vondsten die zich aan de oppervlakte bevinden of aan het
licht komen tijdens het couperen worden ingezameld.
Indien tijdens het proefsleuvenonderzoek een prehistorische artefactensite aan het licht komt, moet
er een inschatting worden gemaakt of het om verspreide, losse vondsten gaat of om concentraties van
lithisch materiaal. Steentijd artefacten worden individueel ingemeten, ingezameld en bestudeert door
een specialist. Indien nodig worden er lokaal archeologische boringen of proefputten geplaatst.
Na afloop van het proefsleuvenonderzoek worden alle aangelegde sleuven en kijkvensters gedicht.
Hierbij mag de graafmachine niet over de aangelegde vlakken rijden. Kwetsbare sporen (bijvoorbeeld
graven) worden afgedekt door een doek of plastic en worden op een hoger liggend niveau gemarkeerd
(bijvoorbeeld door een houten paaltje). Hierdoor kunnen deze sporen bij een eventueel
vervolgonderzoek snel opgespoord worden en gevrijwaard worden van eventuele verstoringen.
De veldwerkleider moet voldoen aan de voorwaarden zoals gesteld in de Code Goede Praktijk.
Het onderzoek is succesvol wanneer een gefundeerde uitspraak kan worden gedaan over de aan- of
afwezigheid, de aard en omvang van een archeologische site.
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Fig. 3.4: Vooropgesteld proefsleuvenplan (bron: Verrijckt & Van Bavel 2018b. 18.)
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3.1.5 Afwijkingen ten aanzien van de vooropgestelde onderzoeksstrategie en – methodes23
Tijdens het veldwerk, uitgevoerd op 20 augustus 2020, werden twaalf proefsleuven aangelegd. Tien
sleuven hebben een oost-west oriëntatie. SL2 en SL12 zijn kijkvensters die werden aangelegd om een
grotere dekkingsgraad te bekomen en om de afwezigheid van archeologische sporen te controleren.
Ook langs SL1 en SL8 werden twee kijkvensters aangelegd. Voor de overzichtsfoto’s van de sleuven
wordt verwezen naar de bijlage met foto-inventaris. De sleuven werden aangelegd op een diepte
tussen ca. 30 cm en 55 cm onder het maaiveld.
In totaal werd een areaal van 1091 m2 uitgegraven, wat neerkomt op 9,5% van de oppervlakte die
werd geselecteerd voor verder onderzoek. De dekkingsgraad van 12,5% werd dus niet behaald. Dit kan
verklaard worden door de twee zones die ontoegankelijk waren tijdens het proefsleuvenonderzoek
(rood gearceerd op fig. 3.5). De meest noordelijke zone was namelijk nog in gebruik als
moestuin/kippenhok. Ook langs de zuidelijke grens kon een zone niet onderzocht worden. Deze zone
was in gebruik als tuinzone van het huis ten oosten van deze zone. Zo waren enkele speeltuigen
geplaatst op dit gebied (zie fig. 3.6 t/m fig. 3.8), het plaatsen en ingraven van de speeltuigen zal hier
wel voor een substantiële verstoring van de bodemopbouw hebben gezorgd. Verder moesten SL10 en
SL12 vroegtijdig stopgezet worden aangezien rond perceel 233P een omheining stond. Om deze
omheining zo min mogelijk te beschadigen werd een opening ter grootte van de kraan gemaakt en
werden twee kleinere sleuven (SL8 en SL9) op dit perceel aangelegd.

Fig. 3.5: Overzichtsplan van de contouren van de proefsleuven, de aangelegde bodemprofielen en de
ontoegankelijke zones.

23

Dit zijn afwijkingen ten opzichte van de vooropgestelde onderzoeksstrategie en -methodes die zijn opgenomen
in het programma van maatregelen van de archeologienota (ID 9607).
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Fig. 3.6: Overzichtsfoto van de ontoegankelijke zone langs de zuidelijke grens van het projectgebied,
met aan de rechterzijde een grote zandbak.

Fig. 3.7: Overzichtsfoto van de ontoegankelijke zone langs de zuidelijke grens van het projectgebied,
met aan de linkerzijde een ingegraven trampoline.
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Fig. 3.8: Overzichtsfoto van de ontoegankelijke zone langs de zuidelijke grens van het projectgebied.
3.2 Assessment
3.2.1 Landschappelijke ligging van het projectgebied
Het projectgebied is gelegen op een hoger gelegen deel tussen 29,5 en 31 m + TAW, namelijk een
uitloper van de microcuesta van de Kempen. 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. Het detail van het DHM II (fig. 3.10) toont dat een kleine zone langs de oostelijke grens
van het projectgebied (ten noorden van perceel 233E2) iets lager is gelegen.
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Fig. 3.9: Uittreksel uit het digitaal hoogtemodel (DHMII) met aanduiding van het projectgebied.
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Fig. 3.10: Detail uit het digitaal hoogtemodel (DHMII) met aanduiding van de twee terreinprofielen
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Fig. 3.11: Terreinverloop ter hoogte van het projectgebied van west naar oost (paars) en van
noordwest naar zuidoost (oranje).
Het geografisch substraat van het onderzoeksgebied is volgens de tertiair geologische kaart
opgebouwd uit afzettingen van de Formatie van Merksplas (code Me). Het voornaamste lithografische
kenmerk van de Formatie van Merksplas is het voorkomen van grijs half grof tot grof zand dat
kwartsrijk en glimmerhoudend is. Verder komen in deze afzettingen regelmatig dunne kleiintercalaties voor samen met schelpfragmenten, gerold hout, veen en (sideriet)keitjes.
Volgens de Quartair geologische kaart bestaat de bovengrond uit eolische afzettingen (ELPw) (zand tot
silt) van het Weichseliaan (Laat-Pleistoceen; 116 ka – 11,7 ka) of mogelijk Vroeg-Holoceen (vanaf 11,7
ka) met daaronder hellingsafzettingen (HQ) van het quartair en getijdenafzettingen (G(f,e)VPt-Te en
G(f)VPt,p-Te). Het gaat om getijdenafzettingen (estuariene afzettingen) met mogelijke intercalatie van
fluviatiele en eolische afzettingen. Volgens de Noordwest-Europese classificatie dateren deze
afzettingen van het Vroeg-Pleistoceen terwijl volgens de internationale stratigrafiche commissie de
afzettingen in het tertiair worden gedateerd.
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.
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Fig. 3.12: Tertiair geologische kaart met aanduiding van het projectgebied.

Fig. 3.13: Quartair geologische kaart met aanduiding van het projectgebied.
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Fig. 3.14: Uittreksel uit de bodemkaart met aanduiding van het projectgebied.
Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden in totaal zeven bodemprofielen geregistreerd. De
horizontopbouw was voor het overgrote deel van het terrein hetzelfde en bestond uit een A-C-profiel.
Er kan meer specifiek een Ap-horizont herkend worden bovenop een C-horizont. Enkel in de
zuidoostelijke hoek van het terrein ter hoogte van de vroegere bebossing (perceel 233E2) bestond de
bovengrond uit een humusrijke horizont (Ah) i.p.v. een Ap-horizont. Dit kan verklaard worden door de
aanwezige bebossing in deze zone van het projectgebied. Enkel in PR6 werd een zeer dunne B-horizont
aangetroffen. Het perceel waarop dit profiel zich bevond (perceel 233P) was in gebruik als tuinzone
i.p.v. weiland/akker wat de aanwezigheid van deze horizont kan verklaren.
Op het terrein kunnen dus drie pedogenetische zones herkend worden (fig. 3.15):
- Ap-C-profiel
- Ah-C-profiel
- Ap-B-C-profiel
PR4 zal beschreven worden als referentieprofiel voor het terrein waar een Ap-C-profiel aanwezig is.
PR7 zal dan weer gebruikt worden als referentieprofiel voor de zone waar een Ah-C-profiel aanwezig
is. Ook PR6 zal hieronder uitgebreid besproken worden aangezien dit het enige profiel is waarin een
B-horizont aanwezig was.

36

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

Fig. 3.15: Pedogenetische zones op basis van de bodemprofielen.
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3.2.2 Beschrijving van de referentieprofielen24
PROFIEL 4
In PR4 bestaat de bovenste 53 cm uit een redelijk zachte maar vaste Ap-horizont. Deze ploeglaag was
donker zwart van kleur waarvan het hoofdbestand zand was. De grens tussen de Ap-horizont en de
onderliggende C-horizont was duidelijk en recht. De C-horizont had een eerder gele kleur met oranje
vlekken. Ook het hoofdbestanddeel van deze horizont was zand. Het profiel werd aangelegd tot op
115 cm onder het maaiveld waarbij de grondwatertafel niet werd bereikt.
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24

Zie bijlage voor de profielinventaris en beschrijving van de individuele profielen.
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PROFIEL 6
De bovenste 40 cm van PR6 bestaat uit een donker bruinzwarte Ap-horizont die redelijk zacht maar
vast is. De ondergrens van deze horizont is duidelijk en recht. Onder deze ploeglaag kan een dunne Bhorizont herkend worden. Deze horizont is gevlekt donkerbruin van kleur. De grens tussen de Bhorizont en de onderliggende C-horizont ligt op ca. 45 cm onder het maaiveld en is duidelijk en recht.
De C-horizont is geel van kleur met oranje vlekken. Net zoals de Ap-horizont kan de compactheid van
de B-horizont en de C-horizont beschreven worden als redelijk zacht en vast. Ook bestaat het
hoofdbestanddeel van de drie horizonten uit zand. Ook dit profiel bereikt de grondwatertafel niet. Het
profiel werd aangelegd tot op een diepte van 110 cm onder het maaiveld.
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PROFIEL 7
In PR7 bestaat de bovenste 55 cm uit een zeer humeuze A-horizont. Daarom wordt deze horizont
eerder als een Ah-horizont geïnterpreteerd. De horizont was donker grijszwart van kleur waarvan het
hoofdbestand zand was. De ondergrens was duidelijk en recht. De C-horizont werd vlak onder de Ahhorizont aangetroffen en was gevlekt donker geel zand met donker oranje vlekken. Het profiel werd
aangelegd tot op 100 cm onder het maaiveld waarbij de grondwatertafel niet werd bereikt.
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3.2.3 Beschrijving van de bodemsporen
Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden in totaal 29 sporen waargenomen en geregistreerd (fig.
3.16 en fig. 3.17). Het sporenbestand bestaan voornamelijk uit kuilen. Ook werden twee greppels
geregistreerd. Het archeologisch vlak werd aangetroffen tussen ca. 30 cm en 55 cm onder het
maaiveld.

3.16: Allesporenplan.25
De twee greppels (S1 en S22) bevonden zich nabij de noordelijke grens van het projectgebied en waren
gevlekt donker bruinzwart van kleur met licht bruin(oranje) vlekken (fig. 3.18 en fig. 3.19). S1 had een
noordwest-zuidoost-oriëntatie en was ca. 40 cm breed. S22 liep haaks op S1 (O-W-oriëntatie) en was
iets breder (ca. 60 cm). De aflijning van beide greppels was redelijk scherp. De greppels lopen
evenwijdig met de huidige perceelgrenzen. Het is dus eerder waarschijnlijk dat het hier gaat om enkele
perceelgreppels.

25

In bijlage vindt u een allesporenplan waarop ook de hoogtes zichtbaar zijn.
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Fig. 3.17: Detail van het allesporenplan van de noordelijke helft van het projectgebied.

Fig. 3.18: Overzichtsfoto van PR1 waarop ook een coupe van S1 zichtbaar is.
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Fig. 3. 19: Vlakfoto van S22 in SL2.

Fig. 3.20: Detail van het allesporenplan ter hoogte van de sporen in SL1.
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Fig. 3.21: Detail van het allesporenplan ter hoogte van de sporen in SL3.
De overige sporen waren voornamelijk lichtgrijze (paal)kuilen en zijn ovaal tot cirkelvormig. Enkele
sporen waren iets donkerder van kleur zoals S27, S28 en S29. De aflijning van de sporen ten opzicht
van de bodem kan beschreven worden als variabel. In de sporen kunnen wel enkele houtskoolspikkels
herkend worden, maar er werden geen bouwceramiekspikkels of archeologisch vondstmateriaal
aangetroffen.
Omdat er twijfel was over de antropogene aard van de sporen werd beslist een groot aantal te gaan
couperen. In totaal werden zeven sporen gecoupeerd. S1 (greppel) werd gecoupeerd bij het aanleggen
van PR1 (fig. 3.18). Deze greppel was ca. 20 cm diep in profiel en was komvormig. De lichtgrijze sporen
die werden gecoupeerd waren voornamelijk komvormig (S3, S14, S21, S23 en S24). Deze sporen waren
eerder ondiep bewaard tussen een diepte van 7 en 12 cm. Enkel S28 was eerder revolvertasvormig en
was iets dieper bewaard (tot op ca. 22 cm diep). Naast de greppel was de aflijning van de gecoupeerde
sporen in profiel eerder variabel. S21 was in profiel zelfs eerder diffuus (fig. 3.24).
Hieronder wordt een selectie getoond van de vlakfoto’s en coupefoto’s van de licht grijze (variabele)
sporen (fig. 3.22 t/m fig. 3.26).
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Fig. 3.22: Overzichtsfoto van S3 in profiel (onderaan) en in het vlak (bovenaan).
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Fig. 3.23: Overzichtsfoto van S14 in profiel (onderaan) en in het vlak (bovenaan).
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Fig. 3.24: Overzichtsfoto van S18 t/m S21 in het vlak (bovenaan) en van S21 in profiel (onderaan).
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Fig. 3.25: Overzichtsfoto van S23 t/m S26 in het vlak (bovenaan) en van S23 en S24 in profiel
(onderaan).
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Fig. 3.26: Overzichtsfoto van S28 in profiel (onderaan) en in het vlak (bovenaan).
Deze grijze verkleuringen werden eerst geregistreerd als archeologische sporen (S2 t/m S21 en S23
t/m S29). Er werden echter geen aanwijzingen van een antropogene oorsprong aangetroffen, zoals de
aanwezigheid van vondstmateriaal of bouwceramiekspikkels. De gecoupeerde sporen vertoonden
bovendien een variabel tot diffuus coupeprofiel (zoals hierboven zichtbaar is). Hierdoor werd toch
eerder uitgegaan van een natuurlijke oorsprong van deze sporen en werd tijdens de rest van het
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proefsleuvenonderzoek deze diffuse grijze verkleuringen niet meer geregistreerd als archeologische
sporen. De sporen worden eerder geassocieerd met het intensief gebruik van het terrein als tuin- en
boszone met vele bomen en struiken.
3.2.4 Beschrijving van de vondsten
Er werd geen vondstmateriaal aangetroffen tijdens het proefsleuvenonderzoek. Dit is één van de
redenen waarom wordt gedacht dat de aangetroffen sporen eerder natuurlijk van aard zijn.
3.2.5 Natuurwetenschappelijke staalnames
Er werden geen staalnames genomen in functie van natuurwetenschappelijk onderzoek.
3.2.6 Terugkoppeling naar het landschappelijk booronderzoek.
De bodemopbouw die werd aangetroffen tijdens het landschappelijk booronderzoek komt grotendeels
overeen met de resultaten van het proefsleuvenonderzoek. Op het overgrote deel van het terrein
wordt namelijk een ploeghorizont direct gesitueerd op de moederbodem. Tijdens het
proefsleuvenonderzoek werd echter een kleine zone afgebakend waar eerder een Ah-horizont
voorkomt op de C-horizont i.p.v. een Ap-horizont. Deze zone (perceel 233E2) was dan ook in gebruik
als bos waardoor in de antropogene bovengrond meer humus aanwezig was dan op de rest van het
projectgebied.
In PR6 werd een dunne (licht ontwikkelde) B-horizont aangetroffen. Deze zone was in gebruik als tuin
i.p.v weiland/akker of bos zoals de rest van het terrein. Op deze zone van het terrein (perceel 233P)
stond echter geen boring ingepland.

Fig. 3.27: Aanduiding van de locatie van de profielen tijdens het proefsleuvenonderzoek, de
landschappelijke boringen en de ontoegankelijke zones.
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3.2.7 Datering en interpretatie van het onderzochte gebied
Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden in totaal 29 sporen geregistreerd. Twee van deze sporen
zijn greppels (S1 en S22) met een redelijk scherpe aflijning en een gevlekt donker bruinzwarte kleur. Er
werd geen materiaal in deze greppels aangetroffen waardoor een datering moeilijk is. Wel liepen ze
evenwijdig met de huidige perceelgrenzen. Het is dus mogelijk dat deze greppels gelinkt kunnen
worden aan een (recente) percelering van het terrein.
De overige sporen zijn ovaal tot cirkelvormig en zijn (licht) grijs van kleur. Door een variabele tot diffuse
aflijning in het vlak en in profiel en aangezien er geen antropogene elementen (bouwceramiekspikkels,
vondstmateriaal) werden aangetroffen in deze sporen worden deze grijze sporen geïnterpreteerd als
natuurlijke sporen.
Er zijn twee zones (rood gearceerd op fig. 3.27) die niet onderzocht konden worden tijdens het
proefsleuvenonderzoek aangezien deze niet toegankelijk waren. De noordelijke zone was nog in
gebruik als tuin/kippenhok. Ook de zuidelijke zone was in gebruik als tuin waarop zelfs verschillende
speeltuigen stonden. Het gaat echter om beperkte oppervlaktes (ca. 784 m2 en 600 m2). Bovendien
werden in de sleuven grenzend aan deze twee zones geen relevante archeologische sites aangetroffen.
In de meest zuidelijke zone kan ook een verstoorde bodemopbouw vermoed worden door de
aanwezigheid van ingegraven constructies zoals een grote trampoline en een zandbak. De resultaten
van het proefsleuvenonderzoek kunnen naar deze twee zones geëxtrapoleerd worden. Indien deze
zones toch archeologische waarden zouden bevatten, is de oppervlakte van deze zones te beperkt om
kenniswinst te kunnen bevatten (ca. 784 m2 en 600 m2).
Kort samengevat bevinden zich op het terrein, naast de twee (perceel)greppels, geen archeologische
relevante waarden. De geplande werken zullen dus geen noemenswaardige impact hebben op het
archeologisch bestand. De nota, bestaande uit een landschappelijk bodemonderzoek en een
proefsleuvenonderzoek kan dus met zekerheid aantonen dat verder onderzoek binnen het
projectgebied onnuttig is en niet zal leiden tot kenniswinst. Hierdoor wordt geen verder onderzoek
geadviseerd.
3.2.8 Impactbepaling van de geplande werken op het bodemarchief
De geplande werken omvat het verkavelen van het projectgebied waardoor uitgegaan moet worden
van een volledige verstoring van het terrein. Er werden in totaal 29 sporen geregistreerd tijdens het
proefsleuvenonderzoek. Twee van deze sporen zijn (perceel)greppels. De overige sporen worden na
verder onderzoek (couperen) echter geïnterpreteerd als natuurlijke sporen. Tijdens het
landschappelijk bodemonderzoek en het proefsleuvenonderzoek werden dus geen relevante
archeologische waarden aangetroffen. Op basis hiervan kan besloten worden dat de geplande werken
geen noemenswaardige impact zullen hebben op het archeologisch bestand.
3.2.9 Potentieel op kenniswinst
Door de afwezigheid van relevante archeologische waarden binnen de contouren van het
projectgebied zal het bodemarchief geen toegevoegde waarde meer verschaffen voor het vergroten
van archeologische kenniswinst met betrekking tot de regio.
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3.2.10 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 proefsleuvenonderzoek werd onder een antropogene bovengrond meteen de
moederbodem (C-horizont) aangetroffen. Op het overgrote deel van het terrein bestond de
antropogene bovengrond uit een Ap-horizont die tot ontwikkeling is gekomen aangezien het
terrein in het verleden in gebruik is geweest als akkerland. Op perceel 233E2 werd een zeer
humusrijke bovengrond (Ah-horizont) aangetroffen aangezien deze zone bebost is geweest.
Enkel op perceel 233P is een dunne B-horizont tot ontwikkeling kunnen komen. Deze zone
was in gebruik als tuinzone i.p.v. akker/weiland of bosgebied zoals de rest van het terrein.
-

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, hierdoor bestaat de bovengrond 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. Op perceel 233E2 werd de
antropogene bovengrond eerder als een Ah-horizont i.p.v. een Ap-horizont geïnterpreteerd.
Deze zone was dan ook in gebruik als bos. Op perceel 233P kon een dunne B-horizont herkend
worden. Deze zone was in gebruik als tuinzone i.p.v. akker/weiland wat de bewaring van de
B-horizont kan verklaren.

-

Vertegenwoordigen deze horizonten relevante archeologische niveaus?
Er konden nog archeologische grondsporensites aanwezig zijn in de C/B-horizont die werd
aangetroffen op een diepte tussen ca. 30 cm en 55 cm. Tijdens het proefsleuvenonderzoek
werden naast twee (perceel)greppels echter geen archeologisch relevante waarden
aangetroffen.

-

Indien deze horizonten relevante archeologische niveaus omvatten:
o Wat is de aard van dit niveau?
Het archeologisch relevant niveau bevond zich in de C-horizont. Op perceel 233P werd
echter een dunne B-horizont aangetroffen waarin archeologische grondsporensites in
aanwezig konden zijn. Naast twee greppels werden echter geen relevante
archeologisch sporen aangetroffen.
o Heeft dit niveau een duidelijke begrenzing?
De C/B-horizont werd aangetroffen vlak onder de Ap/Ah-horizont op ca. 30 cm en 55
cm onder het maaiveld.
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o

o

o

o

Kan dit niveau gedateerd worden?
Door het ontbreken van archeologisch vondstmateriaal is een datering van het
archeologisch niveau moeilijk.
Zijn er aanwijzingen dat dit niveau geassocieerd kan worden met een archeologische
site?
Naast twee greppels werden geen relevante archeologische waarden aangetroffen
tijdens het proefsleuvenonderzoek.
Wat is de bewaringstoestand van dit niveau?
Er werden geen aanwijzingen aangetroffen van een verstoring van de C/B-horizont.
De bewaartoestand van het archeologisch relevant niveau kan dus als goed
beschreven worden. Naast twee greppels werden ehcter geen relevante
archeologische waarden aangetroffen tijdens het proefsleuvenonderzoek.
Wat is de impact van de geplande graafwerken op dit niveau?
Het volledige projectgebied zal verkaveld worden waardoor moet uitgegaan worden
van een volledige verstoring van het terrein. Er werden echter geen relevante
archeologische sites aangetroffen waardoor de geplande werken geen impact zullen
hebben op het archeologisch bestand.

Sites uit de steentijden en vuursteenconcentraties
- Zijn er steentijdartefacten aanwezig?
Er werden geen steentijdartefacten aangetroffen. Bovendien werden tijdens het
landschappelijk bodemonderzoek of het proefsleuvenonderzoek 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?
Er werden op de noordelijke helft van het terrein twee greppels aangetroffen met een redelijk
scherpe aflijning en een gevlekt donker bruinzwarte kleur. Deze greppels kunnen moeilijk
gedateerd worden door het ontbreken van vondstmateriaal. Wel liepen deze greppels
evenwijdig aan de huidige perceelgrenzen waardoor deze greppels mogelijk gelinkt kunnen
worden aan de percelering van het terrein.
De overige sporen werden als natuurlijk geïnterpreteerd o.b.v. de variabele tot diffuse
aflijning en het ontbreken van bouwceramiekspikkels en vondstmateriaal in deze sporen.
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-

Hoe is de bewaringstoestand van de sporen?
De twee greppels zijn redelijk scherp afgelijnd (zowel in het vlak als in profiel). Op basis hiervan
kan gesproken worden van een goede bewaartoestand.
De bewaartoestand van de overige sporen is minder goed aangezien hier eerder van een
variabele tot diffuse aflijning gesproken kan worden. Dit is één van de redenen waardoor
wordt uitgegaan van een natuurlijke oorsprong.

-

Maken de sporen deel uit van één of meerdere structuren?
De twee greppels kunnen mogelijk gelinkt worden aan de percelering van het terrein. Verder
werden geen structuren aangetroffen.

-

Behoren de sporen tot één of meerdere periodes?
De (perceel)greppels kunnen moeilijk gedateerd worden door de afwezigheid van
vondstmateriaal. Op basis van de gelijkaardige kleur en scherpe afllijning kan wel afgeleid
worden dat deze twee greppels tot dezelfde periode behoren.

-

Wat is de relatie tussen de bodem, de archeologische sporen en de landschappelijke
context?
De archeologische sporen werden aangetroffen in de C-horizont, vlak onder de Ap-horizont.
Het projectgebied zelf is relatief vlak gelegen waardoor erosie een beperkte impact zal gehad
hebben op het terrein. Mogelijk kunnen het recente en historische gebruik van het
projectgebied, zoals het ploegen van het terrein, een negatieve impact hebben gehad op het
bodemarchief. Er zijn echter geen aanwijzingen dat er in het verleden wél een archeologische
site aanwezig is geweest binnen de contour van het projectgebied.

-

Kunnen archeologische vindplaatsen in tijd, ruimte en functie afgebakend worden (incl. de
argumentatie)? Is er een relatie met omliggende vindplaatsen?
De (perceel)greppels kunnen moeilijk gedateerd worden door de afwezigheid van
vondstmateriaal. Op basis van de gelijkaardige kleur en scherpe afllijning kan wel afgeleid
worden dat deze twee greppels tot dezelfde periode behoren.
De overige sporen worden echter geïnterpreteerd als natuurlijke sporen waardoor niet
gesproken kan worden van archeologische vindplaatsen.

-

Wat is de vastgestelde en verwachte bewaringstoestand van elke archeologische
vindplaats?
Er werden twee (perceel)greppels aangetroffen. De overige sporen worden echter
geïnterpreteerd als natuurlijke sporen waardoor niet gesproken kan worden van
archeologische vindplaatsen.

-

Wat is de waarde van elke vastgestelde archeologische vindplaats?
Er werden twee (perceel)greppels aangetroffen. De overige sporen worden echter
geïnterpreteerd als natuurlijke sporen waardoor niet gesproken kan worden van
archeologische vindplaatsen.
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Impact geplande bodemingrepen
- Wat is de potentiële impact van de geplande ruimtelijke ontwikkeling op de waardevolle
archeologische vindplaatsen?
Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden geen relevante archeologische vindplaatsen
aangetroffen waardoor de geplande werken geen noemenswaardige impact zullen hebben op
het archeologisch bestand.
-

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?
Aangezien tijdens het proefsleuvenonderzoek geen waardevolle archeologische
vindplaatsen werden aangetroffen dient geen verder archeologisch onderzoek
uitgevoerd te worden.
o Welke aspecten verdienen bijzondere aandacht, zowel vanuit methodologie als aanpak
voor het vervolgonderzoek?
N.v.t.
o Welke vraagstellingen zijn voor vervolgonderzoek relevant?
N.v.t.
-

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.

3.2.11 Conclusie en afweging vervolgonderzoek
Aangezien tijdens het proefsleuvenonderzoek geen relevante archeologische waarden werden
aangetroffen dient geen verder archeologisch onderzoek uitgevoerd te worden.
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Fig. 3.28: Syntheseplan met aanduiding van de zone waar geen archeologische waarden werden
aangetroffen en opgenomen kan worden op de GGA.
Het procesverloop rondom de afwegingen van verder onderzoek voor dit onderzoeksterrein na
afronding van het proefsleuvenonderzoek, staat samenvattend gevisualiseerd in fig. 3.29.
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Fig. 3.29: Procesverloop voor het projectgebied (= groen) gevisualiseerd binnen de beslissingsboom
bij de afweging over de noodzaak tot verder onderzoek
(Bron afbeelding: Code Goede Praktijk 5.2, p. 32).
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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 7 Fotoinventaris
Vergunningsnummer
(F)oto, (O)verzicht, (PR)ofiel, (V)lak, (C)oupe, (D)etail, (W)erkfoto, ...
2020G251-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, ...
2020G251-OVERZICHT-FO-1

2020G251-PR1-FPR-3

2020G251-PR7-FPR-4

2020G251-S7-FV-1

2020G251-OVERZICHT-FO-2

2020G251-PR1-FPR-4

2020G251-PR7-FPR-5

2020G251-S7-FV-2

2020G251-OVERZICHT-FO-3

2020G251-PR1-FPR-5

2020G251-PR7-FPR-6

2020G251-S7-FV-3

2020G251-OVERZICHT-FO-4

2020G251-PR2-FPR-1

2020G251-S1-FV-1

2020G251-S7-FV-4

2020G251-OVERZICHT-FO-5

2020G251-PR2-FPR-2

2020G251-S1-FV-2

2020G251-S13-FV-1

2020G251-OVERZICHT-FO-6

2020G251-PR2-FPR-3

2020G251-S1-FV-3

2020G251-S13-FV-2

2020G251-OVERZICHT-FO-7

2020G251-PR2-FPR-4

2020G251-S1-FV-4

2020G251-S13-FV-3

2020G251-OVERZICHT-FO-8

2020G251-PR2-FPR-5

2020G251-S1-FV-5

2020G251-S13-FV-4

2020G251-OVERZICHT-FO-9

2020G251-PR2-FPR-6

2020G251-S1-FV-6

2020G251-S14-FC-1

2020G251-OVERZICHT-FO-10

2020G251-PR3-FPR-1

2020G251-S1-FV-7

2020G251-S14-FC-2

2020G251-OVERZICHT-FO-11

2020G251-PR3-FPR-2

2020G251-S1-FV-8

2020G251-S14-FC-3

2020G251-OVERZICHT-FO-12

2020G251-PR3-FPR-3

2020G251-S1-FV-9

2020G251-S14-FC-4

2020G251-OVERZICHT-FO-13

2020G251-PR3-FPR-4

2020G251-S2-FV-1

2020G251-S14-FV-1

2020G251-OVERZICHT-FO-14

2020G251-PR3-FPR-5

2020G251-S2-FV-2

2020G251-S14-FV-2

2020G251-OVERZICHT-FO-15

2020G251-PR3-FPR-6

2020G251-S2-FV-3

2020G251-S14-FV-3

2020G251-OVERZICHT-FO-16

2020G251-PR4-FPR-1

2020G251-S2-FV-4

2020G251-S14-FV-4

2020G251-OVERZICHT-FO-17

2020G251-PR4-FPR-2

2020G251-S3-FC-1

2020G251-S21-FC-1

2020G251-OVERZICHT-FO-18

2020G251-PR4-FPR-3

2020G251-S3-FC-2

2020G251-S21-FC-2

2020G251-OVERZICHT-FO-19

2020G251-PR4-FPR-4

2020G251-S3-FC-3

2020G251-S21-FC-3

2020G251-OVERZICHT-FO-20

2020G251-PR4-FPR-5

2020G251-S3-FC-4

2020G251-S21-FC-4

2020G251-OVERZICHT-FO-21

2020G251-PR4-FPR-6

2020G251-S3-FV-1

2020G251-S22-FV-1

2020G251-OVERZICHT-FO-22

2020G251-PR5-FPR-1

2020G251-S3-FV-2

2020G251-S22-FV-2

2020G251-OVERZICHT-FO-23

2020G251-PR5-FPR-2

2020G251-S3-FV-3

2020G251-S22-FV-3

2020G251-OVERZICHT-FO-24

2020G251-PR5-FPR-3

2020G251-S3-FV-4

2020G251-S22-FV-4

2020G251-OVERZICHT-FO-25

2020G251-PR5-FPR-4

2020G251-S4-FV-1

2020G251-S27-FV-1

2020G251-OVERZICHT-FO-26

2020G251-PR5-FPR-5

2020G251-S4-FV-2

2020G251-S27-FV-2

2020G251-OVERZICHT-FO-27

2020G251-PR5-FPR-6

2020G251-S4-FV-3

2020G251-S27-FV-3

2020G251-OVERZICHT-FO-28

2020G251-PR6-FPR-1

2020G251-S4-FV-4

2020G251-S27-FV-4

2020G251-OVERZICHT-FO-29

2020G251-PR6-FPR-2

2020G251-S5-FV-1

2020G251-S28-FC-1

2020G251-OVERZICHT-FO-30

2020G251-PR6-FPR-3

2020G251-S5-FV-2

2020G251-S28-FC-2

2020G251-OVERZICHT-FO-31

2020G251-PR6-FPR-4

2020G251-S5-FV-3

2020G251-S28-FC-3

2020G251-OVERZICHT-FO-32

2020G251-PR6-FPR-5

2020G251-S5-FV-4

2020G251-S28-FC-4

2020G251-OVERZICHT-FO-33

2020G251-PR6-FPR-6

2020G251-S6-FV-1

2020G251-S28-FV-1

2020G251-OVERZICHT-FO-34

2020G251-PR7-FPR-1

2020G251-S6-FV-2

2020G251-S28-FV-2

2020G251-PR1-FPR-1

2020G251-PR7-FPR-2

2020G251-S6-FV-3

2020G251-S28-FV-3

2020G251-PR1-FPR-2

2020G251-PR7-FPR-3

2020G251-S6-FV-4

2020G251-S28-FV-4
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2020G251-S29-FV-1

2020G251-SL1-FO-17

2020G251-SL4-FO-5

2020G251-SL6-FO-9

2020G251-S29-FV-2

2020G251-SL1-FO-18

2020G251-SL4-FO-6

2020G251-SL6-FO-10

2020G251-S29-FV-3

2020G251-SL1-FO-19

2020G251-SL4-FO-7

2020G251-SL6-FO-11

2020G251-S29-FV-4

2020G251-SL1-FO-20

2020G251-SL4-FO-8

2020G251-SL6-FO-12

2020G251-S10_9_8-FV-1

2020G251-SL1-FO-21

2020G251-SL4-FO-9

2020G251-SL6-FO-13

2020G251-S10_9_8-FV-2

2020G251-SL1-FO-22

2020G251-SL4-FO-10

2020G251-SL6-FO-14

2020G251-S10_9_8-FV-3

2020G251-SL1-FO-23

2020G251-SL4-FO-11

2020G251-SL6-FO-15

2020G251-S10_9_8-FV-4

2020G251-SL1-FO-24

2020G251-SL4-FO-12

2020G251-SL6-FO-16

2020G251-S12_11-FV-1

2020G251-SL1-FO-25

2020G251-SL4-FO-13

2020G251-SL6-FO-17

2020G251-S12_11-FV-2

2020G251-SL1-FO-26

2020G251-SL4-FO-14

2020G251-SL6-FO-18

2020G251-S12_11-FV-3

2020G251-SL1-FO-27

2020G251-SL4-FO-15

2020G251-SL6-FO-19

2020G251-S12_11-FV-4

2020G251-SL1-FO-28

2020G251-SL4-FO-16

2020G251-SL6-FO-20

2020G251-S24_23-FC-1

2020G251-SL1-FO-29

2020G251-SL4-FO-17

2020G251-SL6-FO-21

2020G251-S24_23-FC-2

2020G251-SL1-FO-30

2020G251-SL4-FO-18

2020G251-SL6-FO-22

2020G251-S24_23-FC-3

2020G251-SL2-FO-1

2020G251-SL4-FO-19

2020G251-SL7-FO-1

2020G251-S24_23-FC-4

2020G251-SL2-FO-2

2020G251-SL4-FO-20

2020G251-SL7-FO-2

2020G251-S20_21_18_19-FV-1

2020G251-SL3-FO-1

2020G251-SL5-FO-1

2020G251-SL7-FO-3

2020G251-S20_21_18_19-FV-2

2020G251-SL3-FO-2

2020G251-SL5-FO-2

2020G251-SL7-FO-4

2020G251-S20_21_18_19-FV-3

2020G251-SL3-FO-3

2020G251-SL5-FO-3

2020G251-SL7-FO-5

2020G251-S20_21_18_19-FV-4

2020G251-SL3-FO-4

2020G251-SL5-FO-4

2020G251-SL7-FO-6

2020G251-S25_26_24_23-FV-1

2020G251-SL3-FO-5

2020G251-SL5-FO-5

2020G251-SL7-FO-7

2020G251-S25_26_24_23-FV-2

2020G251-SL3-FO-6

2020G251-SL5-FO-6

2020G251-SL7-FO-8

2020G251-S25_26_24_23-FV-3

2020G251-SL3-FO-7

2020G251-SL5-FO-7

2020G251-SL7-FO-9

2020G251-S25_26_24_23-FV-4

2020G251-SL3-FO-8

2020G251-SL5-FO-8

2020G251-SL7-FO-10

2020G251-S17_16_15-FV-1

2020G251-SL3-FO-9

2020G251-SL5-FO-9

2020G251-SL7-FO-11

2020G251-S17_16_15-FV-2

2020G251-SL3-FO-10

2020G251-SL5-FO-10

2020G251-SL7-FO-12

2020G251-S17_16_15-FV-3

2020G251-SL3-FO-11

2020G251-SL5-FO-11

2020G251-SL7-FO-13

2020G251-S17_16_15-FV-4

2020G251-SL3-FO-12

2020G251-SL5-FO-12

2020G251-SL7-FO-14

2020G251-SL1-FO-1

2020G251-SL3-FO-13

2020G251-SL5-FO-13

2020G251-SL7-FO-15

2020G251-SL1-FO-2

2020G251-SL3-FO-14

2020G251-SL5-FO-14

2020G251-SL7-FO-16

2020G251-SL1-FO-3

2020G251-SL3-FO-15

2020G251-SL5-FO-15

2020G251-SL7-FO-17

2020G251-SL1-FO-4

2020G251-SL3-FO-16

2020G251-SL5-FO-16

2020G251-SL7-FO-18

2020G251-SL1-FO-5

2020G251-SL3-FO-17

2020G251-SL5-FO-17

2020G251-SL7-FO-19

2020G251-SL1-FO-6

2020G251-SL3-FO-18

2020G251-SL5-FO-18

2020G251-SL8-FO-1

2020G251-SL1-FO-7

2020G251-SL3-FO-19

2020G251-SL5-FO-19

2020G251-SL8-FO-2

2020G251-SL1-FO-8

2020G251-SL3-FO-20

2020G251-SL5-FO-20

2020G251-SL8-FO-3

2020G251-SL1-FO-9

2020G251-SL3-FO-21

2020G251-SL6-FO-1

2020G251-SL8-FO-4

2020G251-SL1-FO-10

2020G251-SL3-FO-22

2020G251-SL6-FO-2

2020G251-SL8-FO-5

2020G251-SL1-FO-11

2020G251-SL3-FO-23

2020G251-SL6-FO-3

2020G251-SL8-FO-6

2020G251-SL1-FO-12

2020G251-SL3-FO-24

2020G251-SL6-FO-4

2020G251-SL8-FO-7

2020G251-SL1-FO-13

2020G251-SL4-FO-1

2020G251-SL6-FO-5

2020G251-SL8-FO-8

2020G251-SL1-FO-14

2020G251-SL4-FO-2

2020G251-SL6-FO-6

2020G251-SL8-FO-9

2020G251-SL1-FO-15

2020G251-SL4-FO-3

2020G251-SL6-FO-7

2020G251-SL8-FO-10

2020G251-SL1-FO-16

2020G251-SL4-FO-4

2020G251-SL6-FO-8

2020G251-SL9-FO-1
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2020G251-SL9-FO-2
2020G251-SL9-FO-3
2020G251-SL9-FO-4
2020G251-SL9-FO-5
2020G251-SL9-FO-6
2020G251-SL9-FO-7
2020G251-SL9-FO-8
2020G251-SL9-FO-9
2020G251-SL9-FO-10
2020G251-SL9-FO-11
2020G251-SL10-FO-1
2020G251-SL10-FO-2
2020G251-SL10-FO-3
2020G251-SL10-FO-4
2020G251-SL10-FO-5
2020G251-SL10-FO-6
2020G251-SL10-FO-7
2020G251-SL10-FO-8
2020G251-SL10-FO-9
2020G251-SL10-FO-10
2020G251-SL10-FO-11
2020G251-SL10-FO-12
2020G251-SL11-FO-1
2020G251-SL11-FO-2
2020G251-SL11-FO-3
2020G251-SL11-FO-4
2020G251-SL11-FO-5
2020G251-SL11-FO-6
2020G251-SL11-FO-7
2020G251-SL11-FO-8
2020G251-SL11-FO-9
2020G251-SL11-FO-10
2020G251-SL11-FO-11
2020G251-SL11-FO-12
2020G251-SL11-FO-13
2020G251-SL11-FO-14
2020G251-SL12-FO-1
2020G251-SL12-FO-2
2020G251-SL12-FO-3
2020G251-SL12-FO-4

Het archeologisch vooronderzoek aan de Kruyhooftstraat te Oud-Turnhout

Het archeologisch vooronderzoek aan de Kruyhooftstraat te Oud-Turnhout

Bijlage 6 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
PO4
Fe
Fe-slak
FeZS
Glau
HK
Hu
K
KM
KS
KW
KZM
KZS
LS
Me
Mn
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
Fosfaat
IJzerconcreties
IJzerslak
IJzerzandsteen
Glauconiet
Houtskool
Humus
Kalk
Kalkmortel
Kalksteen
Kwarts
Kalkzandmortel
Kalkzandsteen
Leisteen
Mergel
Mangaan
Natuursteen
Steenkool
Tegel
Trasmortel
Verbrande leem
Zandmortel
Zandsteen

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

Beschrijving:
B
d
v
n

beschrijving
droog
vochtig
nat

Kalkreactie HCl:
O
J
N

Onbepaald
Ja
Nee

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

2. Profielbeschrijving
H1

Annelies De Raymaeker, Studiebureau Archeologie.
Archeologisch: proefsleuven en proefputten
Oud-Turnhout - Kruyhooftstraat
m TAW.
N; O. (lamb 72)
donderdag, 20/08/2020
Schop, Truweel, Graafmachine
Braak, Onkruid
Licht bewolkt
NVT.

H1 (Ap)
0-55 cm: ReZaVa Z; niet gespecifieerd; DZw ;
[Veel bio, Hu; St: BC, HK, ]; Du recht gr.(B: ,
HCl: )
H2 (C)
55- cm: ReZaVa Z; niet gespecifieerd; LGl-Wt m.
Or vl. ; (B: , HCl: )

H2

Bereikte diepte: -115 cm.
Grondwatertafel: Niet bereikt.
Opmerkingen: S1 in profiel

Het archeologisch vooronderzoek aan de Kruyhooftstraat te Oud-Turnhout
Profiel PR2
1. Algemene gegevens
1. Beschrijver:
2. Soort onderzoek:
3. Plaats:
4. Hoogteligging:
5. Coördinaten:
6. Datum:
7. Gereedschap:
8. Landgebruik:
9. Weersomstandigheden:
10. Oriëntatie:
11. Bodemeenheid:

2. Profielbeschrijving
H1

H2

Annelies De Raymaeker, Studiebureau Archeologie.
Archeologisch: proefsleuven en proefputten
Oud-Turnhout - Kruyhooftstraat
m TAW.
N; O. (lamb 72)
donderdag, 20/08/2020
Schop, Truweel, Graafmachine
Braak, Onkruid
Licht bewolkt
NVT.

H1 (Ap)
0-30 cm: ReZaVa Z; niet gespecifieerd; DZw ;
[Veel bio, Hu; St: BC, HK, ]; Du recht gr.(B: ,
HCl: )
H2 (C)
30- cm: ReZaVa Z; niet gespecifieerd; Gl m. Or
vl. ; (B: , HCl: )
Bereikte diepte: -115 cm.
Grondwatertafel: Niet bereikt.
Opmerkingen:
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Profiel PR3
1. Algemene gegevens
1. Beschrijver:
2. Soort onderzoek:
3. Plaats:
4. Hoogteligging:
5. Coördinaten:
6. Datum:
7. Gereedschap:
8. Landgebruik:
9. Weersomstandigheden:
10. Oriëntatie:
11. Bodemeenheid:

2. Profielbeschrijving
H1

H2

Annelies De Raymaeker, Studiebureau Archeologie.
Archeologisch: proefsleuven en proefputten
Oud-Turnhout - Kruyhooftstraat
m TAW.
N; O. (lamb 72)
donderdag, 20/08/2020
Schop, Truweel, Graafmachine
Braak, Onkruid
Licht bewolkt
NVT.

H1 (Ap)
0-30 cm: ReZaVa Z; niet gespecifieerd; DZw ;
[Veel bio, Hu; St: BC, HK, ]; Du recht gr.(B: ,
HCl: )
H2 (C)
30- cm: ReZaVa Z; niet gespecifieerd; Gl m. Or
vl. ; (B: , HCl: )
Bereikte diepte: -75 cm.
Grondwatertafel: Niet bereikt.
Opmerkingen:
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Profiel PR4
1. Algemene gegevens
1. Beschrijver:
2. Soort onderzoek:
3. Plaats:
4. Hoogteligging:
5. Coördinaten:
6. Datum:
7. Gereedschap:
8. Landgebruik:
9. Weersomstandigheden:
10. Oriëntatie:
11. Bodemeenheid:

2. Profielbeschrijving
H1

Annelies De Raymaeker, Studiebureau Archeologie.
Archeologisch: proefsleuven en proefputten
Oud-Turnhout - Kruyhooftstraat
m TAW.
N; O. (lamb 72)
donderdag, 20/08/2020
Schop, Truweel, Graafmachine
Braak, Onkruid
Licht bewolkt
NVT.

H1 (Ap)
0-53 cm: ReZaVa Z; niet gespecifieerd; DZw ;
[Veel bio, Hu; St: BC, HK, ]; Du recht gr.(B: ,
HCl: )
H2 (C)
53- cm: ReZaVa Z; niet gespecifieerd; Gl m. Or
vl. ; (B: , HCl: )

H2

Bereikte diepte: -115 cm.
Grondwatertafel: Niet bereikt.
Opmerkingen:

Het archeologisch vooronderzoek aan de Kruyhooftstraat te Oud-Turnhout
Profiel PR5
1. Algemene gegevens
1. Beschrijver:
2. Soort onderzoek:
3. Plaats:
4. Hoogteligging:
5. Coördinaten:
6. Datum:
7. Gereedschap:
8. Landgebruik:
9. Weersomstandigheden:
10. Oriëntatie:
11. Bodemeenheid:

2. Profielbeschrijving
H1

H2

Annelies De Raymaeker, Studiebureau Archeologie.
Archeologisch: proefsleuven en proefputten
Oud-Turnhout - Kruyhooftstraat
m TAW.
N; O. (lamb 72)
donderdag, 20/08/2020
Schop, Truweel, Graafmachine
Braak, Onkruid
Licht bewolkt
NVT.

H1 (Ap)
0-40 cm: ReZaVa Z; niet gespecifieerd; DZw ;
[Veel bio, Hu; St: BC, HK, ]; Du recht gr.(B: ,
HCl: )
H2 (C)
40- cm: ReZaVa Z; niet gespecifieerd; Gl m. Or
vl. ; (B: , HCl: )
Bereikte diepte: -80 cm.
Grondwatertafel: Niet bereikt.
Opmerkingen:
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Profiel PR6
1. Algemene gegevens
1. Beschrijver:
2. Soort onderzoek:
3. Plaats:
4. Hoogteligging:
5. Coördinaten:
6. Datum:
7. Gereedschap:
8. Landgebruik:
9. Weersomstandigheden:
10. Oriëntatie:
11. Bodemeenheid:

2. Profielbeschrijving
H1

Annelies De Raymaeker, Studiebureau Archeologie.
Archeologisch: proefsleuven en proefputten
Oud-Turnhout - Kruyhooftstraat
m TAW.
N; O. (lamb 72)
donderdag, 20/08/2020
Schop, Truweel, Graafmachine
Grasland, Gras
Licht bewolkt
NVT.

H1 (Ap)
0-40 cm: ReZaVa Z; niet gespecifieerd; DBr-Zw ;
[Veel bio, Hu; St: BC, ]; Du recht gr.(B: , HCl: )
H2 (B)
40-45 cm: ReZaVa Z; niet gespecifieerd; gevl.
DBr ; Du recht gr.(B: , HCl: )

H2
H3

H3 (C)
45- cm: ReZaVa Z; niet gespecifieerd; Gl m. Or
vl. ; (B: , HCl: )
Bereikte diepte: -110 cm.
Grondwatertafel: Niet bereikt.
Opmerkingen:
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Profiel PR7
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

Annelies De Raymaeker, Studiebureau Archeologie.
Archeologisch: proefsleuven en proefputten
Oud-Turnhout - Kruyhooftstraat
m TAW.
N; O. (lamb 72)
donderdag, 20/08/2020
Schop, Truweel, Graafmachine
Gerooid bos, Struiken, onkruid
Licht bewolkt
NVT.

H1 (Ah)
0-55 cm: ReZaLo Z; niet gespecifieerd; gevl.
DGr-Zw m. DBr-Or vl. ; [Veel bio, Hu; ]; Du recht
gr.(B: , HCl: )
H2 (C)
55- cm: ReZaVa Z; niet gespecifieerd; gevl. DGl
m. DOr vl. ; (B: , HCl: )

H2

Bereikte diepte: -100 cm.
Grondwatertafel: Niet bereikt.
Opmerkingen:
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Bijlage 5 Sporeninventaris
Afkortingen:
Aflijning/Bewaring:

Kleur:

Kleur:

Re
Ze

Redelijk
Zeer

LD-

Licht
Donker

S
D

Scherp
Diffuus

Sl
Go

Slecht
Goed

Var
Nat

Variabel
Niet af te lijnen

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.
k.
r.

met
kern
rand

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

vlekken
spikkels
lagen
laagjes
brokken
fibers
tongen
wiggen
lenzen

Textuur/Materiaal:

Bijmenging/Mortel:

Vondsten:

Re
Ze

Redelijk
Zeer

Za
Ha
Va
Lo

Zacht
Hard
Vast
Los

Z
L
K
V

Zand
Leem
Klei
Veen

AM
Be
Bio
Bo
BS
Ce
CeM
DKS
PO4
Fe
Fe-slak
FeZS
Glau
HK
Hu
K
KM
KS
KW
KZM
KZS
LS

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

Me

Mn
NS
SK
TG
TM
VL
ZM
ZS

Asmortel
Beton
Bioturbatie
Bouwceramiek
Baksteen
Cement
Cementmortel
Doornikse KS
Fosfaat
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

Vorm /
Verband

Aflijning /
Bewaring

Kleur

Textuur /
Materiaal
LxBxH (cm.)

1

Greppel

Langwerpig

ReS

gevl. DBr-Zw m.
LBr-Or

Z

2

1

1

Paalkuil

Cirkel

Var

LGr

Z

HK

40x40x

3

1

1

Paalkuil

Cirkel

Var

LGr

Z

HK

45x45x12

4

1

1

Paalkuil

Cirkel

Var

LGr

Z

HK

50x45x

5

1

1

Paalkuil

Ovaal

Var

LGr

Z

HK

110x40x

6

1

1

Paalkuil

Ovaal

Var

LGr

Z

HK

110x55x

7

1

1

Paalkuil

Cirkel

Var

LGr

Z

HK

25x25x

8

1

1

Paalkuil

Cirkel

Var

LGr

Z

HK

35x+25x

9

1

1

Paalkuil

Cirkel

Var

LGr

Z

HK

30x28x

10

1

1

Paalkuil

Cirkel

Var

LGr

Z

HK

65x55x

11

1

1

Paalkuil

Ovaal

Var

LGr

Z

HK

45x30x

12

1

1

Paalkuil

Cirkel

Var

LGr

Z

HK

25x25x

13

1

1

Paalkuil

Ovaal

Var

LGr

Z

HK

33x25x

14

1

1

Paalkuil

Cirkel

Var

LGr

Z

HK

25x25x12

15

1

1

Paalkuil

Cirkel

Var

LGr

Z

HK

25x25x

16

1

1

Paalkuil

Cirkel

Var

LGr

Z

HK

25x25x

17

1

1

Paalkuil

Cirkel

Var

LGr

Z

HK

60x60x

Opmerkingen

Aard

1

Datering

Vlak

(Bewaarde)
afmetingen
LxBxH (cm.)

Proefsleuf

1

Vondsten

Spoor

1

Bijmenging /
Mortel
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x40x20

Deels in sleufwand

Deels in sleufwand

Aard

Vorm /
Verband

Aflijning /
Bewaring

Kleur

Textuur /
Materiaal
LxBxH (cm.)

Bijmenging /
Mortel

1

Paalkuil

Cirkel

Var

LGr

Z

HK

25x25x

19

1

1

Paalkuil

Cirkel

Var

LGr

Z

HK

45x+28x

20

1

1

Paalkuil

Cirkel

Var

LGr

Z

HK

25x20x

21

1

1

Paalkuil

Ovaal

Var

LGr m. LBr vl.

Z

HK

45x30x9

22

2

1

Greppel

Langwerpig

ReS

gevl. DBr-Zw m.
LBr

ReZaVa Z

23

3

1

Paalkuil

Cirkel

Var

LGr

Z

HK

20x20x11

24

3

1

Paalkuil

Ovaal

Var

LGr

Z

HK

40x32x7

25

3

1

Paalkuil

Ovaal

Var

LGr

Z

HK

45x40x9

26

3

1

Paalkuil
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