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1 Inleiding
1.1 Beschrijvend gedeelte
2.2.1. Administratieve gegevens
Projectcode J. Verrijckt

2018-152

Projectcode Onroerend Erfgoed

2019F73; 2020A295; 2020C216

Locatie

Kadastrale gegevens

Coördinaten

Provincie

Antwerpen

Gemeente

Ravels

Deelgemeente

Weelde

Straat

Nijverheidsstraat

Gemeente

Ravels

Afdeling

2

Sectie

D

Percelen

761R8 en 761X8

Noordwest

X: 190856.620943936
Y: 232774.777083384

Noordoost

X: 190706.774725166
Y: 232810.814143058

Zuidwest

X: 190857.615874098
Y: 232689.604519596

Zuidoost

X: 190687.135949034
Y: 232730.895826305

Oppervlakte plangebied

Ca. 13500 m²

Oppervlakte bodemingreep

Ca. 13500 m²

Erkend Archeoloog

2015/00053 Jeroen Verrijckt
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Figuur 1: Plangebied op topografische kaart1

1

AGIV 2020a.
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Figuur 2: Plangebied op kadasterkaart (GRB)2

2

AGIV 2020c
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2.2.2. Onderzoeksopdracht
De aanleiding van het vooronderzoek met ingreep in de bodem kadert in de uitvoering van het
programma van maatregelen zoals opgemaakt in de archeologienota VERRIJCKT 2018 met ID
11102 en projectcode 2018K218. Deze archeologienota werd opgemaakt naar aanleiding van de
geplande bouw van KMO-units ter hoogte van de Nijverheidsstraat 12 te Weelde, Ravels. Dit
vooronderzoek met en zonder ingreep in de bodem maakt onderdeel uit van het archeologisch
vooronderzoek in het kader van het Onroerenderfgoeddecreet (decreet van de Vlaamse Regering 12
juli 2013) en het Onroerenderfgoedbesluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014.
Bij de opmaak van de archeologienota werd een bureauonderzoek uitgevoerd. In dit
bureauonderzoek werd een archeologische verwachting opgesteld voor het plangebied. Op basis
van de resultaten van deze verwachting en de geplande bodemingrepen werd een archeologisch
vooronderzoek met en zonder ingreep in de bodem opgelegd. In eerste instantie werd een
landschappelijk bodemonderzoek geadviseerd. Op basis van deze resultaten werd verder
archeologisch onderzoek geadviseerd. Uiteindelijk wordt op basis van de archeologische
vooronderzoeken beoordeeld of er eventuele archeologische waarden aanwezig zijn, wat hun aard,
omvang en verspreiding is. Er wordt gekeken of deze archeologische waarden verstoord worden én
of er een potentiële kenniswinst te behalen is bij verdere onderzoeken binnen het plangebied. Het
uiteindelijke doel is het formuleren van een advies hoe deze mogelijke archeologische waarden
beschermd of onderzocht dienen te worden, of dat het plangebied wordt vrijgegeven. Dit advies is
bindend van zodra de nota is goedgekeurd door Onroerend Erfgoed.
Op basis van het bureauonderzoek werden enkele onderzoeksvragen geformuleerd die minimaal
beantwoord moeten worden:
Bodem en paleolandschap
-

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?
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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?

-

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?
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o

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

o

Wat is de financiële impact van eventueel vervolgonderzoek?

1.2 Aanleiding
De opdrachtgever plant op het terrein 36 KMO units en parking. De gebouwen worden gefundeerd
tot minimaal de vorstvrije zone, d.w.z. minimaal 80 cm diepte. Rondom de gebouwen wordt een
waterdoorlatende klinkerverharding voorzien. De opbouwdikte van deze klinkerverharding bedraagt
35 cm. Aan de rand, rondom het gehele plangebied, wordt een 1 m brede groenstrook voorzien voor
een natuurlijke waterinfiltratie.
Eventueel aanwezige archeologie in de bodem wordt door toekomstige werken dan ook verstoord.
De werkzaamheden worden in vijf fases uitgevoerd waarvan deze nota de booronderzoeken van
alle fases en de proefsleuven van fase 1 vertegenwoordigt.
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Figuur 3: Plangebied met weergave van de toekomstige inplanting3
3

Plan aangebracht door opdrachtgever.
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Figuur 4: Plangebied met weergave van de fasering4 op orthofoto5
4
5

Plan aangebracht door initiatiefnemer.
AGIV 2018d.
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1.3 Archeologische voorkennis en resultaten bureauonderzoek
Het plangebied is gelegen op de westelijke flank van een dekzandrug. De tertiaire afzettingen zijn
afgedekt door getijdenafzettingen uit het tertiair of Vroeg-Pleistoceen en fluviatiele afzettingen uit het
Vroeg-Pleistoceen. Deze zijn op hun beurt overstoven door dekzand van eolische oorsprong. In dit
dekzand begonnen vanaf het Holoceen bodems te ontwikkelen als gevolg van de
klimaatsopwarming. Op de bodemkaart van Vlaanderen staat het plangebied gekarteerd onder
bodemtype Zdgb, een matig natte zandbodem met duidelijke Bs- of Bh-horizont.
Op historisch kaartmateriaal staat het plangebied op de late 18e eeuwse Ferrariskaart weergegeven
in heidegebied. Vanaf de mid-19e eeuwse kadasterkaarten is er een weg die door het plangebied
kruist in noordoostelijke richting. Het is pas te zien op de luchtfoto’s vanaf 1971 dat industrie zich
ontwikkelt binnen het terrein.
De centraal archeologische inventaris toont aan dat de omgeving van het plangebied rijk is aan
archeologie. Vooral sites uit het Laat-Paleolithicum en Mesolithicum zijn talrijk aanwezig. Het betreffen
niet alleen losse vondsten maar ook goed onderzochte concentraties van enkele honderden tot
duizenden artefacten. Hieruit blijkt dat men in die periode zeker aanwezig was. Geplot op kaart zijn
deze sites aanwezig zowel in de lagere gelegen valleizones, als de hoger gelegen dekzandruggen,
veelal in de omgeving van waterlopen of vengebieden.
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2 Landschappelijk bodemonderzoek
2.1 Beschrijvend gedeelte
2.1.1 Administratieve gegevens
Laagland Archeologie VOF werd door J. Verrijckt Bvba aangesteld om een landschappelijk
booronderzoek uit te voeren op een terrein gelegen aan de Nijverheidstraat 12 te Weelde. Het
landschappelijke booronderzoek werd uitgevoerd op 11 oktober 2019.
Onderstaande tabel vat de administratieve gegevens van het project samen.
Projectcode J. Verrijckt

2018-152

Projectcode Onroerend Erfgoed

2019F73

locatie

Kadastrale gegevens

Coördinaten

Provincie

Antwerpen

Gemeente

Ravels

Deelgemeente

Weelde

Straat

Nijverheidsstraat 12

Gemeente

Ravels

Afdeling

2

Sectie

D

Percelen

761R8 en 761X8

Noordoost

X: 190856.620943936
Y: 232774.777083384

Noordwest

X: 190706.774725166
Y: 232810.814143058

Zuidoost

X: 190857.615874098
Y: 232689.604519596

Zuidwest

X: 190687.135949034
Y: 232730.895826305

Oppervlakte plangebied
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Erkend Archeoloog

2015/00053 Jeroen Verrijckt

Projectcode Laagland Archeologie VOF

WENI191

Bodemkundige

Dr.
Jeroen
Archeologie

Wijnen,

Laagland

Senior KNA Prospector en senior KNA
Fysisch
Geografisch
Specialist
(Registratienummer
Actorregister
Archeologie: 31527042) /Aardkundige
Datum uitvoering

11 oktober 2019

2.1.2 Onderzoeksopdracht
De doelstellingen van het landschappelijke booronderzoek hebben betrekking op de analyse van
de opbouw en genese van het huidige bodemarchief ter hoogte van het onderzoeksterrein. Hierbij
dient de bodemopbouw gelinkt te worden aan het archeologische potentieel van het plangebied.
Tevens dient er na gegaan te worden op welk niveau eventuele archeologische sites zich
manifesteren en of deze verstoord worden door de geplande werkzaamheden. Volgende
onderzoeksvragen moeten hierbij beantwoord worden:
-

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?
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2.2 Werkwijze en strategie van het vooronderzoek
2.2.1 Methode en technieken
Binnen het plangebied is een boorgrid van 50 x 40 m gehanteerd . Het booronderzoek is uitgevoerd
met een edelmanboor met een diameter van 7 cm. Oorspronkelijk werd er geadviseerd de boringen
in 5 fases uit te voeren door de opeenvolging van de afbraak van de gebouwen, echter werd
geopteerd om de verharding plaatselijk te verwijderen of een betonboring uit te voeren en de boringen
alsnog in één fase uit te voeren. De bodemstalen zijn door aardkundige dr. Jeroen Wijnen
beschreven conform de methodiek om bodems te beschrijven volgens de FAO guidelines for soil
description, gepubliceerd in: FAO (2006): Guidelines for Soil Description, 4e editie, Rome. De
beschrijvingen en het pedogenetisch profiel werden geregistreerd in het softwarepakket Boorstaten!.
De boorprofielen werden gefotografeerd.
Tijdens het landschappelijk booronderzoek werden geen vondsten gedaan of sporen aangetroffen.
Er werden geen stalen ingezameld en er is ook geen nood aan conservatie.
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Figuur 5: Situering van de landschappelijke boringen op het orthofoto, zoals voorgesteld in de archeologienota ID 11102.
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2.3 Assessmentrapport landschappelijk bodemonderzoek
2.3.1 Assessment vondsten
Niet van toepassing.

2.3.2 Assessment stalen
Niet van toepassing.

2.3.3 Conservatieassessment
Niet van toepassing.

2.3.4 Assessment sporen en structuren
Niet van toepassing.

2.3.5 Analyse van het landschappelijk bodemonderzoek
Het gehele onderzoeksgebied bestaat uit een met puin of uit betonplaten verhard terrein met
bebouwing bestaande uit twee grote bedrijfshallen en een bedrijfsgebouw. Er zijn in totaal 7 boringen
gezet in de twee grote hallen en rond het bedrijfsgebouw. Om de boringen te kunnen zetten zijn twee
gaten gegraven in de puinverhardingen en zijn vijf betonboringen gezet in de betonplaten, waarvan
vier inpandig in de bedrijfshallen. De dikte van de puinverhardingen ter hoogte van boring 1 en 4 is
respectievelijk 30 en 40 cm. In boring 1 is vervolgens tot 70 cm –mv ophoogzand aangebracht. De
betonverharding in de noordelijke bedrijfshal (boring 2 en 3) is 16 cm dik, terwijl de betonverharding
in de zuidelijke hal (boring 6 en 7) en tegen het bedrijfsgebouw (boring 5) de dikte respectievelijk 12
en 11 cm is. Afgezien in boring 4 is overal onder de verharding een opgebrachte/verstoorde
grondlaag aanwezig. Deze opgebrachte/verstoorde grondlaag bereikt een diepte van 35 á 90 cm,
waarbij opgemerkt dient te worden dat deze opgebrachte/verstoorde grondlaag behalve in boring 5
tenminste een diepte van 70 cm –mv bereikt (in de meeste gevallen 90 cm -mv).
Algemeen is lichtgeel (C-horizont), lichtgeel gevlekt of oranjegeel gevlekt (BC-horizont) zeer fijn zand.
In boring 1 is geel gevlekt, zwak humeus, zeer fijn zand van een BC-horizont aangetroffen. Deze
afzettingen al dan niet met een minimale bodemvorming, representeert de natuurlijke ondergrond
bestaande uit dekzandafzettingen. Afgezien in boring 5 waarin een vrijwel geheel bewaard profiel
van een zandbodem met duidelijke humus en ijzer B-horizont bewaard is gebleven vanaf 35 cm –
mv, ligt overal de boven beschreven ondergrond in een van de boven beschreven gedaanten onder
opgebrachte/verstoorde grond of zoals in boring 4 direct onder de puinverharding.
In boring 5 is vanaf 35 cm –mv grijs, zwak humeus, zeer fijn zand aanwezig dat een AE-horizont
representeert. Vanaf 50 cm is zwartbruin, matig humeus, zeer fijn zand aangetroffen van een
duidelijke humus B-horizont (Bh-horizont). Op ca. 80 cm gaat de Bh-horizont over in een duidelijke
humus en ijzer B-horizont (Bhs-horizont) bestaande uit oranjebruin, zwak humeus zeer fijn zand.
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Vanaf 90 cm is een BC-horizont aanwezig bestaande uit oranjegeel, zeer fijn zand, die vanaf 110 cm
overgaat in de C-horizont.

2.3.6 Beantwoording onderzoeksvragen

-

Welke bodemhorizonten worden in de boringen of profielen aangetroffen en wat is de genese
ervan? Welke zijn de bodemprocessen die hiermee geassocieerd worden?
Alleen in boring 5 is op 35 cm onder een betonverharding en opgebrachte grond is een
vrijwel volledig profiel van een droge zandbodem met duidelijke humus en ijzer B-horizont
aangetroffen. Voor de rest is de natuurlijke ondergrond (BC- en C-horizonten) onder een
verharding en afgezien in boring 4, vervolgens onder een pakket opgebrachte verstoorde
grond van 70 á 90 cm dikte aangetroffen. De bodemhorizonten van het vrijwel intacte profiel
van een droge zandbodem met duidelijke humus en ijzer B-horizont bestaat uit een afgedekt
AE-Bh-Bhs-BC-C-profiel (podzolbodem).

-

Wat is de relatie tussen deze bodemhorizonten en het omliggende landschap?
Het plangebied ligt op de overgang van een hoger gelegen gebied met namen eindigend
in ‘bergen’ naar een lager gelegen gebied met namen eindigend in ‘goor’. De natuurlijke
drainage is zodanig dat zich een droge zandbodem met een duidelijke humus en ijzer Bhorizont kon ontwikkelen. Van het oorspronkelijk aanwezige bodemtype is alleen in boring 5
nog een vrijwel intact bodemprofiel aangetroffen. Voor de verdere rest is op z’n best alleen
nog een BC-horizont bewaard gebleven.

-

Vertegenwoordigen deze horizonten relevante archeologische niveaus?
De aanwezigheid van een dergelijke onverstoorde bodemopbouw zoals in boring 5
betekend voor het archeologisch niveau dat daar mogelijk intacte steentijdvindplaatsen
aanwezig kunnen zijn, naast eventuele sporensites. In de overige gevallen waaruit het
archeologisch niveau uit een BC- of C-horizont bestaat zijn meestal alleen eventueel
aanwezige sporensites bewaard gebleven. Omdat alleen in boring 5 nog een vrijwel intacte
droge zandbodem met duidelijke humus en ijzer B-horizont is aangetroffen, wordt de kans
groot geacht dat het oppervlak waarbinnen deze voorkomt vrijwel te verwaarlozen is.

-

Indien deze horizonten relevante archeologische niveaus omvatten:
o

Wat is de aard van dit niveau?
Enerzijds een Bh- en Bhs-horizont en anderzijds een BC- of C -horizont.

o

Heeft dit niveau een duidelijke begrenzing?
Vanaf 35 á 90 cm is een onverstoorde bodemopbouw aanwezig, vanaf daar kunnen
eventuele vindplaatsen bewaard zijn gebleven.

o

Kan dit niveau gedateerd worden?
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De dekzanden dateren uit het Laat-Pleniglaciaal. Vanaf die periode kunnen
archeologische resten verwacht worden (Laat-Paleolithicum).
o

Zijn er aanwijzingen dat dit niveau geassocieerd kan worden met een
archeologische site?
Neen.

o

Wat is de bewaringstoestand van dit niveau?
Ter hoogte van boring 5 is een eventueel archeologisch niveau waarin intacte
steentijdvindplaatsen bewaard kunnen zijn aanwezig, vanwege de daar plaatselijk
aanwezige vrijwel intacte, afgedekte podzolbodem. Verder kan er nog een
archeologisch niveau bewaard zijn gebleven, waarin waarschijnlijk vrijwel uitsluitend
eventuele sporensites bewaard zijn gebleven. Waarschijnlijk is het oppervlak van een
archeologisch niveau waar binnen intacte steentijdsites te verwachten zijn
verwaarloosbaar klein.

o

Wat is de impact van de geplande graafwerken op dit niveau?
Aangezien de geplande werken minstens 35cm diep rijken voor de klinkerverharding
en minstens 80cm voor de gebouwfunderingen, zullen eventuele archeologische
waarden naar alle waarschijnlijkheid worden vernietigd.

2.3.7 Datering en Interpretaties
Landschappelijke boringen hebben uitgewezen dat een archeologisch niveau zich vrijwel bevindt op
een minimale diepte van 70cm beneden het maaiveld. Alleen in boring 4 en 5 (rond het
bedrijfsgebouw vooraan de Nijverheidsstraat) ligt het archeologische niveau op 35 á 40 cm –mv.
Alleen in boring 5 is een vrijwel compleet bodemprofiel van een podzolgrond aanwezig. De geplande
werken hebben een bodemingreep tot tenminste 35cm beneden het maaiveld voor de
klinkerverharding en een diepte van minstens 80cm voor de gebouwfunderingen. Hierdoor zullen
eventuele archeologische waarden met zekerheid worden vernietigd.
Volgens bovenstaande kan gesteld worden dat er niet voldoende informatie aanwezig is over de
eventuele aan- of afwezigheid van archeologische sites. Er is wel voldoende informatie aanwezig om
te beoordelen dat eventuele archeologische sites verstoord worden door de geplande
werkzaamheden.

2.3.8 Verklaring ontbreken archeologisch ensemble en confrontatie resultaten
eerder vooronderzoek
Op basis van het bureauonderzoek werd er een hoge archeologische verwachting op sites uit de
steentijd en een matig tot lage verwachting voor sites van het neolithicum, metaaltijden, Romeinse
periode en middeleeuwen toegeschreven aan het plangebied. Tijdens het landschappelijke
booronderzoek werden eventuele archeologische niveaus aangetroffen op een diepte van 35 á 90
cm beneden het maaiveld, maar voornamelijk vanaf 90cm -mv. Er werden geen indicatoren
aangetroffen die wijzen op de aanwezigheid van een archeologische site. Aangezien de geplande
werkzaamheden de eventuele archeologische niveaus zullen verstoren, is verder onderzoek
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noodzakelijk. Rondom de boring waar een duidelijke afgedekte podzolbodem is aangetroffen, wordt
een verkennend booronderzoek aanbevolen. Verder dient in een later stadium als het verkennend
booronderzoek en eventuele vervolgonderzoeken naar steentijdresten zijn afgerond, voor het gehele
terrein een (gefaseerd) proefsleuvenonderzoek te worden uitgevoerd.

2.3.9 Kennisvermeerderingspotentieel en aanbevelingen
Het landschappelijk booronderzoek, te Weelde, Nijverheidsstraat leverde geen archeologische
relevante vondsten of sporen op. Uit het landschappelijke booronderzoek blijkt dat eventuele
archeologische niveaus verstoord worden door de geplande werkzaamheden. Hierdoor is verder
onderzoek in de vorm van een verkennend booronderzoek rondom de boring met een duidelijke
afgedekte podzolbodem nodig. Als de onderzoeken gericht op steentijdresten afgerond zijn, wordt
een proefsleuvenonderzoek geadviseerd voor het gehele onderzoeksgebied.
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Figuur 6: Syntheseplan: Aangetroffen bodemopbouw bij het landschappelijke booronderzoek.
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Figuur 7: boring 5 (© J. Verrijckt Bvba)
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3 Verkennend archeologisch booronderzoek
3.1 Administratieve gegevens
Projectcode J. Verrijckt

2018-152

Projectcode Onroerend Erfgoed

2020A295

Erkend archeoloog

Niels Jennes 2017-00195

Veldwerkleider

Niels Jennes

Betrokken actoren

Jeska Pepermans (auteur)

Datum uitvoering

21 januari 2020

3.2 Werkwijze en strategie
3.2.1 Algemene bepalingen
Archeologisch booronderzoek heeft tot doel het opsporen van steentijdvindplaatsen. Dergelijke
vindplaatsen kenmerken zich voornamelijk door een verspreiding van losse vondsten. Bij een
archeologisch booronderzoek wordt de bodem op een systematische wijze bemonsterd waardoor
eventuele verspreidingen van vondsten in kaart worden gebracht.
Een verkennend archeologisch booronderzoek is een evaluatie van een terrein waar een goede
bodembewaring werd aangetroffen. Indien hieruit blijkt dat er steentijdvindplaatsen aanwezig zijn,
dient een waarderend archeologisch booronderzoek uitgevoerd te worden, waarbij de aangetroffen
site verder geëvalueerd en afgebakend wordt.
De algemene bepalingen van een archeologisch booronderzoek, zoals vastgesteld in de Code van
Goede Praktijk zijn hier van toepassing.

3.2.2 Specifieke methodologie
In het programma van maatregelen zoals opgemaakt in de archeologienota VERRIJCKT J. 2019:
Archeologienota Weelde, Nijverheidsstraat 12, J. Verrijckt bvba, Beerse. met ID 11102 en projectcode
2018K218 is volgende methodologie opgenomen:

Het archeologische booronderzoek kent twee onderzoeksfases. In de eerste fase worden
verkennende archeologische boringen geplaatst. Deze boringen worden geplaatst op locaties waar
een bewaarde paleobodem aanwezig is en dus een verwachting voor intacte steentijdsites is. De
boringen worden geplaatst in een verspringend driehoeksgrid met een afstand van 10 m tussen de
raaien en 12 meter tussen de boringen in een raai. De tweede fase betreft een waarderend
booronderzoek. Dit booronderzoek wordt uitgevoerd in de zones waar tijdens het verkennende
booronderzoek positieve waarden voor artefacten uit de vroege prehistorie (steentijd) werden
aangetroffen. De waarderende boringen dienen geplaatst te worden rondom elke verkennende
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archeologische boring waarin één of meerdere artefacten uit de steentijd, en van duidelijke menselijke
oorsprong, zijn aangetroffen. Op deze locaties worden extra boringen geplaatst in een verspringend
driehoeksgrid van 5 m tussen de raaien en 6 m tussen de boringen in een raai. Op basis van de
resultaten uit het landschappelijk booronderzoek dienden er 22 archeologische boringen geplaatst
te worden in de zuidwestelijke zone van het projectgebied boringen.
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Figuur 8: Plangebied op het GRB met weergave van de uit te voeren verkennende archeologische boringen6

6

AGIV 2020.
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3.2.3 Uitgevoerde methodologie en afwijkingen van de opgestelde methodologie
Het onderzoek werd volledig conform de Code van Goede Praktijk en de opgestelde methode en
strategie uitgevoerd.
Op 21 januari 2020 werden door Niels Jennes (veldwerkleider) en Emma Keersmaekers
(archeoloog-assistent) 22 boringen geplaatst binnen het plangebied. De bedoeling van de
verkennende boringen is het opsporen van steentijdsites binnen het plangebied. De boringen zijn
handmatig uitgevoerd met een edelmanboor met een diameter van 12 cm.
Alle opgeboorde sediment werd beschreven en per aardkundige eenheid ingezameld. De
beschrijving van de aardkundige eenheden is gebaseerd op de omschrijving van het
landschappelijk booronderzoek. Aangezien tijdens het landschappelijk booronderzoek van elke
bodemlaag reeds alle vereiste criteria zijn beschreven, is een dergelijke gedetailleerde
bodembeschrijving niet meer uitgevoerd tijdens het verkennend archeologisch booronderzoek.
Relevante aardkundige of archeologische fenomenen werden wel in detail beschreven. Alle
boringen werden ingemeten door middel van een GPS en kregen een uniek boornummer. Nadien
werden alle ingezamelde monsters nat uitgezeefd op een zeef met maaswijdte van 1,91 mm. De
zeefresten zijn onder een continue temperatuur van ca. 18°C gedroogd. Van zodra het zeefresidu
volledig gedroogd was, werden de zeefresten nagekeken op de aanwezigheid van archeologische
indicatoren waarbij speciale aandacht uitgaat naar lithisch materiaal, houtskool, verbrande
hazelnootdoppen, verbrand bot, aardewerk, enzoverder. Hierbij werd voornamelijk aandacht
besteed aan de mogelijke aanwezigheid van (micro)chips die een indicatie zijn van het ter plaatse
produceren van lithische artefacten. Alle zeefresiduen zijn verpakt en hebben een uniek
vondstnummer verkregen.
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Figuur 9: Plangebied op GRB met weergave van de uitgevoerde verkennende archeologische boringen7

7

AGIV 2020.
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3.3 Assessmentrapport
3.3.1 Beschrijving aardkundige opbouw van het onderzochte gebied
De bodemkundige opbouw werd reeds onderzocht en uitvoerig besproken tijdens het
landschappelijke booronderzoek. Gezien het uitgebreide landschappelijke booronderzoek zijn geen
aanvullende, gedetailleerde beschrijvingen gebeurd.
In 7 van de 22 boorlocaties werden AC-profielen aangeboord. Het betreft boornummers 3, 5, 6, 12,
15 en 16. De C-horizont bevond zich over het algemeen tussen de 55 en 65cm-mv. Bij boring 5 werd
de C-horizont pas aangetroffen op 75cm-mv. In boring 21 kwam deze zelfs pas op 1m-mv aan het
licht. Bij 5 boringen werd gestuit omwille van verstoring door steenpuin. Dit was het geval voor
boornummers 9, 10, 18, 19 en 20. Bij boringen 9, 10 en 20 werd gestuit op respectievelijk -20, -50
en -5cm omwille van verstoring door steenpuin. Voor boringen 18 en 19 bleek de bodem zelfs
ondoordringbaar met het handmatig zetten van een verkennende archeologische boring. In 10
gevallen bleek de B-horizont wel bewaard gebleven te zijn (boringen 1, 2, 8; 11, 14, 17 en 22). De
B-horizont bevond zich bij boringen 1, 2 en 17 op 50-70cm-mv. Voor boringen 11 en 14 betrof de
diepte ervan 50 à 55 tot 65cm-mv. In boring 8 werd deze horizont pas aangetroffen op een diepte
van 65-80cm-mv. Bij boring 22 was deze dan weer een pak hoger gelegen: op 45-55cm-mv. Bij
drie van de boringen met bewaarde B-horizont was eveneens de E-horizont bewaard gebleven
(boringen 4, 7 en 13). Enkel bij boring 4 kon deze volledig onderscheiden worden van de A-horizont
en bevond deze zich op 25-40cm-mv. De B-horizont lag hier gesitueerd tussen 40 en 55cm-mv.
Voor boringen 7 en 13 bevond de B-horizont zich respectievelijk tussen 50-75 en 55-65cm-mv. De
bodem was over het algemeen droog tot vochtig.
Nagenoeg alle boringen hebben indicatoren van menselijke aanwezigheid opgeleverd. Het gaat
hierbij telkens om vondsten die aanwezig waren in de A-horizont. Hierbij werden wortel- en
plantenresten, kleine baksteenfragmenten en kleine steentjes aangetroffen. Er werd in geen enkele
boring lithisch materiaal, verbrande hazelnoten, verbrand bot of verkoold graan aangetroffen.

J. Verrijckt Archeologie & Advies

Rapport Nr. 0402

26

Figuur 10: Plangebied op de meest recente orthofoto met weergave van de bodemopbouw van de uitgevoerde
verkennende archeologische boringen
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3.3.2 Assessment vondsten
Na afloop van het archeologische booronderzoek werden alle monsters uitgezeefd, gedroogd en
bestudeerd op de aanwezigheid van artefacten en indicatoren van menselijke aanwezigheid. Hierbij
werd eveneens de ploeglaag uitgezeefd en bekeken. Hierbij kan nagegaan worden of er verploegde
archeologische vindplaatsen aanwezig zijn.
Tijdens het zeven werden geen steentijdartefacten of andere relevante archeologische vondsten
aangetroffen.

3.3.3 Potentieel op kenniswinst
Tijdens het verkennend archeologisch booronderzoek werden geen steentijdartefacten aangetroffen,
waardoor er geen steentijdvindplaatsen verwacht worden. Om die reden adviseert J. Verrijckt
archeologie en advies geen waarderend archeologisch booronderzoek. Er werden eveneens geen
vondsten opgeboord uit andere archeologische periodes. Er dient vervolgens een
proefsleuvenonderzoek uitgevoerd te worden om duidelijkheid te verschaffen of er zich al dan niet
een archeologische site binnen het plangebied bevindt.

3.3.4 Datering en interpretatie onderzocht gebied
Er werden noch steentijdartefacten, noch archeologische vondsten uit andere periodes opgeboord
tijdens het verkennend archeologisch booronderzoek.
De C-horizont bevond zich bij de AC-profielen op ca. 55-65cm-mv. In enkele gevallen werd deze
pas aangetroffen op 75 en 100cm-mv. Bij 5 boringen werd gestuit omwille van verstoring door
steenpuin. Bij de ABC-profielen bevond de B-horizont zich gemiddeld tussen de 50 en 70cm-mv. In
één geval lag deze al gesitueerd tussen 45-55cm-mv en in één geval pas tussen 65-80cm-mv. Waar
de E-horizont ook bewaard was gebleven, was deze moeilijk te onderscheiden van de A-horizont
door sterke vermenging. In één geval kon deze gesitueerd worden tussen 25-40cm-mv. Binnen de
onderzochte zone is er sprake van een droge tot vochtige bodem.

3.3.5 Beantwoording onderzoeksvragen
-

Zijn er steentijdartefacten aanwezig?
Nee.

-

Is er een clustering in de steentijdartefacten aan te wijzen?
Nee.

-

Wat zijn de grenzen van de ruimtelijke spreiding(en) van de steentijdartefacten?
Niet van toepassing.
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-

Wat is de datering van de artefacten?
Niet van toepassing.

-

Wat is de bodemkundige opbouw van het onderzochte gebied?
Binnen het onderzochte werden voornamelijk A(E)BC-profielen geregistreerd, zeven boringen
vertoonden een AC-profiel en vijf boringen werden gestuit omwille van zware verstoringen.

-

Is een waarderend archeologisch booronderzoek noodzakelijk?
Aangezien er geen indicaties zijn voor een steentijdsite, zou een waarderend archeologisch
booronderzoek geen kenniswinst opleveren. Om die reden dient er geen waarderend
archeologisch booronderzoek uitgevoerd te worden.

3.3.6 Noodzaak vervolgonderzoek
Op basis van het bureauonderzoek werd er een hoge archeologische verwachting op sites uit de
steentijd en een matig tot lage verwachting voor sites van het neolithicum, metaaltijden, Romeinse
periode en middeleeuwen toegeschreven aan het plangebied. Tijdens het landschappelijke
booronderzoek werden eventuele archeologische niveaus aangetroffen op een diepte van 35 á
90cm beneden het maaiveld, maar voornamelijk vanaf 90cm-mv. Er werden geen indicatoren
aangetroffen die wijzen op de aanwezigheid van een archeologische site. Aangezien de geplande
werkzaamheden de eventuele archeologische niveaus zullen verstoren, is verder onderzoek
noodzakelijk. Rondom de boring waar een duidelijke afgedekte podzolbodem is aangetroffen, werd
een verkennend booronderzoek aanbevolen. Dit leidde niet tot indicaties van steentijdsites. Er werden
noch steentijdvondsten noch vondsten uit andere archeologische periodes opgeboord. Echter, kan
met dit booronderzoek niet bevestigd worden of er zich al dan niet een archeologische site bevindt
binnen het plangebied uit periodes jonger dan de steentijd. Een gefaseerd proefsleuvenonderzoek
voor het gehele terrein, uitgevoerd na het verkennend archeologisch booronderzoek zal uitsluitsel
geven over de al dan niet aanwezigheid van een archeologische site uit jongere periodes dan de
steentijd.
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4 Proefsleuvenonderzoek
4.1.1 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.8

4.2 Administratieve gegevens
Projectcode J. Verrijckt

2018-152

Projectcode Onroerend Erfgoed

2020C216

Erkend archeoloog

2017/00195 Niels Jennes

Veldwerkleider

Niels Jennes

Betrokken actoren

Amber Van Ravestyn (veldmedewerker;
conservatrice)

4.3 Werkwijze en strategie
4.3.1 Specifieke methodologie
In het programma van maatregelen zoals opgemaakt in de archeologienota VERRIJCKT 2019 met
ID 11102 en projectcode 2018K218 is volgende methodologie opgenomen:

Binnen het plangebied worden de proefsleuven aangelegd in vijf verschillende onderzoeksfases.
Deze fases zijn gelijk aan de ontwikkelings- en bouwfases van het project. Indien de opdrachtgever
beslist om bepaalde fases gelijktijdig uit te voeren, kunnen deze eveneens gelijktijdig onderzocht
worden door middel van de proefsleuven. Elke fase wordt hierbij als apart onderzoek aanschouwd
en wordt als dusdanig gerapporteerd en bekrachtigd door Onroerend Erfgoed. Hieronder is
weergegeven hoeveel proefsleuven per fase worden aangelegd:
Fase 1
Fase 2
Fase 3
Fase 4
Fase 5
Totaal

8

oppervlakte
4.407 m²
2.243 m²
2.802 m²
1.553 m²
2.596 m²
13.500 m²

lengte proefsleuven
308 m
115,5 m
182 m
72 m
142 m
819.5 m

oppervlakte proefsleuven
554,4 m² - 616 m²
207,9 m² - 231 m²
327,6 m² - 364 m²
129,6 m² - 144 m²
255,6 m² - 284 m²
1475,1 m² - 1639 m²

dekkingspercentage
12,6 – 14,0 %
9,2 – 10,3 %
11,7 – 13,0 %
8,3 – 9,3 %
9,8 – 10,9 %
10,9 – 12,1 %

AGENTSCHAP ONROEREND ERFGOED 2016
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De proefsleuven worden per fase aangevuld met kijkvensters met een dekking van 2,5% van de
totale te onderzoeken oppervlakte. 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
1,80 m tot 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.
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.
De aanwezigheid van een prehistorische site is weinig waarschijnlijk maar kan nooit worden
uitgesloten. Hierdoor dient tijdens de graafwerken aandacht te worden geschonken aan eventuele
concentraties van lithische artefacten. Indien er lithische artefacten worden aangetroffen, 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.
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 aanof afwezigheid, de aard en omvang van een archeologische site.
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Figuur 11: Plangebied op de GRB met weergave van de geplande proefsleuven zoals voorgesteld in het programma
van maatregelen horend bij de archeologienota.9

9

VERRIJCKT 2019.
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4.3.2 Uitgevoerde methodologie en afwijkingen van de opgestelde methodologie
Het terrein werd onderzocht op twee dagen, namelijk 24 maart 2020 en 24 augustus 2020. Deze
keuze werd gemaakt omdat er op het zuidelijk gedeelte binnen fase 1 nog een hal stonde die diende
afgebroken te worden. Op 24 maart 2020 werd dan ook de noordelijke helft van fase 1 onderzocht,
op 24 augustus 2020 de zuidelijke helft. Op deze manier konden de sleuven uitgevoerd worden
volgens het programma van maatregelen, met uitzondering van de meest oostelijke sleuf, waarvan
de noordelijke helft niet is uitgevoerd kunnen worden. Hier bevond zich nog een gebruikte
rijstrook/parking voor de huidige werknemers. Niettemin is het terrein toch goed geëvalueerd kunnen
worden met behulp van het uitgevoerd proefsleuvenonderzoek.
In totaal werden vier proefsleuven met een breedte van 1,8 m gegraven in noord-zuidelijke richting.
Op deze manier werd 483 m2 of 11% van het plangebied onderzocht, genoeg om het plangebied te
kunnen evalueren.
Het proefsleuvenonderzoek werd uitgevoerd op 24 maart en 24 augustus 2020 onder leiding van
erkend archeoloog Niels Jennes. Op 24 maart 2020 werd het team vervolledigd door archeoloogassistent Jeroen Adriaensen, op 24 augustus 2020 door conservatrice/veldtechnicus Amber Van
Ravestyn. De sleuven werden aangelegd door middel van een bandenkraan met een gladde
kraanbak van 1,8 m breed. De teelaarde werd laagsgewijs verdiept tot op het archeologische niveau.
Bij het verdiepen van de teelaarde werd elke laag afgespeurd op eventuele vondsten. De sleuven
en aangetroffen sporen werden gedocumenteerd door middel van overzichtsfoto’s. Binnen het
projectgebied werd tevens een profielput aangelegd om de bodemopbouw te registreren. Dit profiel
werd gefotografeerd en ingetekend.
Alle aangelegde sleuven, aangetroffen sporen, profielen en hoogtes werden ingemeten door middel
van een GPS. Indien een spoor zich tegen de putwand bevond, werd het werkputprofiel
opgeschoond om de relatie tussen het spoor en de bodemhorizonten te registreren. Sporen-, fotoen vondstenlijsten werden digitaal geregistreerd in het veld. Gebruik makend van een GIS omgeving
werden de verzamelde data verwerkt tot een gedetailleerd en overzichtelijk grondplan.
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Figuur 12: Zicht op het terrein van fase 1 (© J. Verrijckt bvba).
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Figuur 13: Uitgevoerde proefsleuven op een recente orthofoto.10

10

AGIV 2020c.
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4.4 Assessmentrapport
4.4.1 Landschap en bodemopbouw
Het plangebied is gelegen op circa 2,5 km ten westen van het centrum van Weelde, Ravels.
Landschappelijk bevindt het zich op de flank van een dekzandrug die verder oploopt richting Weelde
centrum. Hydrografisch is het plangebied gesitueerd tussen de Eindegoorheideloop, Merkske en het
Gelsloopke.
In de ondergrond is de formatie van Merksplas B terug te vinden, een wit tot grijsbruin zand. Het is
soms grindhoudend, bevat siltueuze en kleihoudende lenzen, is glimmerhoudend en wordt tenslotte
gekenmerkt door schelpfragmenten.
De tertiaire lagen worden bedekt door getijdenafzettingen van het Vroeg-Pleistoceen, mogelijk tertiair
en fluviatiele afzettingen van het Vroeg-Pleistoceen. De quartaire sequentie wordt afgesloten door
laat-pleistoceen dekzand van eolische oorsprong.
Het is in dit dekzand dat er vanaf het Holoceen zich bodems beginnen te ontwikkelen. Door het
opwarmende klimaat neemt de plantengroei toe en worden sedimenten vastgelegd.
Binnen het plangebied zijn matig natte zandbodems met duidelijk Bh- of Bs-horizonten terug te vinden
(bodemtype Zdgb).
Binnen de onderzoekszone fase 1 werden twee profielen opgeschaafd, telkens één in werkput 2 en
4. Beide profielen vertonen onder respectievelijk een 45 en 25 cm dikke verstoring/ophoging het
geelgrijze dekzand. Her en der werd in het vlak nog een E- en B-horizont aangetroffen. De
aanwezigheid van deze lagen wordt geïnterpreteerd als de aanwezigheid van zeer lokale laagtes,
waarbij het oorspronkelijke podzolprofiel niet volledig is afgetopt geweest.
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Figuur 14: Plangebied op de bodemkaart met weergave van de opgeschaafde profielen11

11
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Ophoging

C-horizont

Verstoring

C-horizont

Figuur 15: Referentieprofielen in werkput 2 en 4 (© J. Verrijckt Archeologie & Advies).
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Figuur 16: Onderzoekszone met aanduiding van de vlakhoogtemetingen in m +TAW.12

12

AGIV 2020c..
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Figuur 17: Onderzoekszone met aanduiding van de maaiveldhoogtes in m +TAW.13

13

AGIV 2020c..
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4.4.2 Sporen en structuren
Er werden geen spoornummers uitgedeeld. Het vlak werd aangelegd in de top van de C-horizont.
Hierin werden enkel verstoringen aangetroffen.
Verder werden er geen nederzettingssporen of sporen te relateren aan funeraire of ambachtelijke
activiteiten aangetroffen.

Figuur 18: Vlakfoto in werkput 3 (© J. Verrijckt Archeologie & Advies).
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Figuur 19: Allesporenkaart geprojecteerd op de GRB.14

14

AGIV 2020c..
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4.4.3 Vondsten en stalen
Er werden zowel bij de aanleg van de vlakken, registratie van de profielen en sporen geen vondsten
aangetroffen. Er werden eveneens geen sporen aangetroffen waarbij vullingen aanwezig waren die
relevant zijn voor staalname. Natuurwetenschappelijk onderzoek en conservatie zijn hierdoor niet
nodig.

4.5 Besluit
4.5.1 Datering en interpretatie
Tijdens het vooronderzoek met ingreep in de bodem zijn enkel verstoringen aangetroffen. Er werden
geen nederzettingssporen of sporen te relateren aan funeraire of ambachtelijke activiteiten
aangetroffen.

4.5.2 Verklaring ontbreken archeologisch ensemble en confrontatie resultaten
eerder vooronderzoek
Op basis van het bureauonderzoek werd er een zekere archeologische verwachting opgesteld voor
het aantreffen van een archeologische vindplaats. Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn er echter
geen sporen en/of vondsten aangetroffen die wijzen op de aanwezigheid van een archeologische
site. Vermoedelijk is er binnen de contouren van het plangebied geen archeologische site aanwezig
geweest.

4.5.3 Kennisvermeerderingspotentieel en aanbevelingen
Het proefsleuvenonderzoek aan de Nijverheidsstraat 12 te Weelde, Ravels leverde geen
archeologische relevante sporen of vondsten op. Hierdoor is er geen kenniswinst te behalen en is er
geen verder archeologisch onderzoek noodzakelijk.
J. Verrijckt Archeologie & Advies adviseert dan ook om het plangebied vrij te geven.

4.5.4 Beantwoording onderzoeksvragen
Sporenbestand
-

Zijn er sporen aanwezig? Wat is de aard en de datering van de sporen?
Er zijn geen sporen aanwezig. Er werden alleen maar enkele recente verstoringen
opgemeten.

-

Hoe is de bewaringstoestand van de sporen?
Niet van toepassing.

-

Maken de sporen deel uit van één of meerdere structuren?
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Niet van toepassing. Er werden geen structuren of archeologisch relevante sporen
aangetroffen.
-

Behoren de sporen tot één of meerdere periodes?
Niet van toepassing.

-

Wat is de relatie tussen de bodem, de archeologische sporen en de landschappelijke
context?
Niet van toepassing.

-

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

-

Wat is de vastgestelde en verwachte bewaringstoestand van elke archeologische
vindplaats?
Niet van toepassing.

-

Wat is de waarde van elke vastgestelde archeologische vindplaats?
Niet van toepassing.

Impact geplande bodemingrepen
-

Wat is de potentiële impact van de geplande ruimtelijke ontwikkeling op de waardevolle
archeologische vindplaatsen?
Indien eventuele archeologie in de bodem aanwezig was zouden de geplande werken een
verstoring van dit bodemarchief met zich meebrengen daar de gebouwen gefundeerd zullen
worden op de harde moederbodem. Daar er geen archeologie werd aangetroffen tijdens het
proefsleuvenonderzoek kunnen de geplande ontwikkelingen zonder vervolgonderzoek
doorgaan.

-

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

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?
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o

Welke aspecten verdienen bijzondere aandacht, zowel vanuit methodologie als
aanpak voor het vervolgonderzoek?

o

Welke vraagstellingen zijn voor vervolgonderzoek relevant?

o

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

o

Wat is de financiële impact van eventueel vervolgonderzoek?

4.5.5 Samenvatting
Op basis van het bureauonderzoek werd er een hoge archeologische verwachting op sites uit de
steentijd en een matig tot lage verwachting voor sites van het neolithicum, metaaltijden, Romeinse
periode en middeleeuwen toegeschreven aan het plangebied. Tijdens het landschappelijke
booronderzoek werden eventuele archeologische niveaus aangetroffen op een diepte van 35 á 90
cm beneden het maaiveld, maar voornamelijk vanaf 90 cm-mv. Er werden geen indicatoren
aangetroffen die wijzen op de aanwezigheid van een archeologische site. Aangezien de geplande
werkzaamheden de eventuele archeologische niveaus zullen verstoren, is verder onderzoek
noodzakelijk. Rondom de boringen waar een duidelijke afgedekte podzolbodem is aangetroffen,
werd een verkennend booronderzoek aanbevolen. Dit leidde niet tot indicaties van steentijdsites. Er
werden noch steentijdvondsten noch vondsten uit andere archeologische periodes opgeboord.
Echter, kan met dit booronderzoek niet bevestigd worden of er zich al dan niet een archeologische
site bevindt binnen het plangebied uit periodes jonger dan de steentijd. Een gefaseerd
proefsleuvenonderzoek voor het gehele terrein, uitgevoerd na het verkennend archeologisch
booronderzoek zal uitsluitsel geven over de al dan niet aanwezigheid van een archeologische site
uit jongere periodes dan de steentijd.
Het proefsleuvenonderzoek van fase 1 leverde echter geen nederzettingssporen of sporen te
relateren aan funeraire of ambachtelijke activiteiten op. Noch werden er vondsten gedaan die een
archeologische vindplaats binnen dit deel van het plangebied doen vermoeden.
Hierdoor is er geen kenniswinst te behalen en is er geen verder archeologisch onderzoek binnen
fase 1 noodzakelijk.
J. Verrijckt Archeologie & Advies adviseert dan ook om dit deel van het plangebied vrij te geven.
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6 Plannenlijst
Plannenlijst Nijverheidsstraat, Weelde

Projectcode 2019F73; 2020A295 ; 2020C216

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

Figuur 1
Topografische kaart
Plangebied op topografische kaart.
1:10.000
Digitaal
24/08/20 (raadpleging)

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

Figuur 2
Kadasterkaart
Plangebied op het GRB (kadasterkaart)
1:750
Digitaal
24/08/20 (raadpleging)

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

Figuur 3
Overzichtskaart
Overzicht van de geplande werken
/
Digitaal
24/08/20 (raadpleging)

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

Figuur 4
Orthofoto
Fases van werken
/
Digitaal
24/08/20 (raadpleging)

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

Figuur 5
Orthofoto
Situering van de landschappelijke boringen
/
Digitaal
24/08/20 (raadpleging)

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

Figuur 6
Orthofoto
Syntheseplan van de landschappelijke boringen
/
Digitaal
24/08/20 (raadpleging)

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

Figuur 7
Boorfoto
Boring 5
/
Digitaal
24/08/20 (raadpleging)
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Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

Figuur 8
GRB
Uit te voeren verkennende boringen
/
Digitaal
24/08/20 (raadpleging)

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

Figuur 9
GRB
Uitgevoerde verkennende boringen
1:650
Digitaal
24/08/20 (raadpleging)

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

Figuur 10
Orthofoto
Bodemopbouw
1:650
Digitaal
24/08/20 (raadpleging)

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

Figuur 11
GRB
Geplande sleuven
/
Digitaal
24/08/20 (raadpleging)

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

Figuur 12
Terreinfoto
Zicht op het terrein van fase 1
/
Digitaal
24/08/20 (raadpleging)

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

Figuur 13
Orthofoto
Uitgevoerde sleuven
1:400
Digitaal
24/08/20 (raadpleging)

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

Figuur 14
Bodemkaart
Profielen
1:400
Digitaal
24/08/20 (raadpleging)

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze

Figuur 15
Profielfoto’s
Referentieprofielen in werkput 2 en 4
/
Digitaal
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Datum

24/08/20 (raadpleging)

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

Figuur 16 & 17
GRB
Maaiveld- en vlakhootes
1:400
Digitaal
24/08/20 (raadpleging)

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

Figuur 18
Vlakfoto
Vlakfoto van werkput 3
/
Digitaal
24/08/20 (raadpleging)

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

Figuur 19
GRB
Syntheseplan
1:400
Digitaal
24/08/20 (raadpleging)
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