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DEEL 3: Programma van maatregelen
1.

Gemotiveerd advies
1.

Volledigheid van het uitgevoerde vooronderzoek

Op basis van het bureauonderzoek (projectcode 2016F153) werd duidelijk dat het onderzoeksgebied gelegen is
in een gebied waar de drie types van windafzettingen die in Vlaanderen worden onderscheiden aanwezig zijn,
met name dekzand in het noorden, löss in het zuiden en tussenin zandleem.
Archeologische indicatoren op en rond het onderzoeksgebied zijn beperkt in aantal. Het landschap is vlak. De
bodem bestaat voornamelijk uit matig natte tot natte zandleemgronden. Deze gronden worden zeer nat naar
het midden van het ondezoeksterrein toe, waar het de twee grotere rivieren, de Grote Molenbeek en de
Molenbeek, doorsnijdt.
Drogere zandleemkouters, aanwezig in het landschap, worden niet oversneden, maar aan het zuidwestelijk
uiteinde van het tracé worden wel de hellingen van kouters geraakt. In het noordoosten van het
onderzoeksgebied is er kans op een podzolbodem. Op de bodemerosiekaart is te zien dat het onderzoeksgebied
gelegen is op percelen met een verwaarloosbare tot lage potentiële erosie.
Op de historische kaarten is te zien dat de percelen langs het onderzoeksgebied voornamelijk onbebouwd
bleven. Het onderzoeksgebied bevindt zich historisch gezien in een zone met lage densiteit aan bebouwing. Er
zijn enkele uitzonderingen waarbij historische bewoning aanwezig is op de aangrenzende percelen. Dit betreffen
meestal Laat middeleeuwse hoeves. Het onderzoeksgebied doorsnijdt deze bebouwing niet maar loopt er langs.
Landschappelijk zijn enk De archeologische voorkennis is beperkt. De aanwezige archeologische waarden
betreffen lijnelementen waargenomen bij archeologische luchtfotografie, Laat middeleeuwse hoeves en molens
te zien op de Ferrariskaart en een losse vondst van lithisch materiaal.
Doel van het aanvullend vooronderzoek, zonder ingreep in de bodem, was dat het archeologisch erfgoed
opgespoord, geregistreerd, gedetermineerd en gewaardeerd wordt. Aangezien voor het terrein tot op heden
niet geheel duidelijk is in welke mate een intacte bodemopbouw kan verwacht worden, werd een archeologisch
onderzoek zonder ingreep in de bodem, meer bepaald een landschappelijk bodemonderzoek uitgevoerd.
Uit dit landschappelijk bodemonderzoek (projectcode 2016F152) blijkt dat er twee grotere zones zijn waar de
bodemopbouw nog niet verstoord is door de bestaande drinkwaterleiding.

2.

Duiding en waardering van de archeologie in het projectgebied

In TABEL 1 wordt op basis van de reeds gekende informatie voor het onderzoeksgebied een verwachting
voorgesteld voor de betreffende fase van het onderzoek (bureauonderzoek en landschappelijk
bodemonderzoek) voor het projectgebied.
Per periode wordt de onderzoeksmethode aangegeven waarmee in de betreffende fase van het onderzoek deze
verwachting getoetst zal worden1 Het voorkomen van archeologische spoorcomplexen kan tenzij in omschreven
gevallen nooit uitgesloten worden. Wanneer een verwachting voor een bepaalde periode niet van toepassing is,
wordt dit omschreven in de tabel.

1

Wanneer als verwachting hoog staat aangegeven is er voor het onderzoeksgebied zelf of voor de directe omgeving
archeologische informatie beschikbaar die aangeeft dat een hoge mate van zekerheid archeologische spoorcomplexen uit de
betreffende periode binnen het projectgebied kunnen verwacht worden. Wanneer de verwachting met matig staat
aangegeven, doen zich in de directe of verdere omgeving spoorcomplexen of vondsten voor die zich onder vergelijkbare
condities ook binnen het onderzoeksgebied zouden kunnen voordoen. Wanneer als verwachting laag wordt aangegeven, zijn
er geen gegevens uit de directe of verdere omgeving voorhanden die een voorspellende factor zouden kunnen zijn voor het
onderzoeksgebied.
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Verwachting
onderzoeksgebied
Laag, er zijn geen CAI
indicatoren die wijzen op de
aanwezigheid van
steentijdresten, en alle
bodems werden bovenaan
verploegd.

Steentijd



Paleolithicum (1.300.000 – 12.000 BP)

Laag



Mesolithicum (10.000 BP – 4.000 v. Chr.)

Laag



Neolithicum (5.250 – 2.000 v.Chr.)

Laag

Metaaltijden




Matig, CAI 2177 zijn
lijnelementen mogelijk te
interpreteren als uit de
Bronstijd.

Bronstijd (2.000 – 800 v. Chr.)
IJzertijd (800 – 57 v. Chr.)

Romeinse tijd





Vroeg-Romeinse tijd (57 v. Chr. – 69 n.
Chr.)
Midden-Romeinse tijd (69 – 284 n. Chr.)

Vroege-Middeleeuwen (406 – 900 n.
Chr.)
Volle-Middeleeuwen (900 – 1.200 n. Chr.)



Late-Middeleeuwen (1.200 – 1.500 n.
Chr.)
Nieuwe tijd

Bij de 2 grotere zones waar
de bodem nog intact bleek bij
het landschappelijk
bodemonderzoek, is een
proefsleuvenonderzoek met
kijkvensters en definitieve
opgraving van de sporen
aangewezen.

Matig
Laag
Laag
Laag
Laag
Hoog, langs het
onderzoeksgebied zijn
verschillende laat
middeleeuwse hoeven
aanwezig.

Laag
Hoog
Hoog

16de eeuw

Hoog



17de eeuw

/



18de

/

eeuw

Bij de 2 grotere zones waar
de bodem nog intact bleek bij
het landschappelijk
bodemonderzoek, is een
proefsleuvenonderzoek met
kijkvensters en definitieve
opgraving van de sporen
aangewezen.

Laag



Nieuwste tijd

Bij de 2 grotere zones waar
de bodem nog intact bleek bij
het landschappelijk
bodemonderzoek, is een
proefsleuvenonderzoek
aangewezen. Wegens de lage
verwachting worden geen
specifieke maatregelen
geadviseerd. Tijdens de
uitvoering opgelet of zich
steentijdvondsten voordoen
in de teelaarde of in de
sleufwanden of het vlak.

Laag


Laat-Romeinse tijd (284 – 406 n. Chr.)
Middeleeuwen



Onderzoeksmethode

/

Bij de 2 grotere zones waar
de bodem nog intact bleek bij
het landschappelijk
bodemonderzoek, is een
proefsleuvenonderzoek met
kijkvensters en definitieve
opgraving van de sporen
aangewezen.
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19de eeuw

/



20ste

eeuw

/



21ste

eeuw

/

Tabel 1: verwachting per periode.

3.

Impact van de geplande bodemingrepen

De aanleg van de nieuwe drinkwatertoevoerleiding DN 1000 mm tussen Tisselt en Buggenhout bestaat uit
verschillende onderdelen. Concreet worden de volgende ingrepen gepland. De ontwerpplannen werden in
bijlage toegevoegd aan het bureauonderzoek (projectcode 2016F153).
-

De lengte van de nieuwe drinkwatertoevoerleiding bedraagt 11,175 km.
Daarvan ligt ongeveer 9,834 km in landbouwgebied en 1,341 km in privaat domein.
Het gaat om een toevoerwaterleiding van diameter 1 m, ze wordt aangelegd parallel aan een reeds
bestaande leiding (aanleg jaren 1970).
Over het grootste deel van het tracé lopen beide leidingen naast mekaar, met slechts 3,5 meter tussen beide
leidingen.
De verstoring door de aanleg van de eerste leiding bedraagt 6 m in de breedte, ter hoogte van het maaiveld,
en 3 m in de diepte.
De nieuwe leiding komt in een 1 m brede (onderaan) en gemiddeld 2,5 m diepe aanlegsleuf terecht van 2,5
m breedte aan de bovenzijde.
De aanlegsleuf is 4 meter breed, en de volledige werkzone is 10 m breed, met hier en daar een verbreding
tot 15 m.
Voor de aanlegsleuf wordt de teelaarde weggehaald, dit gebeurd mechanisch met zware werktuigen (een
enkele kraan met kraanbak van 1,8 m).
Om mogelijke schade aan onderliggende archeologie te vermijden is (over korte stukken) mogelijk om met
rijplaten te werken.
Vervolgens wordt de sleuf voor de nieuwe leiding afgegraven: 2,5 tot 1 m breed en 2,5 m diep.
Hierbij wordt de afgegraven grond apart gestapeld op de werfzone.
De precieze inplanting van de aanlegsleuf binnen de contouren die momenteel op plan staan, en ten
opzichte van de volledige werkzone, is op dit moment niet gekend. Dit komt omdat de precieze inplanting
van de leiding afhankelijk is van de wijze van werken die door de gekozen uitvoerder wordt gehanteerd.

Het gaat om een archeologienota met uitgesteld traject. De reden hiervoor is dat op het moment van het
indienen van deze nota nog niet alle gronden op het lijntracé in eigendom van de initiatiefnemer zijn. Bovendien
moet de bouwvergunning afgeleverd worden, vooraleer op het tracé van de nieuwe leiding alle obstakels
(omheiningen, struiken, bomen, verhardingen..) kunnen verwijderd worden (die ook voor het uitvoeren van een
aanvullend vooronderzoek met ingreep in de bodem hinderlijk zouden zijn).
Gezien na het bureauonderzoek en het booronderzoek een totale lengte van 2.060 m (260 m en 1.800 m) van in
totaal 11 km leiding potentie voor archeologische sporen behoudt, adviseren wij op deze twee segmenten een
opgraving door middel van een snelle methode, nl. gekoppeld aan een proefsleuf in de zone die voorzien wordt
voor de aanlegsleuf2. Over de exacte inplanting van deze sleuf is nog verder overleg nodig, zo gauw bekend is
door welke uitvoerder en op welke wijze de leiding zal worden aangelegd.
De mogelijke winst op het kennispotentieel bij lijntrajecten (landschapsdoorsneden) ligt voornamelijk in de
relatie tussen de aangetroffen sporen en spoorcomplexen en het omliggende landschap en/of de omliggende
gekende historische waarden. Het gaat ‘slechts’ over een 4 meter brede aanlegsleuf, maar deze kan wat betreft
de twee geadviseerde zones bij het aantreffen van sporen relevante archeologische informatie leveren over het
2

Deze methode werd eerder succesvol door ARON bvba toegepast bij de aanleg van een omleidingsweg. SENICA K. (2009),
Prospectie met ingreep in de bodem op het tracé van de Omleidingsweg rond Meeuwen (ARON Rapport 67), Sint-Truiden. DE
WINTER N. en STEEGMANS J. (2009), Het vervolgonderzoek op de percelen 1012a, 1062v en 1062w aan de Omleidingsweg te
Meeuwen (ARON Rapport 68), Sint-Truiden.
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omliggende gebied. Het gaat om een gebied waarvoor momenteel (zie bureauonderzoek) weinig archeologische
informatie beschikbaar is.

Programma van maatregelen

2.

1. Afbakening van de zone(s) voor verder onderzoek
Volgende zones met een archeologisch potentieel kunnen op basis van het bureauonderzoek afgebakend
worden:3
-

Zone 1: Bessemstraat tot A12 (ca. 260 m):
Hier blijkt bij het landschappelijk bodemonderzoek de bodem nog niet verstoord door de bestaande
leiding (zie verder).

-

Zone 2: Molenbeek tot Meir (ca. 1800 m):
Hier blijkt bij het landschappelijk bodemonderzoek de bodem nog niet verstoord door de bestaande
leiding (zie verder).

-

Zone 3: de oeverwallen van de beken en riviertjes (ca.200 m).

-

Zone 4: hoger gelegen zone ter hoogte van Buggenhoutbos (ca. 400 m).

-

Zone 5: zone op de flank van de zandleem rug ‘De Bouw’ (ca. 400 m).

-

Zone 6 -9 de plaatsen waar de locaties van de laat middeleeuwse sites doorsneden worden (telkens
ca. 200 m):4
o (6): ‘Cse Ter Clooten’ , het latere Kaashof,
o (7) ‘Ferme Witpaerd’,
o (8) ‘Cse Terhacht’, later de ‘Ferme Terlogt’ (CAI 3384),
o (9) ‘Cse Keucken’ , later het Spaans Kasteel (CAI 103547).

-

Zone 10 & 11: luchtfoto indicators in de vorm van lijnelementen (CAI 2137 en CAI 2181) (ca. 200 m).

-

Zone 12: losse vondst van lithisch materiaal (CAI 166284)(ca. 200 m).

Er zijn twee zones waar op basis van het landschappelijk bodemonderzoek vermoedelijk de bodems ook nog
goed genoeg bewaard zijn en waar een kans op het aantreffen van archeologische sporen of spoorcombinaties
bestaat.5
Dit betreft de zone ten oosten van de A12 tot aan de Bessemstraat (BO14, BO60 en BO61)(ca. 260 m). Hier wijkt
de locatie van de nieuwe waterleiding af van de reeds bestaande. De bodem lijkt hier echter ook niet optimaal
bewaard (A - C - profiel). De bodem bestaat uit licht lemig zand. De bouwvoor is circa 50 cm dik, gevolgd door
een A/C-horizont van circa 20 cm die overgaat in de Cg-horizont. Diepere bodemsporen kunnen echter bewaard
zijn in de C-horizont.
Een tweede zone ligt tussen de spoorweg en Meir (BO34 t.e.m. BO41)(ca. 1800 m). Hier bestaat de
bodemopbouw uit een A - B - C - profiel. De textuur varieert van droog licht lemig zand tot natte zandleem. De
A-horizont is donker bruin en 10 tot 40 cm dik. De B-horizont bestaat is licht bruin en is circa 20 - 30 cm dik. De
C-horizont is licht geeloranje tot donker oranje van kleur met duidelijke roestverschijnselen.

3

Zie Bijlage 19

4 ‘Cse Schoor’, later de Schoor -hoeve (CAI 103554), valt weg gezien deze locatie in gebruik is als industrieterrein.
5
Zie Bijlage 19
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2. Wetenschappelijke doelstellingen en onderzoeksvragen
- zijn er sporen aanwezig?
- zijn de sporen natuurlijk of antropogeen?
- hoe is de bewaringstoestand van de sporen?
- maken de sporen deel uit van één of meerdere structuren?
- behoren de sporen tot één of meerdere periodes?
- wat is de aard van het spoor of het spoorcomplex?
- wat is de relatie tussen het spoor of spoorcomplex en het omliggende landschap en/of de omliggende
gekende historische waarden?

3. Opgravingsstrategie, -methode en –technieken
De drinkwatertoevoerleiding DN 1000 mm tussen Tisselt en Buggenhout wordt voor het grootste deel van het
tracé parallel met een reeds bestaande drinkwaterleiding gepland. De lengte van de nieuwe
drinkwatertoevoerleiding bedraagt 11,175 km.
Het gaat om een toevoerwaterleiding met een diameter van 1 m. Ze wordt aangelegd parallel aan een reeds
bestaande leiding. De bestaande leiding werd aangelegd in de jaren 1970.
Over het grootste deel van het tracé lopen beide leidingen naast mekaar, met slechts 3,5 meter tussen beide
leidingen.
De verstoring door de aanleg van de eerste leiding bedraagt naar schatting 6 m in de breedte en 3 m in de diepte.
De nieuwe leiding komt in een 1,8 m (onderaan) en gemiddeld 2,5 m diepe aanlegsleuf terecht van 2,5 m breed.
Dit wil zeggen dat de nieuwe leiding op de meeste plaatsen –in theorie- in de verstoring door de aanleg van de
eerste waterleiding terecht komt.
De aanlegsleuf (af te graven zone) waarbinnen de leiding wordt aangelegd is 4 meter breed. Voor de aanleg van
de werkzone en voorafgaand aan het graven van de aanlegsleuf, wordt de teelaarde weggehaald. Dit gebeurt
mechanisch, met zware werktuigen (een enkele kraan met kraanbak van 1,8 m). De lengteprofielen bij de
algemene grondplannen tonen de maaiveldhoogte, het peil van de bovengenetrix van de nieuwe leiding, de
tussenafstand met de bestaande leiding (en kruisingen) en de helling van de leiding. Een schema van de werfzone
(niet enkel aanlegsleuf (4 m)) kan gezien worden op het Typeplan dwarsprofiel ontgraving. 6
Vervolgens wordt de sleuf voor de nieuwe leiding gegraven: 2,5 m breed bovenaan, 1 m onderaan en 2,5 m diep.
Hierbij wordt de afgegraven grond apart (teelaarde, B-grond) gestapeld naast de sleuf op de werfzone. De
initiatiefnemer stelt een werfzone voorop van 10-15 m breedte.
De precieze inplanting van de aanlegsleuf binnen de contouren die momenteel op het typeplan staan, en ten
opzichte van de volledige breedte van de werkzone, is op dit moment niet gekend. Dit komt omdat de precieze
inplanting van de leiding afhankelijk is van de wijze van werken die door de gekozen uitvoerder wordt
gehanteerd.
Zo gauw de uitvoerder en de gekozen uitvoeringswijze bekend zijn, dient dus overlegd te worden over de
precieze inplanting van de proefsleuven binnen de werfzone.
Het gaat om een archeologienota met uitgesteld traject. De reden hiervoor is dat op het moment van het
indienen van deze nota nog niet alle gronden op het lijntracé in eigendom van de initiatiefnemer zijn. Bovendien
moet de bouwvergunning afgeleverd worden, vooraleer op het tracé van de nieuwe leiding alle obstakels
(omheiningen, struiken, bomen, verhardingen..) kunnen verwijderd worden (die ook voor het uitvoeren van een
aanvullend vooronderzoek met ingreep in de bodem hinderlijk zouden zijn).

6

Zie Bijlage 8
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Er wordt een combinatie van twee werkwijzen voorgesteld voor het aanvullend vooronderzoek.
1) Proefsleuvenonderzoek
Het aanleggen van proefsleuven is een techniek waarbij door middel van een beperkt gravend onderzoek, meer
bepaald door middel van sleuven in landelijk gebied gekeken wordt naar een beperkt deel van het bodemarchief,
teneinde uitspraken te kunnen doen die gelden voor het volledige gebied dat betrokken is in het vooronderzoek.
Het proefsleuvenonderzoek vindt plaats voorafgaand aan de leidingwerken, maar na het toegankelijk maken van
het tracé en dus eveneens na het verkrijgen van de bouwvergunning door de initiatiefnemer.
Er zou worden geopteerd voor het ‘continu’-systeem waarbij een doorlopende sleuf langs de bestaande
waterleiding wordt aangelegd, op de locatie waar de bodem verstoord gaat worden voor de nieuwe waterleiding.
Dit geldt voor de twee zones waarin onverstoorde bodemprofielen werden aangetroffen. Na uitvoeren van het
proefsleuvenonderzoek wordt een nota opgesteld conform hoofdstuk 12 ‘Rapportering vooronderzoek’. Indien
archeologische sporen aangetroffen worden, wordt een nota opgesteld met een programma van maatregelen
dat volgens de richtlijnen in de CGP een beschrijving maakt van de wijze waarop de opgraving van de sporen
moet worden uitgevoerd. Indien na het vooronderzoek een opgraving dient plaats te vinden geldt hiervoor de
procedure onder CGP Hoofdstuk 13 Procesverloop.
Deze werkwijze wordt voorgesteld voor de toekomstige aanlegsleuf (4 m breed) bij:7
-

Zone 1: Bessemstraat tot A12.

Afb. 1: Overzichtsplan met aanduiding van zone 1. (Bron: Geo.onroerenderfgoed.be/QGIS, digitaal plan, 15/12/2016,
aanmaakschaal 1.800) ZIE BIJLAGE 19.2

Deze zone volgt de nieuwe leiding over ca. 400 m. De maximale breedte in geval van archeologische sporen of
sporenclusters wordt bepaald door de maximale breedte van de toekomstige werfzone van 10-15 m.
7

Zie Bijlage 19
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Het proefsleuvenonderzoek moet voldoen aan volgende voorwaarden:
-

-

-

-

De methode van continue sleuven wordt gebruikt:
o de afstand tussen de proefsleuven bedraagt niet meer dan 15m (van middelpunt tot
middelpunt): dit wil zeggen één enkele sleuf op de toekomstige werfzone naast de bestaande
leiding.
o de minimale breedte van een sleuf is 1 graafbak van 2 m breed.
Hierbij kan bij het aantreffen van sporen de sleuf worden uitgebreid, in eerste instantie tot de breedte
van de aanlegsleuf (4 m), en na overleg met de initiatiefnemer de maximale breedte van de
toekomstige werfzone van 10-15 m, door middel van een kijkvenster.
De kijkvensters en/of dwarssleuven moeten voldoende groot zijn om de onderzoeksvragen te kunnen
beantwoorden.
De afgraving gebeurt door een kraan waarvan de bakbreedte minstens 2 m bedraagt.
Opengelegde zones mogen niet betreden worden met de kraan en/of ander zwaar materieel.
Indien een spoor zich tegen de putrand bevindt, wordt het werkputprofiel opgeschoond om de relatie
tussen het spoor en de bodemhorizonten te registreren.
Bij het fotograferen van sporen en coupes wordt het spoornummer vermeld op het fotobordje.
Per sleuf moet bij de aanleg ervan een diepere profielput worden aangelegd zodat minstens 60 cm van
de moederbodem zichtbaar is.
Bij elke profielput wordt de absolute hoogte van het (archeologisch) vlak en van het maaiveld
genomen en op plan gebracht.
De metaaldetectie gebeurt met een toestel met metaalsoortuitlezing. Sporen waarbij de
metaaldetector een signaal gaf, worden aangeduid in de sporenlijst. Metaalvondsten worden enkel
ingezameld als zij zich aan het vlak bevinden of als ze zich in een spoor bevinden dat gecoupeerd
wordt. Ingezamelde vondsten worden op plan gezet met vondstnummer en de code Md.
Sporen die snel dreigen te degraderen (bvb. inkalven, vervagen van aflijning of kleur, verdwijnen
dateringsmogelijkheden, …) worden beschermd.

De uitvoering van de proefsleuven dient conform te zijn aan de bepalingen in de CGP, hoofdstuk 8.6 ‘Proefputten
en proefsleuven’ en hoofdstuk 12 ‘Rapportering vooronderzoek’. Dit resulteert in een nota die wordt ingediend
bij OE.
Indien archeologische sporen aangetroffen worden, wordt een nota opgesteld die voorzien is van een
programma van maatregelen dat volgens de richtlijnen in de CGP een beschrijving maakt van de wijze waarop
de opgraving van de sporen moet worden uitgevoerd. Indien na het vooronderzoek een opgraving dient plaats
te vinden geldt hiervoor de procedure onder CGP Hoofdstuk 13 Procesverloop.
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Zone 2: Molenbeek tot Meir.

Afb. 2: Overzichtsplan met aanduiding van zone 2. (Bron: Geo.onroerenderfgoed.be/QGIS, digitaal plan, 15/12/2016,
aanmaakschaal 1.2500) ZIE BIJLAGE 19.3

Deze zone volgt de nieuwe leiding over ca. 1800 m. De maximale breedte in geval van archeologische sporen of
sporenclusters wordt bepaald door de maximale breedte van de toekomstige werfzone van 10-15 m.
Het proefsleuvenonderzoek moet voldoen aan volgende voorwaarden:
-

-

-

De methode van continue sleuven wordt gebruikt:
o de afstand tussen de proefsleuven bedraagt niet meer dan 15m (van middelpunt tot
middelpunt): dit wil zeggen een enkele sleuf op de toekomstige werfzone naast de bestaande
leiding.
o de minimale breedte van een sleuf is 1 graafbak breed.
Hierbij kan bij het aantreffen van sporen de sleuf worden uitgebreid, in eerste instantie tot de breedte
van de aanlegsleuf (4 m), en na overleg met de initiatiefnemer de maximale breedte van de
toekomstige werfzone van 10-15 m, door middel van een kijkvenster.
De kijkvensters en/of dwarssleuven moeten voldoende groot zijn om de onderzoeksvragen te kunnen
beantwoorden.
De afgraving gebeurt door een kraan waarvan de bakbreedte minstens 2 m bedraagt.
Opengelegde zones mogen niet betreden worden met de kraan en/of ander zwaar materieel.
Indien een spoor zich tegen de putrand bevindt, wordt het werkputprofiel opgeschoond om de relatie
tussen het spoor en de bodemhorizonten te registreren.
Bij het fotograferen van sporen en coupes wordt het spoornummer vermeld op het fotobordje.
Per sleuf moet bij de aanleg ervan een diepere profielput worden aangelegd zodat minstens 60 cm van
de moederbodem zichtbaar is.
Bij elke profielput wordt de absolute hoogte van het (archeologisch) vlak en van het maaiveld
genomen en op plan gebracht.
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De metaaldetectie gebeurt met een toestel met metaalsoortuitlezing. Sporen waarbij de
metaaldetector een signaal gaf, worden aangeduid in de sporenlijst. Metaalvondsten worden enkel
ingezameld als zij zich aan het vlak bevinden of als ze zich in een spoor bevinden dat gecoupeerd
wordt. Ingezamelde vondsten worden op plan gezet met vondstnummer en de code Md.
Sporen die snel dreigen te degraderen (bvb. inkalven, vervagen van aflijning of kleur, verdwijnen
dateringsmogelijkheden, …) worden beschermd.

De uitvoering van de proefsleuven dient conform te zijn aan de bepalingen in de CGP, hoofdstuk 8.6 ‘Proefputten
en proefsleuven’ en hoofdstuk 12 ‘Rapportering vooronderzoek’. Dit resulteert in een nota die wordt ingediend
bij OE.
Indien archeologische sporen aangetroffen worden, wordt een nota opgesteld die voorzien is van een
programma van maatregelen dat volgens de richtlijnen in de CGP een beschrijving maakt van de wijze waarop
de opgraving van de sporen moet worden uitgevoerd. Indien na het vooronderzoek een opgraving dient plaats
te vinden geldt hiervoor de procedure onder CGP Hoofdstuk 13 Procesverloop.

2) Werfbegeleiding
Een tweede techniek is minder intensief, en wordt toegepast op de delen van het tracé waar het uitvoeren van
een proefsleuvenonderzoek niet opportuun is. Het gaat om de matig verstoorde bodems, op basis van de
uitgevoerde landschappelijke boringen, en hierbinnen slechts op bodems die zich landschappelijk en op basis
van historisch kaartmateriaal in een voor archeologie interessante omgeving bevinden.
Ze bestaat er uit de ontgraving van de teelaarde bij de aanleg van de nieuwe waterleiding archeologisch te
begeleiden (werfbegeleiding). Dit wil zeggen dat een archeoloog(-veldwerkleider) aanwezig is bij het uitgraven
van de aanlegsleuf en de werfzone, en de tijd krijgt om een controle te doen van de zichtbare vlakken en
profielen. De aanleg van het vlak gebeurd door een graafmachine met platte bak (zonder tanden). Indien toch
nog een archeologische vindplaats aangetroffen wordt, wordt verwacht dat dit een site zonder complexe
verticale stratigrafie zal zijn. Indien toch sporen of spoorcombinaties worden aangetroffen, worden deze zo snel
mogelijk na het vrij leggen integraal opgegraven volgens de richtlijnen in de CGP.
Het opgraven van aangetroffen sporen dient conform te zijn aan de bepalingen in de CGP, hoofdstuk 19
‘Werfbegeleiding’. Het eindproduct is een nota die wordt ingediend bij OE.
Staalname in functie van natuurwetenschappelijk onderzoek dient conform te zijn aan de bepalingen in de CGP,
hoofdstuk 20 ‘natuurwetenschappelijk onderzoek bij opgravingen’.
Staalname:
- Bij het aantreffen van nederzettingssporen of graven, of van verbrande contexten, worden van ieder
spoor met C14 dateerbare bijmenging of inhoud stalen genomen voor C14 datering.
- Van contexten die over organische lagen beschikken wordt 10 l staal genomen, met het oog op een
mogelijke microscopische studie van de inhoud van de stalen
De digitale inmeting gebeurt met een minimale nauwkeurigheid van 1 centimeter. Als er bij het opgraven stalen
voor natuurwetenschappelijk onderzoek genomen worden, gebeurt dat overeenkomstig de bepalingen van de
CGP hoofdstuk 9.8

8

CGP p. 67.
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Afb. 3: Overzichtsplan met aanduiding van de zones met werfbegeleiding. (Bron: Geo.onroerenderfgoed.be/QGIS, digitaal
plan, 15/12/2016, aanmaakschaal 1.2500) ZIE BIJLAGE 19.1

Werfbegeleiding wordt voorgesteld bij: 9
-

Zone 3: de oeverwallen van de beken en riviertjes (ca.200 m).

-

Zone 4: hoger gelegen zone ter hoogte van Buggenhoutbos (ca. 400 m).

-

Zone 5: zone op de flank van de zandleem rug ‘De Bouw’ (ca. 400 m).

-

Zone 6 -9 de plaatsen waar de locaties van de laat middeleeuwse sites doorsneden worden (telkens
ca. 200 m):
o (6): ‘Cse Ter Clooten’ , het latere Kaashof,
o (7) ‘Ferme Witpaerd’,
o (8) ‘Cse Terhacht’, later de ‘Ferme Terlogt’ (CAI 3384),
o (9) ‘Cse Keucken’ , later het Spaans Kasteel (CAI 103547).

-

Zone 10 & 11: luchtfoto indicators in de vorm van lijnelementen (CAI 2137 en CAI 2181) (ca. 200 m).

-

Zone 12: losse vondst van lithisch materiaal (CAI 166284)(ca. 200 m).

3) zones zonder opvolging
Enkel de zones die voor proefsleuvenonderzoek of voor werfbegeleiding aangegeven staan op plan, dienen o.i.
te worden opgevolgd. Voor de overgebleven zones zonder maatregelen achten wij op basis van het
bureauonderzoek en het landschappelijk bodemonderzoek dat deze delen van het tracé een laag potentieel op
archeologische sporen hebben. Voor deze leidingwerken is het door de relatief beperkte breedte van de
9

Zie Bijlage 19
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aanlegsleuf (4 m) en het feit dat er op deze plaatsen gewerkt wordt in reeds geroerde grond, eerder twijfelachtig
of de bijkomende informatie van een eventuele werfopvolging iets zou bijdragen aan de archeologische kennis
van de regio.

4. Risico’s
N.v.t.
5. Personeel, duur en kostenraming
1) Proefsleuvenonderzoek:
Personeel: twee erkende archeologen en een aardkundige
Competenties:
De dagelijkse uitvoering van de ingreep in de bodem ligt in handen van minstens:
- één erkende archeoloog – veldwerkleider. Hij/zij heeft minstens 10 prospecties met ingreep in de
bodem uitgevoerd en heeft minstens 1 jaar ervaring met vooronderzoek en/of opgraving van sites met
lage densiteit.
- één erkende archeoloog - assistent. Hij/zij heeft minstens 10 prospecties met ingreep in de bodem
uitgevoerd en heeft minstens 1 jaar ervaring met vooronderzoek en/of opgraving van sites met lage
densiteit.
Bij het aantreffen van graven (crematie of inhumatie) wordt het team bijgestaan door een fysisch antropoloog.
Bij het aantreffen van prehistorische artefacten wordt het team, indien dit buiten de ervaring van de
veldwerkleider of assistent valt, bijgestaan door een erkende archeoloog met aantoonbare ervaring in het
opgraven van prehistorische sites.
Bij het aantreffen van artefacten die een onmiddellijke conservatie zullen moeten ondergaan, wordt het team
bijgestaan door een conservator.
Duur veldwerk: ca. vier werkdagen
Raming: ca. 8.500 €
2) Werfbegeleiding:
Personeel: een erkende archeoloog
Competenties:
De dagelijkse uitvoering van de ingreep in de bodem ligt in handen van minstens:
- één erkende archeoloog – veldwerkleider. Hij/zij heeft minstens 10 prospecties met ingreep in de
bodem uitgevoerd en heeft minstens 1 jaar ervaring met werfbegeleidingen, vooronderzoeken en/of
opgraving van sites met lage densiteit.
Bij het aantreffen van graven (crematie of inhumatie) wordt de archeoloog bijgestaan door een fysisch
antropoloog.
Bij het aantreffen van prehistorische artefacten wordt de archeoloog, indien dit buiten de ervaring van de
veldwerkleider valt, bijgestaan door een erkende archeoloog met aantoonbare ervaring in het opgraven van
prehistorische sites.
Bij het aantreffen van artefacten die een onmiddellijke conservatie zullen moeten ondergaan, wordt de
archeoloog bijgestaan door een conservator.
Indien toch archeologische sporen zouden worden aangetroffen, dan word de archeoloog-veldwerkleider
bijgestaan door een erkende archeoloog – assistent. Hij/zij heeft minstens 10 prospecties met ingreep in de
bodem uitgevoerd en heeft minstens 1 jaar ervaring met vooronderzoek en/of opgraving van sites met lage
densiteit.
Bij het aantreffen van graven (crematie of inhumatie) wordt het team bijgestaan door een fysisch antropoloog.
Bij het aantreffen van prehistorische artefacten wordt het team, indien dit buiten de ervaring van de
veldwerkleider of assistent valt, bijgestaan door een erkende archeoloog met aantoonbare ervaring in het
opgraven van prehistorische sites.
Bij het aantreffen van artefacten die een onmiddellijke conservatie zullen moeten ondergaan, wordt het team
bijgestaan door een conservator.
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Duur veldwerk: ca. 12 werkdagen
Raming: ca. 8.500 €

6. Bewaren en deponeren van het archeologisch ensemble
Na afloop van het archeologisch onderzoek zullen de vondsten overgedragen worden aan de initiatiefnemer (zie
Deel 1: Privacyfiches).
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