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DEEL 2: Verslag van de resultaten
1.

Bureauonderzoek

A.

Beschrijving van de geplande bodemingrepen en onderzoeksvragen

1.

Administratieve gegevens

Projectcode

2016F153

Naam en
erkenningsnummer
Archeoloog

Lies Dierckx
OE/ERK/Archeoloog/2016/00144

Rechtspersoon

ARON bvba Archeologisch Projectbureau, Neremweg 110, 3700 Tongeren
OE/ERK/Archeoloog/2015/00006

Locatiegegevens

Lijntracé voor een drinkwatervervoersleiding:
Oost-Vlaanderen: Buggenhout, Kasteelstraat tot Antwerpen: Willebroek: Tisselt,
Baeckelmanstraat

Oppervlakte

Het totale projectgebied heeft een oppervlakte van ca. 16,8 ha. Het gaat om een
lijntracé van 11,17 km lengte.

Bounding box
coördinaten

x-Min, y-Min: 139111.74,186734.27 : x-Max, y-Max 148736.05,192581.79

Kadasternummers

Gemeente

Afdeling

Sectie

Perceelsnummer

Willebroek

5

A

444W

Willebroek

5

A

444S

Willebroek

5

A

446B

Willebroek

5

A

445E

Willebroek

5

A

230B

Willebroek

5

A

204A

Willebroek

5

A

162A

Willebroek

5

A

161A

Willebroek

5

A

160A

Willebroek

5

A

158B

Willebroek

5

A

156B

Willebroek

5

D

49A

Willebroek

5

D

49B

Willebroek

5

D

55

Willebroek

5

D

54

Willebroek

5

D

59N

Willebroek

5

D

91E

Willebroek

5

D

90B2

Kapelle-Op-Den-Bos

3

A

6D2

Kapelle-Op-Den-Bos

3

A

3H

Kapelle-Op-Den-Bos

3

A

43B

1

ARON Rapport 302

DEEL 2 Verslag van de resultaten

Kapelle-Op-Den-Bos

3

A

44G

Kapelle-Op-Den-Bos

3

A

3K

Kapelle-Op-Den-Bos

3

A

2G

Londerzeel

1

C

424/2

Londerzeel

1

C

424B

Londerzeel

1

C

425M

Londerzeel

1

C

434D

Londerzeel

1

C

459D

Londerzeel

1

C

459G

Londerzeel

1

C

458B

Londerzeel

1

C

457C

Londerzeel

1

C

456B

Londerzeel

1

C

470D

Londerzeel

1

C

335V

Londerzeel

1

C

335M

Londerzeel

1

C

333D

Londerzeel

1

C

333H

Londerzeel

1

C

330D

Londerzeel

1

C

329C

Londerzeel

1

C

328I

Londerzeel

1

C

488E

Londerzeel

1

C

489B

Londerzeel

1

C

236B

Londerzeel

1

C

258C

Londerzeel

1

C

259C

Londerzeel

1

C

257G

Londerzeel

1

C

256E

Londerzeel

1

C

135M

Londerzeel

1

C

135K

Londerzeel

1

C

134E

Londerzeel

1

C

112H

Londerzeel

1

C

111V

Londerzeel

1

C

111X

Londerzeel

1

C

111P

Londerzeel

1

C

111M

Londerzeel

1

C

109B

Londerzeel

1

C

105R2

Londerzeel

1

C

105P2

Londerzeel

1

F

2N2

Londerzeel

1

F

9E

Londerzeel

1

F

9D

Londerzeel

1

F

10B

Londerzeel

1

A

548V

Londerzeel

1

A

532C

2
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Londerzeel

1

A

529

Londerzeel

1

A

528H

Londerzeel

1

A

528E

Londerzeel

1

A

527D

Londerzeel

1

A

498P

Londerzeel

1

A

498I

Londerzeel

1

A

498S

Londerzeel

1

A

499C

Londerzeel

1

A

434C

Londerzeel

1

A

422D

Londerzeel

1

A

423E

Londerzeel

1

G

8I

Londerzeel

1

G

8V

Londerzeel

1

G

25C

Londerzeel

1

G

11E

Londerzeel

2

D

284A

Londerzeel

2

D

288F

Londerzeel

2

D

288D

Londerzeel

2

D

288E

Londerzeel

2

D

286A

Londerzeel

3

A

655B

Londerzeel

3

A

655C

Londerzeel

3

A

654B

Londerzeel

3

A

116M

Londerzeel

3

A

116P

Londerzeel

3

A

113G

Londerzeel

3

A

157H

Londerzeel

3

A

157F

Londerzeel

3

A

112P

Londerzeel

3

A

112K

Londerzeel

3

A

110E

Londerzeel

3

A

173H

Londerzeel

3

A

183A

Londerzeel

3

A

182B

Londerzeel

3

A

182A

Londerzeel

3

A

211N

Londerzeel

3

A

240A

Londerzeel

3

A

245G

Londerzeel

3

A

355S

Londerzeel

3

A

355I

Londerzeel

3

A

354C

Londerzeel

3

A

333F

Londerzeel

3

A

333E

Londerzeel

3

A

334E

3
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Londerzeel

3

A

335E

Londerzeel

3

A

336E

Londerzeel

3

A

337E

Londerzeel

3

A

325B

Londerzeel

3

A

324S

Londerzeel

3

A

324F

Londerzeel

3

D

630I

Londerzeel

3

D

631D

Londerzeel

3

D

631E

Londerzeel

3

D

631F

Londerzeel

3

D

633E

Londerzeel

3

D

633F

Londerzeel

3

D

557F

Londerzeel

3

D

556N

Londerzeel

3

D

553E

Londerzeel

3

D

552D

Londerzeel

3

D

546W

Merchtem

1

A

20K

Merchtem

1

A

14I

Merchtem

1

A

14N

Merchtem

1

A

32A

Merchtem

1

A

172F

Merchtem

1

A

173B

Merchtem

1

A

175N

Merchtem

1

A

181P

Buggenhout

1

B

684F3

Buggenhout

1

B

684E3

Buggenhout

1

B

684G3

Buggenhout

1

B

384H3

Buggenhout

1

B

684K3

Buggenhout

1

B

684I3

Buggenhout

1

B

684I3

Buggenhout

1

B

693F

Buggenhout

1

B

693E

Buggenhout

1

B

694Z

Buggenhout

1

B

694F2

Buggenhout

1

B

695W4

Begin –en einddatum

Begin: 2/08/2016
Eind: 31/08/2016

Thesaurusthermen1

Bureauonderzoek; landschappelijk bodemonderzoek.

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/thesaurus

4
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Overzichtsplan
verstoringen

Afb. 1.1: Kadastraal plan met perceelgrenzen en aanduiding van nutsleidingen en bestaande
drinkwaterleiding Buggenhout - Tisselt (Bron: QGis/Geopunt, dd 23/08/2016, digitaal plan,
aanmaakschaal 1.40000, 2016F153) Zie ook BIJLAGE 9

Kadasterkaart(en)

Afb. 1: Kadastraal plan met perceelgrenzen en aanduiding van het onderzoeksterrein in het
rood, detail 01 Buggenhout - Tisselt (Bron: QGis/Geopunt, dd 26/07/2016, digitaal plan,
aanmaakschaal 1.7000, 2016F153) Zie ook BIJLAGE 3 en 6

5
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Afb. 2: Kadastraal plan met perceelgrenzen en aanduiding van het onderzoeksterrein in het
rood, detail 02 Buggenhout - Tisselt (Bron: QGis/Geopunt, dd 26/07/2016, digitaal plan,
aanmaakschaal 1.7000, 2016F153) Zie ook BIJLAGE 3 en 6

Afb. 3: Kadastraal plan met perceelgrenzen en aanduiding van het onderzoeksterrein in het
rood, detail 03 Buggenhout - Tisselt (Bron: QGis/Geopunt, dd 26/07/2016, digitaal plan,
aanmaakschaal 1.7000, 2016F153) Zie ook BIJLAGE 3 en 6

6
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Afb. 4: Kadastraal plan met perceelgrenzen en aanduiding van het onderzoeksterrein in het
rood, detail 04 Buggenhout - Tisselt (Bron: QGis/Geopunt, dd 26/07/2016, digitaal plan,
aanmaakschaal 1.7000, 2016F153) Zie ook BIJLAGE 3 en 6

Afb. 5: Kadastraal plan met perceelgrenzen en aanduiding van het onderzoeksterrein in het
rood, detail 05 Buggenhout - Tisselt (Bron: QGis/Geopunt, dd 26/07/2016, digitaal plan,
aanmaakschaal 1.7000, 2016F153) Zie ook BIJLAGE 3 en 6

7
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Afb. 6: Kadastraal plan met perceelgrenzen en aanduiding van het onderzoeksterrein in het
rood, detail 06 Buggenhout - Tisselt (Bron: QGis/Geopunt, dd 26/07/2016, digitaal plan,
aanmaakschaal 1.7000, 2016F153) Zie ook BIJLAGE 3 en 6

Afb. 7: Kadastraal plan met perceelgrenzen en aanduiding van het onderzoeksterrein in het
rood, detail 07 Buggenhout - Tisselt (Bron: QGis/Geopunt, dd 26/07/2016, digitaal plan,
aanmaakschaal 1.7000, 2016F153) Zie ook BIJLAGE 3 en 6

8
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Topografische
kaart(en)

Afb. 8: Uittreksel uit de topografische kaart met aanduiding van het onderzoeksterrein in het
rood, detail 01 Buggenhout - Tisselt (Bron: QGis/Geopunt, dd 26/07/2016, digitaal plan,
aanmaakschaal 1.15000, 2016F153) Zie ook BIJLAGE 7

Afb. 9: Uittreksel uit de topografische kaart met aanduiding van het onderzoeksterrein in het
rood, detail 02 Buggenhout - Tisselt (Bron: QGis/Geopunt, dd 26/07/2016, digitaal plan,
aanmaakschaal 1.15000, 2016F153) Zie ook BIJLAGE 7

9
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Afb. 10: Uittreksel uit de topografische kaart met aanduiding van het onderzoeksterrein in
het rood, detail 03 Buggenhout - Tisselt (Bron: QGis/Geopunt, dd 26/07/2016, digitaal plan,
aanmaakschaal 1.15000, 2016F153) Zie ook BIJLAGE 7

10
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Inleiding

Deze archeologienota met uitgesteld traject kadert in een geplande stedenbouwkundige vergunningsaanvraag
voor de aanleg van een drinkwatertoevoerleiding DN 1000 mm tussen Tisselt en Buggenhout, waarin
bodemingrepen voorzien zijn.2
Deze archeologienota werd opgemaakt op basis van de gegevens die ons werden verschaft door een
vertegenwoordiger van de initiatiefnemer op basis van de bepalingen in het nieuwe Erfgoeddecreet (2015) en
het uitvoeringsbesluit bij het decreet3, de Code van Goede Praktijk voor de uitvoering van en rapportering over
archeologisch vooronderzoek en archeologische opgravingen (2015) 4 en de richtlijnen voor het opstellen van
archeologienota’s door Onroerend Erfgoed in het document “Samenstelling archeologienota en nota:
uitgebreid”.
De reden voor de keuze voor een archeologienota met uitgesteld traject 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 vooronderzoek
met ingreep in de bodem hinderlijk zouden zijn).
Dit bureauonderzoek is de eerste fase in het archeologisch vooronderzoek. Er is nog geen specifieke voorkennis
voorhanden.
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 (tuinzone). Het projectgebied is vandaag in voornamelijk
landelijk gebied gelegen en was in het verleden een zone met lage densiteit aan bebouwing.
Binnen het projectgebied zelf werd tot op heden geen archeologisch onderzoek uitgevoerd.
Binnen het onderzoeksgebied en op de aangrenzende percelen zijn niet veel reeds gekende archeologische
indicatoren aanwezig (zie verder). De archeologische voorkennis is dus beperkt.
De aanwezige archeologische waarden betreffen lijnelementen die werden opgemerkt bij archeologische
luchtfotografie, Laat middeleeuwse hoeves en molens die te zien zijn op de Ferrariskaart, en een losse vondst
van lithisch materiaal.
Doel van een archeologienota is het inschatten van de archeologische waarden van een gebied. Dit houdt in dat
het terrein wordt geëvalueerd en getoetst aan factoren5 die de kans op de aanwezigheid van archeologische sites
in de bodem vergroten of verkleinen.
Elk vooronderzoek start met een bureauonderzoek, waarbij de nodige beschikbare bronnen en literatuur
geraadpleegd worden. Vervolgens volgt een afweging of er hierna reeds voldoende informatie over het terrein
beschikbaar is om:
1. de hoogstwaarschijnlijke afwezigheid van een archeologische site te staven
2. een gemotiveerde uitspraak te kunnen doen over het al dan niet moeten nemen van maatregelen
3. een plan van aanpak voor een archeologische opgraving op te maken
4. een plan van aanpak voor een behoud in situ op te maken

2

Zie hiervoor de beslissingsboom voor verplicht archeologisch vooronderzoek bij het aanvragen of verlenen van
vergunningen. https://www.onroerenderfgoed.be/assets/files/news/downloads/stroomschema_stedenbouwkundigverkaveling_v7.pdf
3 http://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1024695&param=inhoud&ref=search,
https://www.onroerenderfgoed.be/assets/files/content/images/Code_van_Goede_Praktijk.pdf,
http://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1023317&param=inhoud&ref=search,
https://www.onroerenderfgoed.be/assets/files/content/downloads/140915_LV_RWO_Brochure_regelgeving.pdf,
4 https://www.onroerenderfgoed.be/assets/files/content/images/Code_van_Goede_Praktijk.pdf
5 Bodemkunde, reliëf en hydrografie van het (paleo)landschap, gekende archeologische en historische sites in of omheen
het gebied, historische en cartografische bronnen, historische en hedendaagse bodemverstorende factoren.

11
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Wanneer de bovenstaande vragen na het bureauonderzoek nog niet met voldoende onderbouwing beantwoord
kunnen worden, dienen aanvullende methoden van vooronderzoek te worden toegepast. Na beëindiging van
iedere fase van het vooronderzoek weegt de erkende archeoloog telkens opnieuw af of bijkomend
vooronderzoek noodzakelijk is en stelt hij de strategie bij. Iedere beslissing om aanvullend vooronderzoek uit te
voeren dient zorgvuldig, afdoende en objectief te worden gemotiveerd.
In de onderstaande tabel (tabel 1) wordt de stapsgewijze opbouw (het verloop) van het volledige vooronderzoek
weergegeven. Bij iedere genomen stap, en/of beslissing, werd een regel ingevuld, en werd de motivatie en het
resultaat kort weergegeven. Een uitgebreide beschrijving en motivatie kan u per deelonderzoek vinden onder de
betreffende hoofdstukken.
Indien er voor werd gekozen om bepaalde onderzoeksmethoden niet te weerhouden, vindt u onder de tabel een
overzicht van deze methoden (tabel 2), en de motivatie waarom het werken met deze bepaalde techniek(en) of
methode(n) ons niet opportuun leek voor het betreffende onderzoeksgebied.
Tabel 1: Opbouw van het archeologisch vooronderzoek
HFST Type vooronderzoek
Beknopte motivatie
1
Bureauonderzoek
Alle beschikbare bronnen en
literatuur samen brengen, en toetsen
aan de geplande bodemingreep en
de afweging of er archeologie kan
aanwezig zijn.

2

Landschappelijk
bodemonderzoek

Aanvullende en concrete informatie
i.v.m. de bodem was noodzakelijk,
voornamelijk om te controleren of de
bodem reeds verstoord werd bij de
aanleg
van
de
bestaande
drinkwaterleiding.

3

Opmaak
van
archeologienota

4

Proefsleuvenonderzoek

de

Op basis van de samengebrachte
resultaten van alle uitgevoerde
vooronderzoek maakt de erkende
archeoloog een archeologienota op.
Aanvullende en concrete informatie
i.v.m.
het
voorkomen
van
archeologische waarden in de bodem
was noodzakelijk.
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

Resultaat
Het bureauonderzoek kon door een
bronnenstudie
en
een
terreinbezoek
een
inzicht
realiseren in het gekende verleden
van het terrein. Dit inzicht was
onvoldoende om uitspraken te
doen over de kans op aanwezigheid
van archeologische waarden,
alsook de datering en de aard van
deze waarden. Wat betreft de
bodemkundige aspecten dient
deze dataset nog te worden
aangevuld
met
concrete
terreininformatie
uit
landschappelijk bodemonderzoek.
Het
landschappelijk
bodemonderzoek kon aantonen
dat er twee zones zijn waar de
bodemopbouw nog niet verstoord
werd bij de aanleg van de
bestaande drinkwaterleiding. Dit
inzicht was onvoldoende om
precieze uitspraken te doen over
de
aanwezigheid
van
archeologische waarden, alsook de
datering en de aard van deze
waarden.
De erkende archeoloog dient de
nota in bij het agentschap ter
bekrachtiging.
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beperkt deel van het bodemarchief,
teneinde uitspraken te kunnen doen
die gelden voor het volledige gebied
dat
betrokken
is
in
het
vooronderzoek.
Hier zou voor de niet-verstoorde
zones van het nieuwe tracé worden
geopteerd voor het ‘continu’systeem waarbij één doorlopende
sleuf
langs
de
bestaande
waterleiding wordt aangelegd, op de
locatie waar de bodem verstoord
gaat worden voor de nieuwe
waterleiding.
Indien sporen zouden worden
vastgesteld, wordt deze verbreed
met een kijkvenster dat maximaal de
breedte van de werksleuf (4 meter)
heeft. Indien archeologische sporen
aangetroffen worden, worden een
nota opgesteld met een programma
van maatregelen voor de opgraving
van deze sporen.
Bijkomend worden de zones die wel
als verstoord werden geëvalueerd
voorzien van een werfbegeleiding.
Dit wil zeggen dat een archeoloog(veldwerkleider) aanwezig is bij het
uitgraven van de aanlegsleuf, en er
de mogelijkheid voorzien wordt om
bij het detecteren van interessante
horizonten,
sporen
of
spoorcomplexen, de werf tijdelijk te
stoppen (of herlokaliseren) en deze
te registreren.
Indien toch nog een (deel van) een
archeologische
vindplaats
aangetroffen wordt, wordt verwacht
dat dit een site zonder complexe
verticale stratigrafie zal zijn.
Indien
archeologische
sporen
aangetroffen worden, worden ze
integraal opgegraven.

Tabel 2: Overzicht van de niet weerhouden onderzoeksmethoden
Type vooronderzoek
Motivatie
Landschappelijke profielputten
Gelet op de aanzienlijk grotere impact van
landschappelijke profielputten en de grotere kans dat
hiermee onbedoeld archeologische artefacten, sporen of
sites worden verstoord, ligt de voorkeur bij een
landschappelijk booronderzoek.
Geofysisch onderzoek
Bij geofysisch onderzoek is het noodzakelijk om de
meetresultaten te toetsen aan de realiteit, doordat ze
veelal moeilijk interpreteerbaar zijn indien er geen
voorkennis is van de onderzochte archeologische site of
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zone. Deze toetsing kan door landschappelijk
bodemonderzoek, door vooronderzoek met ingreep in
de bodem of op basis van historische documenten.
Geofysisch onderzoek is als zelfstandig toegepaste
methode bovendien niet in staat om antropogene sporen
volwaardig te registreren. Geofysisch onderzoek is hier
dus niet nuttig gezien de beperkte voorkennis,
bovendien zouden de resultaten nog eens getoetst
moeten worden door bijkomend vooronderzoek.
Uit veldkartering kunnen, op basis van de aangetroffen
archeologische vondsten en indicatoren, aanwijzingen
afgeleid worden voor de aanwezigheid van een
archeologische site, maar kan geen uitsluitsel verkregen
worden over de aard, de uitgestrektheid, de
bewaringstoestand of de chronologische complexiteit
van die archeologische site. Uit de resultaten van de
veldkartering kunnen evenmin sluitende conclusies
getrokken worden over de afwezigheid van antropogene
sporen in de ondergrond. Deze methode biedt dus geen
aanvullende en concrete informatie.
Dit is een type van bodemonderzoek dat specifiek gericht
is op het detecteren van prehistorische sites
(megaboringen). Het is de bedoeling van het
vooronderzoek om zoveel mogelijk informatie te
verkrijgen over alle mogelijke aanwezige archeologische
waarden. De verwachting voor prehistorie is laag voor
het tracé van de leiding.
Waarderend bodemonderzoek is eveneens een type van
bodemonderzoek dat specifiek gericht is op het
waarderen van bekende archeologische sites
(megaboringen). Het gaat hierbij ook hoofdzakelijk om
prehistorische sites. De methode lijkt eveneens te
beperkt. De verwachting voor prehistorie is laag voor het
tracé van de leiding.
Proefputten is een techniek waarbij door middel van een
beperkt gravend onderzoek, in de vorm van proefputten
van 4 x 4 m in stedelijke contexten 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
onderzoeksgebied is niet gelegen in een stedelijke
context. Deze methode is dus niet van toepassing.
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Beschrijving van de geplande bodemingrepen6

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. Daarvan ligt ongeveer 9,834 km in landbouwgebied en 1,341 km
in privaat domein.
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 werksleuf7 waarbinnen de aanlegsleuf wordt aangelegd is 4 meter breed. Voor de aanleg van de werksleuf en
voorafgaand aan het graven van de aanlegsleuf (de sleuf waarin de leiding wordt geplaats), 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 (bijlage 8) 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 werksleuf kan gezien worden op het ‘typeplan dwarsprofiel ontgraving’
(Bijlage 8.9). De teelaarde wordt gestapeld in een ca. 4m brede zone binnen de werfzone.
Vervolgens wordt de aanlegsleuf 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 15 m breedte. Hierin zal er een werkzone bevinden, met
stapeling van de uitgegraven grond, stockage van de buizen, … 1.
De teelaarde wordt enkel weggenomen in de werksleuf, ter hoogte van de leiding, en niet in de werfzone
waarbinnen de teelaarde en B-grond wordt opgestapeld. De werfzone en de werksleuf waarin de aanlegsleuf
wordt aangelegd, staan niet afzonderlijk uitgetekend op de momenteel bestaande grondplannen, zoals ze door
de initiatiefnemer werden aangeleverd. De precieze ligging is nl. afhankelijk van de uitvoeringswijze van de
gekozen uitvoerder.

Afb. 10bis: Uitsnede uit het ‘typeplan dwarsprofiel ontgraving’ voor het onderzoeksterrein. De werfzone is 15 m breed. Links
is de werksleuf van 4 meter breed te zien. Hierbinnen wordt de aanlegsleuf van 2,5 m diep uitgegraven waarin de leiding
wordt geplaatst. (Bron: TMVW/JPO, dd 04/02/2008, digitaal plan, aanmaakschaal 1.50, 2016F153) Zie ook BIJLAGE 8.9

6
7

Zie BIJLAGE 8: Sneden
Het gebied waar in functie van de uitvoering van de werken de teelaarde wordt weggenomen.

15

ARON Rapport 302

DEEL 2 Verslag van de resultaten

Afb. 10tris: Detail met aanvullende informatie, ter verduidelijking van de lezing van de algemene grondplannen. Licht blauwe
stippellijn kort-lang: midden van de nieuwe leiding. Licht groene stippellijn kort-lang: midden van de bestaande leiding. Zwart:
bodem aanlegsleuf, 1 m breed. Grijs-groen stippellijn grasstrook boven de bestaande leiding, 3 m breed. Groene stippellijn
aan de zuidzijde van het tracé: zuidrand van de werfzone. Grijs-groene stippellijn aan de noordzijde van het tracé: de
noordrand van de werfzone zal hier nog 5 m naar het noorden liggen. De werfzone en de werksleuf waarin de aanlegsleuf
wordt aangelegd staan niet afzonderlijk uitgetekend op de grondplannen. De werksleuf bevindt zich 3 meter ten noorden en
drie meter ten zuiden van de centrale as van de nieuwe leiding (licht blauwe stippellijn kort-lang) (zie bijlage 8). In oranje staan
de richting en de nummer van de foto’s aangegeven. In donkerblauw staan de ‘kamernummers’, die echter voor de archeologie
van het tracé niet relevant zijn.

Randvoorwaarden

4.

Archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem was wegens de momenteel nog geldende gebruikersovereenkomsten op de akkers niet mogelijk. De gronden waren op het moment van het uitvoeren van deze
archeologienota niet toegankelijk voor archeologisch veldwerk met ingreep in de bodem. Het was wel mogelijk
om op het grootste deel van het tracé een landschappelijk bodemonderzoek te laten plaats vinden.
Om mogelijke schade aan onderliggende archeologie te vermijden is het (over korte stukken) mogelijk om in de
werfzone vanop rijplaten te werken.

5.

Onderzoeksvragen voor het bureauonderzoek

Als een eerste onderdeel van een archeologienota wordt een bureauonderzoek uitgevoerd. In het kader van een
bureauonderzoek:
-

wordt het plangebied afgebakend en beschreven
worden reeds verstoorde zones in kaart gebracht
worden de gekende aardkundige en ecologische kenmerken geïnventariseerd
worden de gekende archeologische en historische waarden en indicatoren geïnventariseerd en
ingeschat.

Er wordt hierbij zo veel mogelijk informatie verzameld over de aan- of afwezigheid van archeologische waarden
op het terrein, de karakteristieken en bewaringstoestand ervan, de relatie met het landschap en de
wetenschappelijke waarde ervan. Verder wordt een beschrijving gemaakt van de geplande werken waarvoor een
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stedenbouwkundige vergunning of verkavelingsvergunning wordt aangevraagd, de uitvoeringswijze van deze
werken en de potentiële impact ervan op het bodemarchief. 8
Tijdens dit bureauonderzoek worden volgende onderzoeksvragen behandeld:
-

-

B.

Wat zijn de gekende archeologische gegevens in het projectgebied?
Welke informatie geven de gekende historische en iconografische gegevens van het projectgebied?
Wat is de landschapshistoriek van het terrein?
Wat is de gebruiksevolutie van het terrein?
Welke aanwijzingen bevatten de bestaande en gekende bronnen over het archeologische potentieel
van het terrein?
Wat zijn de gekende verstoringen (van de huidige verhardingen, riolering, allerhande leidingen, enz)?
Hoe diep gaan deze verstoringen en over welke oppervlakte verspreiden ze zich?
Wat is de impact van de geplande werken?

Assessmentrapport

1. Beschrijving en motivering van het bureauonderzoek
Ieder archeologisch onderzoek begint met een bureauonderzoek. Het bureauonderzoek plaatst het
projectgebied binnen een landschappelijk en archeologisch kader, waarbij wordt rekening gehouden met de
impact van de toekomstige bouwwerken. Het werd uitgevoerd door Lies Dierckx van het archeologisch
projectbureau Aron bvba.
Om een inzicht te bekomen in de landschappelijke context van het onderzoeksgebied werden de topografische
kaart, de bodemkaart, de bodemerosiekaart, de geomorfologische kaart, de quartair geologische kaart en de
tertiair geologische kaart bestudeerd. De bekomen informatie werd aangevuld met de data uit het Digitaal
Hoogtemodel Vlaanderen II (AGIV).
Het Geoportaal werd geraadpleegd om een inzicht te krijgen in de reeds gekende archeologische waarden binnen
het onderzoeksgebied en zijn directe omgeving. 9 Deze online inventaris, opgesteld door het Agentschap
Onroerend Erfgoed van de Vlaamse Overheid, biedt een overzicht van alle tot nu toe gekende archeologische
vindplaatsen in Vlaanderen. Verder werd gebruik gemaakt van verschillende publicaties die betreffende
archeologische vondsten en uitgevoerde opgravingen in de omgeving verschenen.
Voor het recentere archeologische verleden van het studiegebied werden verschillende historische kaarten
bestudeerd beschikbaar via Geopunt.be (AGIV): de Ferrariskaart, de Poppkaart, de Atlas der buurtwegen, de
Vandermaelenkaart, en de kaarten beschikbaar via Cartesius.be. Ook werd gekeken naar de luchtfoto’s die via
Geopunt.be (AGIV) beschikbaar zijn.
De ligging van ondergrondse kabels en leidingen werd opgevraagd via KLIP. De vertegenwoordigers van de
initiatiefnemer bezorgden de tot nu toe gekende informatie over het plangebied.
Tot slot werd in de zomer van 2016 een plaatsbezoek gebracht aan het terrein, waarbij foto’s werden gemaakt.
Op deze wijze kon een beeld bekomen worden van de huidige inrichting en de gaafheid van het
onderzoeksgebied.

8

Conform CGP, 48.

9

https://geo.onroerenderfgoed.be/ en http://cai.onroerenderfgoed.be/
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2. Situering van het onderzoeksterrein
2.1. Huidige toestand van het onderzoeksterrein
2.1.1. Algemene situering
Het tracé start in het westen aan de zuidelijke rand van Buggenhoutbos, aan de Kasteelstraat. Vandaar loopt het
noordoostwaarts. Het kruist de spoorlijn Mechelen - Gent doormiddel van een ondergrondse persing ter hoogte
van de Moorhoek in Londerzeel en vervolgens de A12 ter hoogte van de Molenhoek, eveneens in Londerzeel.
Het tracé vervolgt met een meer noordnoordoostelijke knik zijn weg tot aan de Baeckelmanstraat in Tisselt.

Afb. 11: Kleurenorthofoto met aanduiding van het onderzoeksterrein (rood) (Bron: QGis/Geopunt, dd 26/07/2016, digitaal
plan, aanmaakschaal 1.40000, 2016F153)

Het onderzoeksterrein wordt tot op heden ingenomen door voornamelijk akkers en weiland (landbouwgebied)
en een beperkt deel door privaat domein (woongebied).
2.1.2. Fotografisch beeld van het onderzoeksterrein
Op basis van een fotoreportage wordt een beeld geschetst van de huidige situatie op het onderzoeksterrein.10

10

Zie bijlage 10
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2.2 Landschappelijke en aardkundige situering
2.2.1

Landschappelijke situering

Afb. 12: Uittreksel uit het digitaal hoogtemodel Vlaanderen II met aanduiding van het onderzoeksterrein in het rood (Bron:
QGis/Geopunt, dd 26/07/2016, digitaal plan, aanmaakschaal 1.40000, 2016F153)

Het algemeen topografisch oppervlak van de streek daalt zeer onregelmatig van het zuiden naar het noorden.
De hoogste punten liggen in het zuidwesten, nabij Merchtem (80 m TAW) en op een heuveltop ten noordwesten
van de dorpskom van Brussegem, langs de Grote Molenbeek ligt het laagste punt op 10 m TAW.11
Het hoogste punt meer naar noordoosten bevindt zich op het grondgebied van Steenhuffel (23 m TAW). De
laagste punten (2 m TAW) worden langs de oude Scheldeloop en langs de Vliet aangetroffen.12
Het onderzoeksterrein zelf kent een aanzienlijk hoogteverschil van het zuidwesten naar het noordoosten toe
(Buggenhout - Tisselt), van 24 m TAW tot 6 m TAW. Het tracé start aan de zuidrand van het Buggenhoutbos. Het
bos groeit op een licht naar het noorden afhellend plateau, vanaf 13 tot 24 m TAW. 13 De steilste daling op het
onderzoeksterrein vindt plaats tussen Meir en Plas in Londerzeel: 22 m TAW naar 11 m TAW.
Het onderzoeksgebied ligt volgens de Vlaamse Hydrografische Atlas in het Beneden-Scheldebekken, in de
deelbekkens Vliet en Zielbeek. Het tracé doorsnijdt volgende hydrografische zones: De Vliet/Grote Molenbeek
van monding Vuilbeek tot monding kanaal Willebroek, De Vliet/Grote Molenbeek tot monding Vuilbeek,
Molenbeek/Zijp en Zielbeek/Bosbeek. Er situeren zich meerdere waterlopen in het onderzoekgebied: Bouwbeek,
Katelijnbeek of Quabeek, Grote Molenbeek, Molenbeek en de Birrebeek. Hierbij zijn de Grote Molenbeek en de
Molenbeek, centraal in het onderzoeksgebied, de grootste. Hun ligging is goed te zien op het digitaal
hoogtemodel (Afb.12). De depressie van de Grote Molenbeek, waarin de dorpen Mollem, Merchtem en
Steenhuffel liggen, loopt in ongeveer noordelijke richting door de regio. Tussen Merchtem en Steenhuffel hebben

11

Louis A. (1965), p. 11.
Louis A. (1965), p. 11.
13
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/135120
12
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deze waterloop en haar bijbeken (Vuilbeek, Robbeek) een tamelijk brede vallei uitgeschuurd. De vallei van de
andere Molenbeek, tussen Wolvertem en Londerzeel, is eveneens goed afgetekend in het landschap. 14
2.2.2

Geologie

(a) Quartair geologische kaart
De quartaire opbouw is in het onderzoeksgebied opvallend in die zin dat over een beperkte oppervlakte een
grote variëteit aan quartaire typesequenties wordt aangetroffen voor wat betreft continentale afzettingen. Aan
het oppervlak zijn de drie types van windafzettingen die in Vlaanderen worden onderscheiden aanwezig, met
name dekzand in het noorden, löss in het zuiden en tussenin zandleem. 15
Het onderzoeksterrein ligt net ten zuiden van het Dekzandgebied, in het Overgangsgebied of ook Zandlössgebied
genoemd. Dit gebied bestaat aan het oppervlak grotendeels uit zandleemgronden. De term ‘zandlöss’ duidt op
de complexe opbouw van Pleistocene windafzettingen. Deze zijn namelijk samengesteld uit een combinatie van
zand- en leemlagen met een variërende dikte. De grens tussen het Dekzand- en het Overgangsgebied loopt van
Denderbelle over Buggenhout, Malderen, Kapelle-op-den Bos tot Hombeek. Uit de quartairgeologische studie is
echter gebleken dat op sommige plaatsen ten noorden van deze grens typische lösssequenties aanwezig zijn
zodat de begrenzing eerder als een strook moet aanzien worden en niet als een lijn. 16
De Formatie van Gent is algemeen verspreid in het Dekzand- en Overgangsgebied. Lokaal ontbreekt ze soms
doordat rivieren of beken zich tijdens het Tardiglaciaal en/of Vroeg-Holoceen hebben ingesneden. Hierdoor zijn
deze oppervlaktesedimenten weggeërodeerd. De maximale dikte van de Formatie van Gent bedraagt ongeveer
5 m, de minimale enkele tientallen centimeters. Deze Formatie bestaat uit dekzanden daterend uit het
Weichseliaan. Paepe maakt een verder opsplitsing in het Lid van Ertvelde en het Lid van Lembeke in het
Dekzandgebied, en in het Overgangsgebied in het Lid van Zonnebeke en eveneens het Lid van Lembeke. Het Lid
van Lembeke bestaat in de beide eolische sedimentatiegebieden uit de zogenaamde “venige-lemige formaties”.
Dit is een overkoepelende term voor de massabewegings- producten en afzettingen afkomstig van lokale
fluviatiele activiteiten daterend uit het Weichseliaan. Het Lid van Ertvelde en het Lid van Zonnebeke omvatten
eolische sedimenten. Twee benamingen zijn ingevoerd aangezien de eolische afzettingen qua textuur verschillen
in de twee sedimentatiegebieden. Vermits er in de eolische afzettingen nog een onderscheid bestaat tussen
enerzijds de homogene afzettingen en anderzijds het alternerend complex zijn er twee Leden per
sedimentatiegebied ingevoerd. In het Overgangsgebied wordt het Lid van Zonnebeke en het Lid van Tisselt
gebruikt. Het Lid van Tisselt staat voor het alternerend complex en het Lid van Zonnebeke omvat de homogene
eolische afzettingen. 17

14

Louis A. (1965), p. 13.
Bogemans F. (1996), p. 23.
16
Bogemans F. (1996), p. 5.
17
Bogemans F. (1996), pp. 24 – 27.
15
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Afb. 13: Uittreksel Quartair profieltypekaart kaartblad 23 Mechelen met aanduiding van het onderzoeksterrein in het rood
(Bron: QGis/Geopunt, dd 29/07/2016, digitaal plan, aanmaakschaal 1.45000, 2016F153)

Op de quartair geologische kaart is te zien dat het zuidwesten van het onderzoeksterrein in het licht roze is
aangeduid met nummer 2. Dit betreft de Formatie van Gent. Er wordt in de legende verder verklaart dat het
mogelijk gaat om het alternerend complex. De Formatie is hier dikker dan 1 m. Het groenblauwe, nummer 17,
meer naar het noordoosten wijst op de aanwezigheid van de Formatie van Gent met daaronder het Lid van
Lembeke. Bij de Grote Molenbeek zijn de afzettingen van de Formatie van Gent afgedekt door fluviatiele
afzettingen (fel groen, nummer 13). Het oranje met nummer 46, aan de Molenbeek en de Birrebeek, duidt op
colluvium, gevolgd door de Formatie van Gent en tenslotte het Lid van Lembeke. In het paars met nummer 24,
nabij Londerzeel en Londerzeel-Sint-Jozef, heeft men een opvolging van eolische afzettingen (fijn tot medium
zand), gevold door de Formatie van Gent, het Lid van Lembeke en daaronder tenslotte het lid Bos van Aa. Het
licht groene met nummer 22 duidt dan weer op de opvolging van de Formatie van Gent met daaronder het Lid
van Lembeke, gevolgd door het Lid van Hombeek.
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(b) Tertiair geologische kaart

Afb. 14: Uittreksel tertiaire kaart en met aanduiding van het onderzoeksterrein in het rood (Bron: QGis/Geopunt, 28/07 /2016,
digitaal plan, aanmaakschaal 1.45000, 2016F153)

Volgens de Tertiair geologische kaart bestaan de afzettingen ter hoogte van het onderzoeksterrein van het
zuidwesten (Buggenhout) naar het noordoosten (Tisselt) uit: de Formatie van Maldegem met het Lid van Ursel
(donker bruin), het Lid van Onderdale (beige), het Lid van Zomergem (licht bruin) en het Lid van Buisputten (licht
roze), en de Formatie van Zelzate met het Lid van Bassevelde (roze).
Bij de Klei van Ursel - Asse bestaat het bovenste gedeelte uit een homogene, grijsblauwe klei die het Lid van Ursel
genoemd wordt en die geleidelijk, via een textuurverlichting en een toename van het glauconiet, overgaat in het
Lid van Asse. Dit laatste bestaat uit glauconiethoudende klei met plaatselijk, vooral aan de basis, grof
glauconietzand dat beschreven staat als de 'bande noire'. Deze twee leden werden vroeger traditioneel samen
als de klei van Asse of als Bartoniaan klei aangeduid. De regionaal geologische analyse lijkt echter aan te tonen
dat de Asse-Ursel Klei nog van Lutetiaan-ouderdom is en geen Bartoniaan.
Het Zand van Onderdale bestaat uit donkergrijs siltig, middelmatig fijn zand dat glauconiet- en glimmerhoudend
is. Er werden geen macrofossielen in aangetroffen. Deze zanden werden vroeger traditioneel de zanden van Asse
genoemd.
De Klei van Zomergem is een grijsblauwe zware klei. De klei bevat noch glauconiet, noch zand of kalk. De
korrelgrootte wordt geleidelijke grover zowel naar het bovenliggende Lid van Buisputten als naar het
onderliggende Zand van Onderdale.
Het Zand van Buisputten bestaat uit donkergrijze, middelmatige tot fijnkorrelige, siltige zanden die glauconieten glimmerhoudend zijn. Er komen geen fossielen in voor. Het Zand van Buisputten dagzoomt in een
westnoordwest tot oostzuidoost gerichte strook gaande van het noorden van Hoort en Mariekerke over Tisselt
tot in de buurt van Leest, waar het uitwigt.
Het Lid van Bassevelde is het oudste lid van de Formatie van Zelzate en bestaat uit fijn lemig tot fijn zand,
glauconiet- en glimmerhoudend. In de zanden van het Lid van Bassevelde kunnen kleiige lenzen voorkomen en
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in enkele gevallen is aan de basis van dit lid een zwak ontwikkeld basisgrint gevonden met silexfragmenten,
kalkzandsteen en grof kwartszand. De dikte van dit lid bedraagt ongeveer 10 m in het karteringsgebied. 18
2.2.3

Bodem

(a) Bodemkaart

Afb. 15: Bodemkaart met aanduiding van het onderzoeksterrein in het rood (Bron: QGis/Geopunt, dd 28/07/2016, digitaal
plan, aanmaakschaal 1.40000, 2016F153)

Op de bodemkaart komen meerdere bodemtypes voor, afhankelijk van de topografische situatie op het terrein.
Op de bodemkaart is te zien dat het onderzoeksterrein over drie kaartbladen loopt. Dit zijn deze van Merchtem
(72E) in het zuidwesten, Puurs (57E) in het midden en Boom (58W) in het noordoosten.
Het onderzoeksterrein bevindt zich in het noordwesten van het kaartblad Merchtem (het kaartblad in het
zuidwesten van de Bodemkaart Afb. 15). Hier spreekt men van een zandleemlandschap dat bijna vlak is in het
noorden. Het uitzicht van het landschap is vooral afhankelijk van de natuurlijke ontwatering. Is deze goed, dan
komen vooral akkerlanden voor en is het landschap open, is de ontwatering minder gunstig, dan vertoont het
landschap een min of meer gesloten uitzicht. De depressie van de Grote Molenbeek en van de Molenbeek, waarin
de dorpen van Merchtem, Steenhuffel, Londerzeel voorkomen, hebben een gesloten begroeiing. De grootste
open droge zandleemkouters komen voor tussen de baan Merchtem-Steenhuffel en de Galgestraat en ten
westen van Impde en Meuzegem (Wolvertem). Loofbossen zijn aanwezig aan de oorsprong van de Robbeek, te
Buggenhoutbos en te Leefdaalbos. 19
Het onderzoeksterrein situeert zich in het zuidwesten van de bodemkaart (Afb. 15) vooral in de bodemserie Ld.
De waterhuishouding van deze groep matig gleyige zandleemgronden heeft enige beperkingen. Ze zijn te nat in
18
19

Buffel P., N. Vandenberghe en M. Vackier (2009), pp. 25 en 32.
Louis A. (1965), p. 18
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de winter en blijven lang fris in de lente. Een onderliggend zandig substraat oefent een zekere drainerende
werking uit. Het omgekeerde doet zich voor bij het voorkomen van een klei of klei-zandsubstraat. Een
veensubstraat is geassocieerd met de meest natte component bij deze matig natte bodems. Een “u” voor de
reeks duidt op klei op geringe diepte (ondieper dan 75 cm).20 Het onderzoeksgebied doorsnijdt hier ook bodems
van het type Lhc. Dit is een natte zandleembodem met sterk gevlekte, verbrokkelde textuur B horizont. Bij
bodems van dit type is de waterhuishouding van de ondiepe substraatgronden ongunstig. De “z” wijst erop dat
het gaat om zandige sedimenten. 21
In het middenste deel van het onderzoeksterrein, in het zuidoosten van het kaartblad Puurs, begint Het
Noordbrahants nat zandleemgehied. Dit bestaat uit een bijna vlak landschap, met micro-reliëfverschillen van de
orde van 1 m. De beekvalleien zijn zeer weinig ingesneden. Het grootste deel van dit gebied wordt ingenomen
door weilanden omgeven door allerlei houtgewas. 22
De bodem wordt hier gekenmerkt door de types uit bodemserie Pdc en complexen PDc en PdC. Matig natte lichtzandleemgronden met verbrokkelde textuur B horizont. De bouwlaag van deze gronden is zeer donker grijsbruin
en humusrijk. Vanaf 30 cm diepte is het materiaal bruin tot bleekbruin, meestal komen in deze horizont
roestverschijnselen voor vanaf 40-60 cm. De sterk verbrokkelde en gevlekte textuur B begint tussen 60 en 80 cm.
In vele gevallen is de klei aanrijkingshorizont bijna verdwenen en worden ijzerconcreties aangetroffen. Soms
komt een zand- of leemsubstraat voor, in andere golvende gebieden waar Tertiair binnen boorbereik voorkomt
is het een klei, of klei-zandsubstraat. De bodems lijden aan waterlast gedurende de natte seizoenen. De
waterhuishouding is gunstig in de zomer. 23 De bodemserie Pcc wordt hier ook aangetroffen. De humeuze
bovengrond van deze bodems is 25-30 cm dik en grijsbruin. Bij Pcc is de sterk gevlekte textuur B verbrokkeld,
discontinu met helbruine vlekken en lichtere kleuren. Veelal komen er ijzerconcreties in voor. De
roestverschijnselen beginnen in de textuur B tussen 60 en 90 cm diepte. Deze bodems genieten een gunstige
waterhuishouding.24 Drogere zandleemkouters (uit de Scc-bodemserie) liggen meer naar het noordwesten.
Aan de waterlopen in deze zone zijn er zoals te verwachten zeer natte bodems aanwezig. Bij de Grote Molenbeek,
Molenbeek en Birrebeek bevindt zich een uLep-bodem, een natte zandleembodem zonder profiel. Deze
hydromorfe sterk gleyige grondwatergronden op zandleem hebben roestverschijnselen vanaf 20 cm en vertonen
een reductiehorizont tussen 100 en 120 cm. Het zijn permanent natte gronden welke vooral in lage depressies,
beekvalleien (en riviervalleien) voorkomen. Ze hebben een hoge waterstand en soms een verveende
bovengrond. 25 Bij de Moorhoekbeek is er een Lfp-bodem, een zeer natte zandleembodem zonder profiel. Dit
zijn hydromorfe zeer natte gronden met een reductiehorizont, die begint op de diepte van 50-100 cm. 26 Vlak
hierbij ligt een Licz-bodem, een zeer natte zandleembodem met sterk gevlekte, verbrokkelde textuur B horizont.
De humeuze bovengrond van deze zeer natte stuwwatergronden is roestig en rust op een uitgeloogde horizont
met bleek grijze matrixkleuren en intense roestverschijnselen. De textuur B is sterk gevlekt en rust dikwijls op
een Tertiair substraat of een zandiger materiaal. 27 Meer naar het noordoosten is er een Lhp, een natte
zandleembodem zonder profiel. Dit zijn colluviale natte stuwwatergronden met enkel een hoge grondwatertafel
in de winter en het voorjaar maar geen grondwatertafel tijdens de zomer. De humeuze bovengrond is grijsbruin
en rust op een colluviaal dek met baksteen- en houtskoolrestjes en zonder profielontwikkeling.
Roestverschijnselen beginnen onderaan de bouwvoor en gaan door in het ganse profiel of verminderen soms
met de diepte. 28
Het laatste deel van het onderzoeksterrein bevindt zich in het zuidwesten op het kaartblad Boom. Dit gebied valt
nog steeds in Het Noordbrahants nat zandleemgehied (zie boven). 29

20

Van Ranst E. en Sys C. (2000)
Naar Van Ranst E. en Sys C. (2000)
22
Louis A. (1965), p. 15.
23
Van Ranst E. en C. Sys (2000)
24
Van Ranst E. en C. Sys (2000)
25
Van Ranst E. en C. Sys (2000)
26
Van Ranst E. en C. Sys (2000)
27
Van Ranst E. en C. Sys (2000)
28
Van Ranst E. en C. Sys (2000)
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Louis A. (1965), p. 15.
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Hier zijn meer bodems van de bodemseries Pdh en Pdm aanwezig. De Postpodzolen Pdh, hebben een homogene
humeuze bovengrond meer dan 30 cm dik, daaronder komt nagenoeg onmiddelijk de verbrokkelde Podzol B
voor, de Cg begint meestal op 60-70 cm. Bij de plaggenbodem is de humeuze bovengrond meer dan 60 cm dik.
Hij rust meestal op een verbrokkelde Podzol B, waaronder een sterk gegleyifieerde C horizont voorkomt.
Roestverschijnselen beginnen tussen 40 en 60 cm. 30 Daarnaast vindt men hier weer types uit bodemserie Pdc
en complexen PDc en PdC (zie boven).
Samenvattend kan gesteld worden dat het onderzoeksterrein zich voornamelijk op matig natte tot natte
zandleemgronden in een bijna vlak landschap bevindt. 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 aangesneden. In het noordoosten is er kans
op een (verbrokkelde) podzolbodem.
(b) Bodemerosiekaart

Afb.16: Bodemerosiekaart met aanduiding van het onderzoeksterrein in het blauw (Bron: QGis/Geopunt, dd 29/07/2016,
digitaal plan, aanmaakschaal 1.45000, 2016F153)

Op de bodemerosiekaart is te zien dat het onderzoeksgebied gelegen is op percelen met een verwaarloosbare
tot lage potentiële erosie.

30

Van Ranst E. en C. Sys (2000)

25

ARON Rapport 302

2.3

DEEL 2 Verslag van de resultaten

Historische situering
2.3.1

Literatuur en toponymie

De naam Buggenhout wordt in 1125 voor het eerst vermeld als “Buckenholt” samengesteld uit de
Oudsaksische namen Boka (beuk) en holt (hout, bos). Dit verwijst naar het uitgestrekte bos dat zich in de
middeleeuwen nog uitstrekte tot aan de Schelde. Van in de vroege middeleeuwen maakte Buggenhout deel
uit van het hertogdom Brabant en van de heerlijkheid van de Heren van Grimbergen. De Franse Revolutie
voegde de gemeente toe aan het Département de l’Escaut en zo verhuisde Buggenhout administratief naar
Oost-Vlaanderen.31 Het huidige Buggenhoutbos is maar een bescheiden overblijfsel van een oorspronkelijk
meer dan duizend hectare groot boscomplex. In de eerste helft van de 13de eeuw stonden de graven van
Gent en Aarschot het toen nog meer dan 1100 hectare grote bos af aan de abdij van Affligem. Het omvatte
de gehuchten Ten Houte, Merchtem, Dries, Peysseghem en Coeckelberg, en stond bekend als de Boschkant.
In het begin van de 15de eeuw kwam het in het bezit van de machtige Heren van Grimbergen. Vervolgens
was het bos gedurende enkele eeuwen eigendom van de familie van Buggenhout, maar in 1777 kwam het
weer in handen van de Heren van Grimbergen. In 1899 kwam het bos in bezit van de familie de Mérode. In
1936 kocht de Belgische staat het laatste resterende deel (140 hectare) en werd het Buggenhoutbos van de
totale ondergang gered. 32
Londerzeel ontstond bij het kruispunt van de banen Asse-Mechelen en Asse-Scheldeovergang, vertakkingen
van de Romeinse heirweg Keulen-Bavai. Het Dorp heeft een oude domaniale kern, met kerk, burcht en
vroeger een omgrachte pastorie. Deze laatste werd in de loop van de 20ste eeuw afgebroken.33
Tisselt is een zuidelijke deelgemeente van Willebroek, gelegen op beide oevers van de Brusselse of
Willebroekse vaart (1550-1561). Het grondgebied Tisselt strekte zich aanvankelijk uit over delen van het
huidige Willebroek, Puurs en Kapelle-op-den-Bos (provincie Brabant). Vanaf de 13de eeuw begon de
ontginning van de heide waartoe Tisselt behoorde. De heerlijkheid Tisselt, met hoge, middelbare en lage
rechtspraak, behoorde tot de eigendommen van de heren van Grimbergen. Aanvankelijk (11de eeuw - vierde
kwart 13de eeuw) waren dit de voogden van het oorspronkelijke Karolingische Cornelimunsterdomein met
Puurs als centrum. In de 18de eeuw werd het goed verkocht aan Melchior van Susteren en in 1761 was het
in handen van de hertog de Croy. Na de vernieling van een eerste bouwwerk, bouwde men van 1554 tot
1557 te Tisselt een sluis op het kanaal van Willebroek (sas verdwenen in 1912-1913) en in 1582 werd bij
deze sluis een fort opgericht. 34

31

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/120047
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/135120
33 https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/121475
34 https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/120419
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Historische kaarten en plannen

(d)
(c)
(b)

(a)

Afb.17: Detail uit de kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden, opgesteld door Graaf de Ferraris (1771-1778) met
situering van het onderzoekterrein (Bron: QGis/Geopunt, 29/07/2016, digitaal plan, aanmaakschaal 1.45000, 2016F153)

Op de Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden, opgenomen op initiatief van graaf de Ferraris (1771-1778)
(Afb. 17), kan gezien worden dat het onderzoeksterrein in het zuidwesten gelegen is in het toen nog aanzienlijk
grotere Buggenhoutbos. De grotere waterlopen, de Grote Molenbeek en de Molenbeek centraal in het
onderzoeksgebied zijn goed te herkennen. De percelen langs het onderzoeksgebied lijken voornamelijk
onbebouwd te zijn. Er zijn enkele uitzonderingen die opgemerkt kunnen worden.

Afb.18: (a) Detail uit de kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden, opgesteld door Graaf de Ferraris (1771-1778) met
situering van het onderzoekterrein, Detail ‘Cse Ter Clooten’ (Bron: QGis/Geopunt, 29/07/2016, digitaal plan, aanmaakschaal
1.5000, 2016F153) (links)
Afb.19: (b) Detail uit de kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden, opgesteld door Graaf de Ferraris (1771-1778) met
situering van het onderzoekterrein, Detail ‘Cse Terhacht’ (Bron: QGis/Geopunt, 29/07/2016, digitaal plan, aanmaakschaal
1.5000, 2016F153)(rechts)
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Afb.20: (c) Detail uit de kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden, opgesteld door Graaf de Ferraris (1771-1778) met
situering van het onderzoekterrein, Detail ‘Cse Keucken’ (Bron: QGis/Geopunt, 29/07/2016, digitaal plan, aanmaakschaal
1.5000, 2016F153)(links)
Afb.21: (d) Detail uit de kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden, opgesteld door Graaf de Ferraris (1771-1778) met
situering van het onderzoekterrein, Detail ‘Cse Schoor’ (Bron: QGis/Geopunt, 29/07/2016, digitaal plan, aanmaakschaal
1.5000, 2016F153)(rechts)

Te Steenhuffel vlak voor de kruising met de Grote Molenbeek wordt ‘Cse Ter Clooten’ vermeld (Afb.18). Dit is het
latere Kaashof35.
Onder de naam 'Hof te Cloote' wordt het voorgesteld als een omwald complex met een U-vormige, naar het
zuiden geopende plattegrond. Het dateert vermoedelijk uit de eerste helft van de 17de eeuw. Op de niet altijd
nauwkeurige Ferrariskaart wordt de 'Cse ter Clooten' in een gewijzigde vorm en zonder ringgracht afgebeeld.
Opmerkelijk is het aanpalende bosperceel met zijn Sint-Andrieskruis. 36
Aan de oostkant van de Molenbeek, aan Ursene en Blauwenhoek in Londerzeel is er bebouwing aanwezig op de
percelen aan het onderzoeksterrein. Deze wordt echter niet doorsneden en wordt niet nader benoemd op de
kaart.
Ter hoogte van de kruising met de A12, aan de Meerstraat loopt het onderzoeksgebied langs het domein van ‘Cse
Terhacht’, een hoeve bestaande uit verschillende gebouwen (Afb. 19).
Aan de Peeterstraat en Dreef in Tisselt ligt ‘Cse Keucken’ (Afb. 20). Dit is een omgrachte hof met verschillende
gebouwen en een stuk bos. Later "Spaans Kasteel" genoemd, naar aanleiding van de oorspronkelijke
bouwperiode. Volgens de overlevering werd het goed, een abdijhoeve met tiendeschuur, omwald ter
verdediging tegen de muitende Spaanse troepen. Volgens J. Troch echter werd het goed bewoond door
Spanjaarden. Vandaag zijn de hoevegebouwen sterk aangepast. Naast het woonhuis zou een 17de-eeuwse
tiendeschuur geweest zijn. 37
Aan de Baekelmanstraat en de Birrebeek in Tisselt tenslotte staat ‘Cse Schoor’ aan “Hau Schoorheyde” (Afb. 21).
Dit laatste is de naam van een gehucht. Er staan meerder gebouwen weergegeven met enkele erven.

35

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/134058
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/134058
37 https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/1859
36
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(a)

Afb. 22: Atlas van de Buurtwegen (ca. 1841) met aanduiding van het onderzoeksgebied (rood) (Bron: QGis/Geopunt,
01/08/2016, digitaal plan, aanmaakschaal 1.45000, 2016F153)

In 1841 werd de Atlas der Buurtwegen opgemaakt, waarbij de wetgever wilde aanduiden welke kleine wegen
een openbaar karakter hadden. Bedoeling was hierbij een inventarisatie te maken van alle "openbare" wegen
en"private wegen met openbare erfdienstbaarheid". De atlas maakt een onderscheid in buurtwegen (chemins)
en voetwegen (sentiers). 38
De spoorweg Gent - Mechelen is op deze kaart reeds aanwezig (Afb. 22). De 'Cense ter Clooten' is nu reeds
aangeduid als ‘Ferme Keeshof’. De naam blijft wel bewaard in de Clootstraat. Het beboste perceel met SintAndrieskruis is niet meer weergegeven. De bewoning aan Blauwenhoek, aan de Molenbeek is nog steeds
aanwezig. Aan de kruising met de A12, aan de Meerstraat staat het domein van ‘Cse Terhacht’ nu aangeduid als
‘Ferme Terlogt’. De bebouwing is hetzelfde gebleven. ‘Cse Keucken’ aan de Peeterstraat en Dreef wordt vermeld
als "Spaenschkasteel Ferme" (Afb.22). De omgrachting lijkt nu een perceel minder te bevatten waardoor het
meer een rechthoekige dan L-vorm heeft. ‘Cse Schoor’ wordt niet meer aangegeven aan de Baekelmanstraat en
de Birrebeek. De bebouwing is nog aanwezig maar wordt niet doorsneden door het onderzoeksgebied. Op het
eindpunt van het onderzoeksgebied aan de Baekelmanstraat zijn waterwerken aanwezig.

38

http://www.geopunt.be/catalogus/datasetfolder/8264f16f-45d2-4eae-bc77-f003c7830b20
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Afb. 23: (a): Atlas van de Buurtwegen (ca. 1841) met aanduiding van het onderzoeksgebied (rood), Detail ‘Spaenschkasteel’
(Bron: QGis/Geopunt, 01/08/2016, digitaal plan, aanmaakschaal 1.2000, 2016F153)

Op de Popp-kaart uit 1842-1879 (Afb. 24) en op de Vandermaelenkaart uit 1846 - 1854 (Afb. 25) zien we een
gelijkaardige situatie als op de Atlas der Buurtwegen. Op deze kaarten wordt aan de Blauwenhoek, aan de
Molenbeek, ‘Ferme Witpaerd’ vermeld bij de bebouwing reeds te zien op de Ferrariskaart en de Atlas der
Buurtwegen. De waterwerken aanwezig op het eindpunt van het tracé aan de Baekelmanstraat worden op de
Vermaelenkaart benoemd als de ‘Merkzeelsche Putten’ (Afb. 26).
De topografische kaarten van 1873, 1904, 1939, 1969 en 1981 geven eenzelfde situatie weer (Afb. 27 tot 32). De
percelen langs het onderzoeksgebied lijken voornamelijk velden te zijn en onbebouwd. Wanneer er bebouwing
aanwezig is loopt het onderzoeksgebied hier langs. Een steenweg richting Willebroek en Antwerpen, de
voorloper van de A12 is reeds te zien op de kaart vanaf 1904. De A12 zoals we die nu kennen met afrittencomplex
te Willebroek is te zien vanaf 1969.

Afb. 24: Popp-kaart (1842 - 1879) met aanduiding van het onderzoeksgebied (rood) (Bron: QGis/Geopunt, 01/08/2016,
digitaal plan, aanmaakschaal 1.45000, 2016F153)
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(a)

Afb. 25: Vandermaelen - kaart (1846 - 1854) met aanduiding van het onderzoeksgebied (rood) (Bron: QGis/Geopunt,
dd01/08/2016, digitaal plan, aanmaakschaal 1.45000, 2016F153)

Afb. 26: (a): Vandermaelen - kaart (1846 - 1854) met aanduiding van het onderzoeksgebied (rood), Detail (Bron:
QGis/Geopunt, dd01/08/2016, digitaal plan, aanmaakschaal 1.5000, 2016F153)
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Afb. 27: Topografische kaart uit 1873 met aanduiding van het onderzoeksgebied (rood) (Bron: Cartesius, digitaal plan,
01/08/2016, 2016F153).

Afb. 28: Topografische kaart uit 1904 met aanduiding van het onderzoeksgebied (rood) (Bron: Cartesius, digitaal plan,
01/08/2016, 2016F153).
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Afb. 29: Topografische kaart uit 1939 met aanduiding van het onderzoeksgebied (rood) (Bron: Cartesius, digitaal plan,
01/08/2016, 2016F153).

Afb. 30: Topografische kaart uit 1969 met aanduiding van het onderzoeksgebied (rood) (Bron: Cartesius, digitaal plan,
01/08/2016, 2016F153).
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Afb. 31: Topografische kaart uit 1981 met aanduiding van het onderzoeksgebied (rood) (Bron: Cartesius, digitaal plan,
01/08/2016, 2016F153).

Afb. 32: Topografische kaart uit 1989 met aanduiding van het onderzoeksgebied (rood) (Bron: Cartesius, digitaal plan,
01/08/2016, 2016F153).
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Archeologische situering
2.4.1

Onderzoekskader

Afb. 33: Detail uit het geoportaal Onroerend Erfgoed met aanduiding van gebieden waar geen archeologisch erfgoed te
verwachten valt (zwart), landschapsrelicten (bruin), beschermde cultuurhistorische landschappen (groen), landschappelijk
erfgoed (paars) en het onderzoeksterrein (rood), (Bron: Geo.onroerenderfgoed.be/QGIS, digitaal plan, 08/09/2016,
aanmaakschaal 1.40000, 2016F153).

Het onderzoeksgebied doorsnijdt geen gebieden waar geen archeologisch erfgoed te verwachten valt. Het
doorsnijdt wel verschillende landschaprelicten zoals: Buggenhoutbos39, Kasteeldomein Groenhof en omgeving40,
en het domein van het Kasteel Drie Torens41. Landschappelijk erfgoed in de omgeving bestaat uit de tuin van
hoeve Kaashof (reeds vermeld bij het historisch kader)42, het park van het kasteel Drie Torens43 en het
Kasteeldomein van Houtem en omgeving 44. Beschermde archeologische sites en vastgestelde archeologische
zones zijn niet aanwezig.
2.4.2

Archeologische situering van het projectgebied

(a) Gekende vindplaatsen
Op het tracé van het onderzoeksgebied en op de aangrenzende percelen zijn niet veel archeologische indicatoren
gekend. De archeologische voorkennis is dus 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.

39

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/135120
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/135071
41 https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/134055
42 https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/134058
43 https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/134055
44 https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/135072
40

35

ARON Rapport 302

DEEL 2 Verslag van de resultaten

CAI
2137

Naam
Luchtfoto
indicator
Leva184

Gemeente
Londerzeel

Deelgemeente
Steenhuffel

Beschrijving
Luchtfoto indicator: Leva184.
Er werd gedacht aan een oude weg of
perceelsgracht maar het betreft zeer waarschijnlijk
de bestaande leiding.45

2181

Luchtfoto
indicator
Leva145

Londerzeel

Londerzeel

Luchtfoto indicator: Leva145.
Lijnelementen waarschijnlijk ontstaan door de
bestaande leiding. 46

3384

Luchtfoto
indicator
Hof ter
Locht/
Leva144

Londerzeel

Londerzeel

Gelegen bij de Kalvarieberg.
Houdt waarschijnlijk verband met CAI 2177.
Het gaat mogelijk om een site met walgracht of
motte. Op de Ferrariskaart is geen walgracht
zichtbaar.47

2177

Luchtfoto
indicator
Leva143

Londerzeel

Londerzeel

Houdt waarschijnlijk verband met CAI 3384.
Het gaat om een circulaire structuur met twee
onderbrekingen en een brede gracht. Mogelijk te
interpreteren als uit de bronstijd.48

103547

Spaans
Kasteel

Willebroek

Tisselt

Abdijhoeve die omwald werd ter verdediging
tegen muitende Spaanse troepen. steen met
jaartal 1574 gevonden 49

103549

Peeters straat I

Willebroek

Tisselt

Het gaat om een Laat middeleeuwse
alleenstaande hoeve te zien op de Ferrariskaart. 50

166284

Buurtweg
23

Willebroek

Tisselt

Losse vondst van lithisch materiaal (op 18-032014) tijdens een toevallige rondgang in het kader
van het herstel van buurtweg 23. 51

103554

De Schoor hoeve

Willebroek

Tisselt

Alleenstaande Laat middeleeuwse hoeve te zien
op de Ferrariskaart: terminus antequem. 52

103555

Windmolen
van Tisselt

Willebroek

Tisselt

Laat middeleeuwse windmolen te zien op de
Ferrariskaart: terminus antequem. 53

45

Luchtfoto genomen op 13-02-1983 door Marc Meganck; Charles Leva (1983), D-4356
https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/2137
46 Luchtfoto genomen op 14-07-1973 door Marc Meganck; Charles Leva (1973) , D-3753 - 9
https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/2181
47 Luchtfoto genomen op 14-07-1973 door Marc Meganck; Charles Leva (1973), D-3826; Charles Leva (1973), D-3818-1;
Vranckaert, F. (1989), pp. 17-19.; Erbesselt J. (1964), p. 134.
https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/3384
48 Luchtfoto genomen op 14-07-1973 door Marc Meganck; Charles Leva (1973), D-3826
https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/2177
49 Kennes H., Plomteux G. & Steyaert R. (1995, pp. 328-330.
50 https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/103549
51 https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/166284
52 https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/103554
53 https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/103555
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Afb. 34: Detail uit de Centrale Archeologische Inventaris met aanduiding van de omliggende vindplaatsen en het
onderzoeksterrein (rood), Detail 1 (Bron: Geo.onroerenderfgoed.be/QGIS, digitaal plan, 01/08/2016, aanmaakschaal 1.10000,
2016F153).

Afb. 35: Detail uit de Centrale Archeologische Inventaris met aanduiding van de omliggende vindplaatsen en het
onderzoeksterrein (rood), Detail 2 (Bron: Geo.onroerenderfgoed.be/QGIS, digitaal plan, 01/08/2016, aanmaakschaal 1.10000,
2016F153).

37

ARON Rapport 302

DEEL 2 Verslag van de resultaten

Afb. 36: Detail uit de Centrale Archeologische Inventaris met aanduiding van de omliggende vindplaatsen en het
onderzoeksterrein (rood), Detail 3 (Bron: Geo.onroerenderfgoed.be/QGIS, digitaal plan, 01/08/2016, aanmaakschaal 1.10000,
2016F153).

(a) Archeologische indicatoren voor het projectgebied
Het onderzoeksgebied is gelegen 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. Het
onderzoeksterrein ligt namelijk in het Overgangsgebied of ook Zandlössgebied genoemd.
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
aangesneden. In het noordoosten van het onderzoeksgebied is er kans op een (verbrokkelde) podzolbodem. Op
de bodemerosiekaart is te zien dat het onderzoeksgebied gelegen is op percelen met een verwaarloosbare tot
lage potentiële erosie. Deze aspecten bieden een gunstig beeld voor potentiële bewoning in het verleden en de
bewaring hiervan.
Op de historische kaarten is te zien dat de percelen langs het onderzoeksgebied voornamelijk onbebouwd zijn.
Het onderzoeksgebied bevindt zich historisch gezien in een zone met lage densiteit aan bebouwing. Er zijn enkele
uitzonderingen waarbij bewoning aanwezig is op de aangrenzende percelen. Dit betreffen meestal Laat
middeleeuwse hoeves. Het onderzoeksgebied doorsnijdt deze bebouwing niet maar loopt er langs.
Archeologische indicatoren op en rond het onderzoeksgebied zijn beperkt in aantal. De archeologische
voorkennis is dus 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.

38

ARON Rapport 302

2.5

DEEL 2 Verslag van de resultaten

Gaafheid van het terrein: recente verstoringen

Bij het Kabel- en Leidingen Informatie Portaal (KLIP) werd informatie opgevraagd over de in het plangebied
aanwezige nutsleidingen. Hieronder wordt een kort overzicht gegeven van de gekende leidingen op of rondom
het onderzoeksterrein. Afb. 36 geeft een overzicht van de aanwezige nutsleidingen. Op te merken hierbij is dat
de diepte en breedte van de sleuven voor het uitgraven van deze leidingen tot op heden onbekend blijft.

Afb.37: Overzicht aanwezige nutsleidingen op het onderzoeksterrein (KLIP/Initiatiefnemer)(gehaald uit Algemeen grondplan
drinkwaterleiding Tisselt-Buggenhout, 2016F153)

Over heel het onderzoeksgebied is reeds een bestaande drinkwaterleiding DN900 aanwezig. De bodem is hier
voor een strook van 5 m breed en ca. 3 m diep verstoord. De nieuwe drinkwaterleiding komt hierlangs te liggen.
Verder zijn er nutsleidingen aanwezig waar er straten gekruist worden. Ook hier is de bodem reeds verstoord
door de aanleg hiervan en van de wegen.
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Synthese

Tijdens dit bureauonderzoek werden volgende onderzoeksvragen behandeld:
Wat zijn de gekende archeologische gegevens in het projectgebied?
Archeologische indicatoren op en rond het onderzoeksgebied zijn beperkt in aantal. De archeologische
voorkennis is dus 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. Meer specifiek worden volgende historische en archeologische locaties
doorsneden door de leiding:
o ‘Cse Ter Clooten’ , het latere Kaashof,
o ‘Ferme Witpaerd’,
o ‘Cse Terhacht’, later de ‘Ferme Terlogt’ (CAI 3384),
o ‘Cse Keucken’ , later het Spaans Kasteel (CAI 103547),
o ‘Cse Schoor’, later de Schoor -hoeve (CAI 103554),
o luchtfoto indicators in de vorm van lijnelementen CAI 2137 en CAI 2181,
o losse vondst van lithisch materiaal (CAI 166284).

-

Welke informatie geven de gekende historische en iconografische gegevens van het projectgebied?
Op de historische kaarten is te zien dat de percelen langs het onderzoeksgebied voornamelijk
onbebouwd zijn. Het onderzoeksgebied bevindt zich historisch gezien in een zone met lage densiteit
aan bebouwing. Er zijn enkele uitzonderingen waarbij bewoning aanwezig is op de aangrenzende
percelen. Dit betreffen meestal Laat middeleeuwse hoeves. Het onderzoeksgebied doorsnijdt deze
bebouwing niet maar loopt er langs.

-

Wat is de landschapshistoriek van het terrein?
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 aangesneden. In het noordoosten van het onderzoeksgebied is er kans op een
(verbrokkelde) podzolbodem. Op de bodemerosiekaart is te zien dat het onderzoeksgebied gelegen is
op percelen met een verwaarloosbare tot lage potentiële erosie. Deze aspecten bieden een gunstig
beeld voor potentiële bewoning in het verleden en de bewaring hiervan.

-

Wat is de gebruiksevolutie van het terrein?
Het onderzoeksgebied bevindt zich historisch gezien in een zone met lage densiteit aan bebouwing.
De percelen worden voornamelijk gebruikt als weiland, maïsveld of akker.

-

Welke aanwijzingen bevatten de bestaande en gekende bronnen over het archeologische potentieel
van het terrein?
Het onderzoeksgebied is gelegen 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. Het onderzoeksterrein ligt namelijk in het Overgangsgebied of ook
Zandlössgebied genoemd. Het landschap is vlak. De bodem bestaat voornamelijk uit matig natte tot
natte zandleemgronden. Er worden verschillende waterlopen aangesneden. In het noordoosten van het
onderzoeksgebied is er kans op een (verbrokkelde) podzolbodem. Op de bodemerosiekaart is te zien
dat het onderzoeksgebied gelegen is op percelen met een verwaarloosbare tot lage potentiële erosie.
Deze aspecten bieden een gunstig beeld voor potentiële bewoning in het verleden en de bewaring
hiervan. Op de historische kaarten is echter te zien dat de percelen langs het onderzoeksgebied
voornamelijk onbebouwd zijn. Er zijn enkele uitzonderingen waarbij bewoning aanwezig is op de
aangrenzende percelen. Dit betreffen meestal Laat middeleeuwse hoeves. Archeologische indicatoren
op en rond het onderzoeksgebied zijn beperkt in aantal. De archeologische voorkennis is dus beperkt.
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Volgende zones met een archeologisch potentieel kunnen afgebakend worden:54
-

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):55
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).

-

Wat zijn de gekende verstoringen (van de huidige verhardingen, riolering, allerhande leidingen, enz)?
Hoe diep gaan deze verstoringen en over welke oppervlakte verspreiden ze zich?
Over heel het onderzoeksgebied is reeds een bestaande drinkwaterleiding DN900 aanwezig. De bodem
in hier voor een strook van 5 m breed en ca. 3 m diep verstoord. De nieuwe drinkwaterleiding komt
hierlangs te liggen. Verder zijn er nutsleidingen aanwezig waar er straten gekruist worden. Ook hier is
de bodem reeds verstoord door de aanleg hiervan en van de wegen.

-

Wat is de impact van de geplande werken?
Door de geplande werken zullen eventueel aanwezige archeologische waarden weggegraven en
bijgevolg vernield worden.

In TABEL 3 wordt op basis van de reeds gekende informatie voor het onderzoeksgebied een verwachting
voorgesteld voor de betreffende fase van het onderzoek (bureauonderzoek) voor het projectgebied. Per periode
wordt de onderzoeksmethode aangegeven waarmee in de betreffende fase van het onderzoek deze verwachting
getoetst zal worden56 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.

54

Zie Bijlage 19

55 ‘Cse Schoor’, later de Schoor -hoeve (CAI 103554), valt weg gezien deze locatie in gebruik is als industrieterrein.
56 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, buiten een losse
vondst zijn er geen
indicatoren die wijzen
op de aanwezigheid van
steentijdresten.

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.)
Metaaltijden


Bronstijd (2.000 – 800 v. Chr.)

IJzertijd (800 – 57 v. Chr.)
Romeinse tijd

Matig, CAI 2177
beschrijft lijnelementen
mogelijk te
interpreteren als
daterend uit de
Bronstijd.
Matig
Laag
Laag



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

Laag



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

Laag



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

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



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

Laag



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

Hoog



16de eeuw

Hoog
Hoog



17de eeuw

/



18de eeuw

/

Nieuwste tijd

19de eeuw

/
/



20ste eeuw

/



21ste

/

eeuw

Controle van de
bodemkundige
aspecten (zie 2.
Landschappelijk
bodemonderzoek)

Laag

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

Nieuwe tijd

Toch leek ons een
controle van de
bodemkundige
aspecten aangewezen
(zie 2. Landschappelijk
bodemonderzoek).

Laag



Middeleeuwen

Onderzoeksmethode

Controle van de
bodemkundige
aspecten (zie 2.
Landschappelijk
bodemonderzoek)

TABEL 3: Archeologische verwachting per periode voor het onderzoeksgebied

4.

Samenvatting voor een gespecialiseerd publiek

Het onderzoeksgebied is wat betreft Quartair geologische opbouw gelegen 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. Het onderzoeksterrein ligt namelijk in het Overgangsgebied of ook
Zandlössgebied genoemd.
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
aangesneden. In het noordoosten van het onderzoeksgebied is er kans op een (verbrokkelde) podzolbodem. Op
de bodemerosiekaart is te zien dat het onderzoeksgebied gelegen is op percelen met een verwaarloosbare tot
lage potentiële erosie. Deze aspecten bieden een gunstig beeld voor potentiële bewoning in het verleden en de
bewaring hiervan.
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Op de historische kaarten is te zien dat de percelen langs het onderzoeksgebied voornamelijk onbebouwd zijn.
Het onderzoeksgebied bevindt zich historisch gezien in een zone met lage densiteit aan bebouwing. Er zijn enkele
uitzonderingen waarbij bewoning aanwezig is op de aangrenzende percelen. Dit betreffen meestal Laat
middeleeuwse hoeves. Het onderzoeksgebied doorsnijdt deze bebouwing niet maar loopt er langs.
Archeologische indicatoren op en rond het onderzoeksgebied zijn beperkt in aantal. De archeologische
voorkennis is dus 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.

5.

Samenvatting voor een niet-gespecialiseerd publiek

Het onderzoeksgebied is gelegen in het Overgangsgebied of ook Zandlössgebied genoemd. Dit wil zeggen dat er
zowel dekzand, löss als zandleem aanwezig is. Het landschap is vlak. De bodem bestaat voornamelijk uit matig
natte tot natte zandleemgronden. Het onderzoeksgebied doorsnijdt verschillende waterlopen. In het
noordoosten van het onderzoeksgebied is er kans op een intacte natuurlijke bodemopbouw (podzolbodem). Op
de bodemerosiekaart is te zien dat het onderzoeksgebied gelegen is op percelen met een verwaarloosbare tot
lage potentiële erosie. Deze aspecten bieden een gunstig beeld voor potentiële bewoning in het verleden en de
bewaring hiervan.
Op de historische kaarten is te zien dat de percelen langs het onderzoeksgebied voornamelijk onbebouwd zijn.
Het onderzoeksgebied bevindt zich historisch gezien in een zone met lage densiteit aan bebouwing. Er zijn enkele
uitzonderingen waarbij bewoning aanwezig is op de aangrenzende percelen. Dit betreffen meestal Laat
middeleeuwse hoeves. Het onderzoeksgebied doorsnijdt deze bebouwing niet maar loopt er langs.
Archeologische indicatoren op en rond het onderzoeksgebied zijn beperkt in aantal. De archeologische
voorkennis is dus beperkt.
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Websites:
http://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1024695&param=inhoud&ref=search
https://www.onroerenderfgoed.be/assets/files/content/images/Code_van_Goede_Praktijk.pdf
http://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1023317&param=inhoud&ref=search
www.onroerenderfgoed.be/assets/files/content/downloads/140915_LV_RWO_Brochure_regelgeving.pdf
www.onroerenderfgoed.be/assets/files/content/images/Code_van_Goede_Praktijk.pdf
https://geo.onroerenderfgoed.be/
http://cai.onroerenderfgoed.be
www.cartesius.be
www.geopunt.be
www.bodemverkenner.be
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2.

Landschappelijk bodemonderzoek

A.

Beschrijving en situering van het onderzoek

1.

Administratieve gegevens

Onderdeel van het
onderzoek

Landschappelijk bodemonderzoek

Projectcode

2016F152

Naam en
erkenningsnummer
archeoloog

Lies Dierckx
OE/ERK/Archeoloog/2016/00144
ARON bvba Archeologisch Projectbureau, Neremweg 110, 3700 Tongeren
OE/ERK/Archeoloog/2015/00006

Andere actoren:
Aardkundige

Chris Cammaer (ACC Geology)

Locatiegegevens

Oost-Vlaanderen: Buggenhout Kasteelstraat tot Antwerpen: Willebroek: Tisselt
Baeckelmanstraat

Bounding box
coördinaten

x-Min, y-Min: 139111.74,186734.27 : x-Max, y-Max 148736.05,192581.79

Oppervlakte

Het totale projectgebied heeft een oppervlakte van ca. 16,8 ha.

Kadasternummers

Gemeente

Afdeling

Sectie

Perceelsnummer

Willebroek

5

A

444W

Willebroek

5

A

444S

Willebroek

5

A

446B

Willebroek

5

A

445E

Willebroek

5

A

230B

Willebroek

5

A

204A

Willebroek

5

A

162A

Willebroek

5

A

161A

Willebroek

5

A

160A

Willebroek

5

A

158B

Willebroek

5

A

156B

Willebroek

5

D

49A

Willebroek

5

D

49B

Willebroek

5

D

55

Willebroek

5

D

54

Willebroek

5

D

59N

Willebroek

5

D

91E

Willebroek

5

D

90B2

Kapelle-Op-Den-Bos

3

A

6D2

Kapelle-Op-Den-Bos

3

A

3H

Kapelle-Op-Den-Bos

3

A

43B

Kapelle-Op-Den-Bos

3

A

44G

Kapelle-Op-Den-Bos

3

A

3K
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Kapelle-Op-Den-Bos

3

A

2G

Londerzeel

1

C

424/2

Londerzeel

1

C

424B

Londerzeel

1

C

425M

Londerzeel

1

C

434D

Londerzeel

1

C

459D

Londerzeel

1

C

459G

Londerzeel

1

C

458B

Londerzeel

1

C

457C

Londerzeel

1

C

456B

Londerzeel

1

C

470D

Londerzeel

1

C

335V

Londerzeel

1

C

335M

Londerzeel

1

C

333D

Londerzeel

1

C

333H

Londerzeel

1

C

330D

Londerzeel

1

C

329C

Londerzeel

1

C

328I

Londerzeel

1

C

488E

Londerzeel

1

C

489B

Londerzeel

1

C

236B

Londerzeel

1

C

258C

Londerzeel

1

C

259C

Londerzeel

1

C

257G

Londerzeel

1

C

256E

Londerzeel

1

C

135M

Londerzeel

1

C

135K

Londerzeel

1

C

134E

Londerzeel

1

C

112H

Londerzeel

1

C

111V

Londerzeel

1

C

111X

Londerzeel

1

C

111P

Londerzeel

1

C

111M

Londerzeel

1

C

109B

Londerzeel

1

C

105R2

Londerzeel

1

C

105P2

Londerzeel

1

F

2N2

Londerzeel

1

F

9E

Londerzeel

1

F

9D

Londerzeel

1

F

10B

Londerzeel

1

A

548V

Londerzeel

1

A

532C

Londerzeel

1

A

529

Londerzeel

1

A

528H
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Londerzeel

1

A

528E

Londerzeel

1

A

527D

Londerzeel

1

A

498P

Londerzeel

1

A

498I

Londerzeel

1

A

498S

Londerzeel

1

A

499C

Londerzeel

1

A

434C

Londerzeel

1

A

422D

Londerzeel

1

A

423E

Londerzeel

1

G

8I

Londerzeel

1

G

8V

Londerzeel

1

G

25C

Londerzeel

1

G

11E

Londerzeel

2

D

284A

Londerzeel

2

D

288F

Londerzeel

2

D

288D

Londerzeel

2

D

288E

Londerzeel

2

D

286A

Londerzeel

3

A

655B

Londerzeel

3

A

655C

Londerzeel

3

A

654B

Londerzeel

3

A

116M

Londerzeel

3

A

116P

Londerzeel

3

A

113G

Londerzeel

3

A

157H

Londerzeel

3

A

157F

Londerzeel

3

A

112P

Londerzeel

3

A

112K

Londerzeel

3

A

110E

Londerzeel

3

A

173H

Londerzeel

3

A

183A

Londerzeel

3

A

182B

Londerzeel

3

A

182A

Londerzeel

3

A

211N

Londerzeel

3

A

240A

Londerzeel

3

A

245G

Londerzeel

3

A

355S

Londerzeel

3

A

355I

Londerzeel

3

A

354C

Londerzeel

3

A

333F

Londerzeel

3

A

333E

Londerzeel

3

A

334E

Londerzeel

3

A

335E

Londerzeel

3

A

336E
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Londerzeel

3

A

337E

Londerzeel

3

A

325B

Londerzeel

3

A

324S

Londerzeel

3

A

324F

Londerzeel

3

D

630I

Londerzeel

3

D

631D

Londerzeel

3

D

631E

Londerzeel

3

D

631F

Londerzeel

3

D

633E

Londerzeel

3

D

633F

Londerzeel

3

D

557F

Londerzeel

3

D

556N

Londerzeel

3

D

553E

Londerzeel

3

D

552D

Londerzeel

3

D

546W

Merchtem

1

A

20K

Merchtem

1

A

14I

Merchtem

1

A

14N

Merchtem

1

A

32A

Merchtem

1

A

172F

Merchtem

1

A

173B

Merchtem

1

A

175N

Merchtem

1

A

181P

Buggenhout

1

B

684F3

Buggenhout

1

B

684E3

Buggenhout

1

B

684G3

Buggenhout

1

B

384H3

Buggenhout

1

B

684K3

Buggenhout

1

B

684I3

Buggenhout

1

B

684I3

Buggenhout

1

B

693F

Buggenhout

1

B

693E

Buggenhout

1

B

694Z

Buggenhout

1

B

694F2

Buggenhout

1

B

695W4

Kadasterkaart(en) en
topografische kaarten

zie Hoofdstuk 1. Bureauonderzoek, Afb. 1 en Afb. 2 en bijlagen 3-7

Begin –en einddatum

Begin: 2/08/2016
Eind: 15/09/2016

Thesaurusthermen57

Landschappelijk bodemonderzoek

57

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/thesaurus
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Overzichtsplan
verstoringen

Afb. 1.1: Kadastraal plan met perceelgrenzen en aanduiding van nutsleidingen en bestaande
drinkwaterleiding Buggenhout - Tisselt (Bron: QGis/Geopunt, dd 23/08/2016, digitaal plan,
aanmaakschaal 1.40000, 2016F152)

2.

Archeologische voorkennis van het onderzoeksterrein

Op basis van het bureauonderzoek (projectcode 2016F153) werd duidelijk dat het onderzoeksgebied gelegen is
in het Overgangsgebied of ook Zandlössgebied genoemd. Dit wil zeggen dat er zowel dekzand, löss als zandleem
aanwezig is. Het landschap is vlak. De bodem bestaat voornamelijk uit matig natte tot natte zandleemgronden.
Het onderzoeksgebied doorsnijdt verschillende waterlopen. In het noordoosten van het onderzoeksgebied is er
kans op een intacte natuurlijke bodemopbouw (podzolbodem). Op de bodemerosiekaart is te zien dat het
onderzoeksgebied gelegen is op percelen met een verwaarloosbare tot lage potentiële erosie. Deze aspecten
bieden een gunstig beeld voor potentiële bewoning in het verleden en de bewaring hiervan. Op de historische
kaarten is te zien dat de percelen langs het onderzoeksgebied voornamelijk onbebouwd zijn. Het
onderzoeksgebied bevindt zich historisch gezien in een zone met lage densiteit aan bebouwing. Er zijn enkele
uitzonderingen waarbij bewoning aanwezig is op de aangrenzende percelen. Dit betreffen meestal Laat
middeleeuwse hoeves. Het onderzoeksgebied doorsnijdt deze bebouwing niet maar loopt er langs.
Archeologische indicatoren op en rond het onderzoeksgebied zijn beperkt in aantal. De archeologische
voorkennis is dus 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.

3.

Beschrijving van het landschappelijk bodemonderzoek

3.1

Doelstelling en onderzoeksvragen

Doel van het aanvullend vooronderzoek, zonder ingreep in de bodem, is 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.
De doelstellingen van dit aanvullend vooronderzoek kunnen concreet als volgt omschreven worden:
-

-

Een beeld vormen en het verder specifiëren van het landschappelijke kader en de
bodembewaringstoestand; meer bepaald de aard en ruimtelijke afbakening van de verstoringen reeds
aanwezig door de aanleg van de bestaande waterleiding, en hun impact op het oorspronkelijke
bodemprofiel (inclusief de mogelijk aanwezige archeologie).
Een beeld te vormen van de bodemkundige opbouw op het terrein.
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Een inschatting te maken van de mogelijkheid van de aanwezigheid van archeologisch erfgoed.
De nood aan bijkomend vooronderzoek met of zonder ingreep in de bodem te bepalen, de aard, de
doorlooptijd en de strategie van dit bijkomend vooronderzoek, en de hieraan gekoppelde kostprijs te
kunnen ramen.

Tijdens het landschappelijk bodemonderzoek dienen volgende vragen beantwoord te worden:
-

-

3.2

Welke zijn de waargenomen bodemhorizonten, beschrijving en duiding?
Wat zijn de oorspronkelijke bodemhorizonten geweest. Kunnen we deze beschrijven en duiden?
Waar wijst het bodemprofiel op een afgraving en/of egalisatie van het terrein? Is er sprake van een
verstoring van het bodemprofiel? Zo ja, waar en tot welke diepte is hier sprake van? Om welke
ingrepen gaat het? Is hier een natuurlijke of een antropogene verklaring voor?
Naar schatting wordt de nieuwe drinkwaterleiding over een groot deel van het tracé aangelegd binnen
de verstoring die veroorzaakt is door de aanleg van de eerste waterleiding in de jaren 1970. Waar is dit
het geval en waar niet?
Wat is de relatie tussen de bodem en de landschappelijke context (landschap, geomorfologie, …)?
Zijn er bodems beschikbaar die nog voldoende waardevol zijn voor prehistorie? En voor sites met
bodemsporen?
Indien ja, waar en hoe wordt een vervolgonderzoek best ingepland?
Beschrijving van de gebruikte methoden, technieken en strategie

Het uitvoeren van het landschappelijk bodemonderzoek door middel van handmatige boringen volgens de
onderstaande methode en techniek werd als de beste methode beoordeeld voor het uitvoeren van de gerichte
staalname binnen het projectgebied.
Het onderzoek wordt uitgevoerd door een veldwerkleider met ervaring in landschappelijke booronderzoeken.
De veldwerkleider zal worden bijgestaan door een aardkundige met ervaring met zand-, löss- en zandleembodems.
Het landschappelijk bodemonderzoek voldoet aan volgende voorwaarden:
-

-

-

De boringen worden uitgevoerd met een Edelmanboor. Edelmanboren hebben een minimale diameter
van 7 centimeter. De gehanteerde boor (= 10 cm) laat toe om een natuurgetrouwe doorsnede te
bekomen van de aanwezige aardkundige eenheden, en is op een iets lichter bodemtype handmatig
nog goed bruikbaar.
Alle boringen worden genummerd en op plan aangebracht (boorpunten opgemeten dmv Total
Station, inclusief hoogtemeting in TAW).
De dikte van de horizonten en/of afzettingen worden opgemeten vanaf het maaiveld tot de
moederbodem met vermelding van de gaafheid (gaaf, verstoord maar herkenbaar, heterogeen). De
beschrijving van de horizonten wordt gebaseerd op het FAO Unesco systeem (A, E, B, C; met waar
nodig/mogelijk onderverdelingen). Indien er veen wordt aangetroffen, wordt de bewaringstoestand
van het veen nauwkeurig beschreven (geoxideerd of niet).
De inplanting van de boringen wordt aangeduid op een algemeen overzichtsplan met een leesbare
schaal. Het opmetingsplan is gegeorefereerd en digitaal (inplantingen boringen op topokaart in pdfformaat) beschikbaar.

Het landschappelijk bodemonderzoek werd op 2, 3 en 18, 19 augustus 2016 uitgevoerd door Lies Dierckx (Aron
bvba), onder begeleiding van aardkundige Chris Cammaer (ACC Geology). In totaal werden 62 boringen op het
onderzoeksterrein uitgevoerd. De boringen werden gestart aan de Baeckelmanstraat te Tisselt. Er werd richting
zuidwesten gewerkt, naar de Kasteelstraat te Buggenhout. Soms werden enkele boringen overgeslagen wegens
zeer slechte of onmogelijke toegankelijkheid van het terrein. Hieronder vallen onder meer maïsvelden van reeds
1m70 hoog of meer, weiden met paarden, koeien of bokken met elektriciteit op de afsluiting, afsluitingen van
1m hoog, beken die niet veilig overgestoken worden, enz. Wanneer de toegang vrij gemaakt kon worden, werd
er naar deze plaatsen teruggegaan. De boringen werden om de 100 m gezet om te kijken of de bodem reeds
verstoord was bij de aanleg van de bestaande waterleiding. Wanneer verstoring werd vastgesteld werd, voor zo
ver een zelfde situatie te verwachten was op basis van het inplantingsplan, er over gegaan op een tussenafstand
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van 200 m. De boringen werden gezet door middel van een pedologische boor (Edelmanboor (diam. 10 cm)). Uit
onze eigen ervaringen bij het opvolgen van lijntrajecten 58 in het verleden is dit meermaals een goede techniek
gebleken.
De diepte van de boringen varieert van ca. 20 cm onder het maaiveld tot 120 cm. Dat bij een aantal boringen
niet dieper werd geboord, heeft te maken met de aanwezigheid van een verharding of puin onder de teelaarde.
Alle boorprofielen werden gefotografeerd en beschreven. De opgeboorde grond werd daarvoor in stratigrafische
volgorde gelegd met een schaallat erlangs. Alle boorlocaties werden digitaal ingemeten met een GPRS. Bij de
uitwerking van het onderzoek werd een databank opgesteld met een fotolijst 59 en een lijst met boorstaten60.
Tevens werd een gegeorefereerd overzichtsplan opgemaakt met daarop de inplanting van de boorpunten 61 en
werd een overzichtsplan gemaakt van de variatie in aardkundige opbouw van het onderzochte gebied62. Ten
slotte werden ook de boorprofielen gedigitaliseerd. 63
Er werden bij het onderzoek geen natuurwetenschappelijke staalnames uitgevoerd. Een stalenlijst werd daarom
niet opgenomen bij de bijlagen.
3.3

Randvoorwaarden

Soms werden enkele boringen overgeslagen wegens zeer slechte of onmogelijke toegankelijkheid van het
terrein. Hieronder vallen onder meer maïsvelden van reeds 1m70 hoog of meer, weiden met paarden, koeien of
bokken met elektriciteit op de afsluiting, afsluitingen van 1m hoog, beken die niet veilig overgestoken worden,
enz. Wanneer de toegang vrij gemaakt kon worden, werd er naar deze plaatsen teruggegaan.
Bij aanleg van de bestaande drinkwaterleiding in de jaren 1970 werd de ca. 5 m brede en ca. 3 m diepe sleuf
weer opgevuld met de originele afgegraven bodem. Hierbij werd de uitgegraven grond niet apart gestapeld. De
grond werd op één hoop geplaatst en nadien door elkaar terug in de sleufopening geplaatst.

58

DRIESEN P., VAN DE STAEY I. en J. STEEGMANS (2012) Het archeologisch onderzoek in het kader van de DN1000
aardgasvervoersleiding VTN2. Lot 1 en 2: Deeltraject Opwijk-Voeren. Onderzoek uitgevoerd in opdracht van Fluxys nv (ARON
RAPPORT 170), Sint-Truiden. D/2013/12.651/5
59 Bijlage 8
60 Bijlage 5
61 Bijlage 6
62 Bijlage 7
63 Bijlage 9
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1.1 Beschrijving van de resultaten
1.1.1 Landschappelijke, geologische en bodemkundige beschrijving van het onderzochte gebied
Voor een uitgebreide tekstuele beschrijving van de landschappelijke ligging van het onderzochte gebied, inclusief
de aardkundige en hydrografische situering, grondgebruik en fysisch-geografische gegevens verwijzen wij naar
Hoofdstuk I. Bureauonderzoek (projectcode 2016F153) - B. Assessmentrapport - 1.3 Landschappelijke situering.
Een tekstuele geologische situering en de ontstaansgeschiedenis van de aardkundige eenheden van het
onderzochte gebeid en zijn omgeving is terug te vinden onder Hoofdstuk I. Bureauonderzoek - B.
Assessmentrapport (projectcode 2016F153) - 1.3.2 Geologie - (a) Quartair geologische kaart - (b) Tertiair
geologische kaart.
Een tekstuele bodemkundige situering van het onderzochte gebeid en zijn omgeving is terug te vinden onder
Hoofdstuk I. Bureauonderzoek - B. Assessmentrapport (projectcode 2016F153) - 1.3.1 Bodem.
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1.1.2 Beschrijving van de boringen

Afb 38: (1): Overzichtsplan met de variatie in aardkundige opbouw van het onderzochte gebied. (Bron: ARON bvba, digitaal
plan, aanmaakschaal 1.1750, 2016F152). ZIE BIJLAGE 15
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Afb 39: (2): Overzichtsplan met de variatie in aardkundige opbouw van het onderzochte gebied. (Bron: ARON bvba, digitaal
plan, aanmaakschaal 1.1750, 2016F152). ZIE BIJLAGE 15
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Afb 40: (3): Overzichtsplan met de variatie in aardkundige opbouw van het onderzochte gebied. (Bron: ARON bvba, digitaal
plan, aanmaakschaal 1.1750, 2016F152). ZIE BIJLAGE 15
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Bij het merendeel van de boringen kon een (quasi) volledig verstoord bodemprofiel worden waargenomen. Het
volgende overzicht geeft in eerste instantie een beschrijving van de boringen en hun aardkundige eenheden.
Verder volgt een interpretatie.
Ten noorden van Baeckelmanstraat:
Bij boringen BO1 en BO2, ten noorden van de Baeckelmanstraat waar de nieuwe leiding reeds is aangesloten,
kon gezien worden hoe de verstoorde bodem binnen de aanlegzone van de leiding er uit ziet.
Baeckelmanstraat - Wolvenweg:
Boringen BO3 en BO4 ten zuiden van de Baeckelmanstraat konden niet worden gezet omdat hier onder de
teelaarde een verharding aanwezig is. De rest van de boringen toonden verstoorde bodem. De bodem is hier
reeds verstoord door de bestaande leiding.
Wolvenweg - Peeterstraat:
Bij boring BO6 wordt een intact A - B - C - profiel aangesneden. De A-horizont is donker bruin en humeus, de Bhorizont is licht geelbruin van kleur en de C-horizont licht geel. De B-horizont is circa 10 cm dik en gemengd met
de C-horizont. Het is daarom beter te spreken van een B/C-horizont. Bij de andere boringen is de bodem reeds
verstoord.
Peeterstraat - Bessemstraat:
Boring BO11 kon niet gezet worden wegens de aanwezigheid van een verharding onder de bouwvoor. Boring
BO62 betreft een niet verstoord bodemprofiel. De bodem bestaat uit een bouwvoor van 70 cm dik. Hieronder
bevindt zich een licht bruingele oranje B/C-horizont van 10 cm dik. Tenslotte gevolgd door een geeloranje Cghorizont met duidelijke roestvlekken. Bij boring BO59 is de bodem reeds verstoord.
Bessemstraat - A12:
De nieuwe leiding loopt vanaf boorpunt BO12 weg van de bestaande leiding. Bij boring BO13, BO60, BO61 en
BO14 is de bodem dus nog niet verstoord door de aanleg van de bestaande leiding. Bij boring BO12 is de bodem
wel reeds verstoord. Bij boringen BO60 en BO61 wordt een dikke bouwvoor (70 cm) opgevolgd door een
gemende A/C-horizont en een Cg-horizont met duidelijke roestvlekken. Bij boring BO14 is de bouwvoor circa 50
cm dik, gevolgd door een gemengde A/C-horizont van circa 20 cm die overgaat in de Cg-horizont. Die laatste
heeft duidelijke roestvlekken.
A12- Meerstraat:
Boring BO15 toont een opvolging van een A - C - C -profiel in licht lemig zand. De A-horizont is licht bruin, de Cg1horizont is licht geel en heeft uitlogingsverschijnselen. De onderliggende Cg2-horizont is donker geeloranje, met
roestvlekken. Boring BO16 toont een verstoorde bodem.
Meerstraat - Minnestraat:
De bodemtextuur wordt hier lemiger. Bij boringen BO17, BO18 en BO19 is de bodem reeds verstoord geweest.
Minnestraat - Neeravert:
Bij boring BO23 is een A - E - C - profiel te zien. De textuur van de bodem is zandleem. De A-horizont is 40 cm dik
en donker bruin van kleur, de E-horizont, een uitgeloogde horizont, is circa 10 cm dik en licht grijsbruin van kleur
met roestvlekken en de C-horizont is licht grijsgeel van kleur. Bij boring BO24 is er een A – C – profiel. Er zijn
duidelijke reductieverschijnselen zichtbaar, veroorzaakt door het lang nat liggen van het terrein.

56

ARON Rapport 302

DEEL 2 Verslag van de resultaten

Neeravert - Moorhoek:
Bij boring BO25 is de bodem reeds verstoord.
Moorhoek - Blauwenhoek:
Bij boring BO26 is de bodem verstoord. Boring BO27 bestaat uit een A - B - C - profiel. De bouwvoor is 10 cm dik
en bestaat uit donker bruin licht lemig zand met een zeer fijne textuur. De B-horizont is 20 cm dik en licht
grijsbruin van kleur. De Cg-horizont met bovenaan roestaanrijking is ook 20 cm dik en licht bruingeel van kleur.
De onderliggende Cr-horizont tenslotte bestaat uit licht witgrijs fijn zand.
Blauwenhoek - Ursene:
Bij boring BO28 is de bouwvoor dikker, circa 70 cm. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de nabijheid van
bebouwing. De bodem is ter hoogte van de boring verstoord.
Ursene - Sneppelaar:
De bodem wordt hier merkbaar natter en lemiger. Bij boring BO29 bestaat de bodem uit vochtige leem, de Chorizont is nat. Hier werd een A - B - C - profiel aangesneden. De bouwvoor is donker bruin en 10 cm dik, gevolgd
door een licht bruingrijze B-horizont van 30 cm dik op een licht grijsbruine C-horizont met felle roestvlekken. Bij
boring BO30 en boring BO31 bestaat de bodem eveneens uit natte leem. Hier is de bodem reeds verstoord.
Sneppelaar - Spoorweg:
Ter hoogte van boring BO32 wordt een A - B - C - profiel aangesneden. De bouwvoor is circa 60 cm dik en zandig.
De B-horizont hieronder is licht lemig en licht bruin van kleur, hij is circa 20 cm dik. De C-horizont is licht grijs,
licht lemig zand en zeer fijn van structuur. Bij boring BO55 is de bodem weer verstoord.
Spoorweg - Plas:
Boringen BO56 en BO57 werden ter hoogte van de spoorweg Mechelen -Gent gelegd, aan de Moorhoek. De
bodem is ook hier niet meer intact. De C-horizont is verstoord en kent duidelijke roestverschijnselen. Boring
BO35 toont een A - B - C -profiel. De bodem is nat en lemig. De bouwvoor is 10 cm dik gevolgd door een licht
grijsbruine B-horizont van circa 30 cm dik. De C-horizont is licht geelgrijs van kleur met roestvlekken. Boring BO36
is weer droger en zandiger. Ook hier is een A - B - C - profiel aanwezig. De bouwvoor is dikker, circa 30 cm. De Bhorizont is licht bruingeel en circa 10 cm dik. De C-horizont is licht geel. Boring BO37 bestaat uit een A - B - C profiel. De donker bruine bouwvoor is 10 cm dik, gevolgd door een lichter bruine, oudere ploeglaag van 40 cm
dik. De B-horizont is circa 30 cm dik en bestaat uit licht lemig zand. De C-horizont is licht oranjegeel van kleur.
Plas - Heide:
De bodem bij boring BO33 is reeds verstoord. Bij boring BO34 is er een A - B - C - profiel. De A-horizont is donker
bruin en 10 cm dik. De B-horizont bestaat uit droog licht lemig zand en is licht bruin en is circa 20 cm dik. De Chorizont is licht geeloranje van kleur. Boring BO41 heeft ook een A - B - C -profiel. De bouwvoor is zeer donker
bruin en 30 cm dik. Deze wordt gevolgd door een licht bruine B-horizont van circa 20 cm. De Cg-horizont is licht
bruingeel en heeft een duidelijke roestaanrijking.
Heide - Meir:
Boring BO38 snijdt een A - B - C - profiel aan. De bouwvoor is lemig van structuur. Deze is circa 40 cm dik. De Bhorizont daarentegen is licht lemig zand met een fijne structuur. Deze is licht bruingeel van kleur en 40 cm dik.
De C-horizont is licht geel van kleur en bestaat eveneens uit licht lemig zand met een fijne structuur. Boring BO39
snijdt ook een A - B - C - profiel aan. De textuur is eerder zandleem dan lemig zand. De bouwvoor is donker bruin
en 30 cm dik. De B-horizont is licht bruingeel en 10 cm dik. De C-horizont is licht geeloranje met roestvlekken.
Boring BO40 bestaat ook uit een A - B - C - profiel. De bouwvoor is 30 cm dik, gevolgd door een licht bruingele Bhorizont van 20 cm. De C-horizont is natter dan de bovenliggende lagen. Hij is licht geel van kleur met
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roestvlekken. De textuur bestaat uit licht lemig zand. Ter hoogte van boring BO42 is de bodem weer verstoord
door de bestaande leiding. De bodem is hier zeer vast (verkit).
Meir - Bouw:
Bij boring BO43 is het bodemprofiel niet meer intact. Ook boring BO44 toont een reeds verstoorde bodem. Bij
boring BO45 is de bodem lemig. De bodem is hier afgetopt. Er is zo goed als geen bouwvoor. Onmiddellijk onder
het oppervlak is een licht bruingele B/C-horizont aanwezig. Deze is 50 cm dik. Hieronder bevindt zich een Cg1horizont. Deze is licht geel en 40 cm dik. Hieronder bevindt zich een veel zandigere geeloranje Cg2-horizont.
Beide C-horizonten hebben duidelijke roestvlekken.
Bouw - Haan:
Ter hoogte van boring BO46 is de bodem reeds verstoord.
Haan - Steenhuffelstraat:
Bij boring BO47 is de bodem weer veel zandiger. De bodem is echter wel weer verstoord. Boring BO48 toont
dezelfde verstoorde C-horizont onder de bouwvoor.
Steenhuffelstraat - Peisegemstraat:
Boring BO49 aan de Steenhuffelstraat kon niet gezet worden door de aanwezigheid was baksteen en steenpuin.
Bij boring BO50 is de bodem reeds verstoord.
Peisegemstraat - Kasteelstraat:
Bij boring BO51 is het bodemprofiel duidelijk al verstoord. Tot 110 cm diep bestaat de bodem uit verstoorde
lagen teelaarde en geel zand met brokjes baksteen tussen. Ook bij boring BO52 en BO53 is de bodem reeds
verstoord. Boring BO54 ligt het dichtst tegen de Kasteelstraat, naast een boomgaard waar geen toegang tot was.
De bodem bestaat uit een zandige bouwvoor van 20 cm dik gevolgd door een licht bruingele B/C-horizont van 70
cm dik. Vervolgens is er een dunne laag van 10 cm van licht grijswit fijn zand met roestvlekken gevolgd door een
geeloranje C-horizont met roestvlekken.
1.1.3 Beschrijving van de referentieprofielen
Boring BO6 (A - B - C):
De bodem bestaat hier uit lichte zandleem en is droog. De Ap-horizont is donker bruin en humeus. Hij is 60 cm
dik. de B-horizont is licht geelbruin van kleur en de C-horizont licht geel. De B-horizont is circa 10 cm dik en
gemengd met de C-horizont. Het is daarom beter te spreken van een B/C-horizont. De C-horizont is geelbruin en
gaat tot 90 cm diep. Hieronder bevindt zich een Cg-horizont met sterke gleyverschijnselen. De boring werd
beëindigd op 100 cm diep.
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Cg

C

B

Ap

Afb. 41: Boring BO6, 2016F152

Boring BO61 (A - C):
De bodem bestaat uit lichte zandleem en is vochtig. De Ap-horizont is 50 cm dik. Hieronder bevindt zich een een
gemengde A/C-horizont, geelbruin gevlekt, van 10 cm dik. Hieronder ligt een licht gele Cg-horizont met sterke
gleyverschijnselen. De boring werd beëindigd op 120 cm.

Cg

C

A/C

Ap
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Afb. 42: Boring BO61, 2016F152

Boring BO23 (A - E - C):
De textuur van de bodem is vochtig zandleem. De A-horizont is 40 cm dik en donker bruin van kleur, de Ehorizont, een uitgeloogde horizont, is circa 10 cm dik en licht grijsbruin van kleur met roestvlekken. Hieronder
bevindt zich de C-horizont, deze is licht grijsgeel van kleur. De boring werd beëindigd op 80 cm.

Ap

E

C

Afb. 43: Boring BO23, 2016F152

Boring BO41 (A - B - C):
De bodem bestaat uit vochtig lemig zand. De bouwvoor is zeer donker bruin en 30 cm dik. Deze wordt gevolgd
door een licht bruine B-horizont van circa 20 cm. De Cg-horizont is licht bruingeel en heeft een duidelijke
roestaanrijking. De boring werd beëindigd op 80 cm.
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C

B

B

Ap

Afb. 44: Boring BO41, 2016F152

Boring BO54 (A - B - C):
De bodem bestaat uit vochtige lichte zandleem. De bouwvoor van 20 cm dik gevolgd door een licht bruingele
B/C-horizont van 70 cm dik. Vervolgens is er een Cr-horizont. Deze bestaat uit een dun pakket licht grijswit fijn
zand (10 cm) met roestvlekken gevolgd door een geeloranje C-horizont met gleyverschijnselen.

Cg

Cr

B/C
Ap

Afb. 45: Boring BO54, 2016F152
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1.2 Interpretatie

Afb. 46: Overzichtsplan met de variatie in aardkundige opbouw van het onderzochte gebied in overlay met bodemkaart. (Bron:
Geo.onroerenderfgoed.be/QGIS, digitaal plan, 13/09/2016, aanmaakschaal 1.40000, 2016F152).
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Afb. 47: Overzichtsplan met de variatie in aardkundige opbouw van het onderzochte gebied en aanduiding van de
archeologisch interessante zones. (Bron: Geo.onroerenderfgoed.be/QGIS, digitaal plan, 16/09/2016, aanmaakschaal 1.55000,
2016F152) ZIE BIJLAGE 19.1

Bij het merendeel van de boringen kon een (quasi) volledig verstoord bodemprofiel worden waargenomen. Dit
is gerelateerd aan de aanlegsleuf die werd gegraven voor het aanleggen van de eerste leiding op het tracé.
Wanneer er een intacte bodemopbouw kon worden vastgesteld betreft dit vaak een enkele boring tussen reeds
verstoorde profielen.
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Afb. 48: Overzichtsplan met de variatie in aardkundige opbouw van het onderzochte gebied in zone 1. (Bron: CAD/QGIS,
digitaal plan, 16/09/2016, aanmaakschaal 1.800, 2016F152) ZIE BIJLAGE 19.2

Er zijn twee grotere zones waar de bodem mogelijk nog intact bewaard is:
(1) Dit betreft de zone ten oosten van de A12 tot aan de Bessemstraat (BO13, BO14, BO60 en BO61). Deze zone
volgt de nieuwe leiding voor ca. 260 m. De breedte betreft de 15 m van de toekomstige werfzone. Deze wijkt
hier af van de reeds bestaande waterleiding. Er wordt over het algemeen een onverstoord landschap
aangesneden.
De bodem bestaat uit lichte zandleem en is vochtig. De Ap-horizont is ca. 50 cm dik. Hieronder bevindt zich een
gemengde A/C-horizont, geelbruin gevlekt, van ca. 10 cm dik. Hieronder ligt een licht gele Cg-horizont met sterke
gleyverschijnselen.
Op de bodemkaart zijn hier de Postpodzolen Pdh aangegeven. Deze hebben een homogene humeuze
bovengrond meer dan 30 cm dik, daaronder komt nagenoeg onmiddelijk de verbrokkelde Podzol B voor, de Cg
begint meestal op 60-70 cm. Bij de plaggenbodem is de humeuze bovengrond meer dan 60 cm dik. Hij rust
meestal op een verbrokkelde Podzol B, waaronder een sterk gegleyifieerde C horizont voorkomt.
Roestverschijnselen beginnen tussen 40 en 60 cm.
Op het terrein kon geen podzol B worden aangetroffen. Er is een A - C - profiel. Diepere bodemsporen kunnen
echter bewaard zijn in de C-horizont.
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Afb. 49: Overzichtsplan met de variatie in aardkundige opbouw van het onderzochte gebied in zone 2. (Bron: CAD/QGIS,
digitaal plan, 16/09/2016, aanmaakschaal 1.2500, 2016F152) ZIE BIJLAGE 19.3

(2) Een tweede zone ligt tussen de Spoorweg en Meir (BO34 t.e.m. BO41). Er wordt een zone afgebakend tussen
de Molenbeek en Meir van ca. 1800 m lang met weer een breedte van 15 m, waar de werfzone gaat komen. De
Ap-horizont is zeer donker bruin en 10 tot 30 cm dik. De B-horizont bestaat uit droog licht lemig zand en is licht
bruin en is circa 10 tot 20 cm dik. De C-horizont is licht geeloranje van kleur met roestvlekken.
Het onderzoeksterrein situeert zich hier volgens de bodemkaart in de bodemserie Ld. De waterhuishouding van
deze groep matig gleyige zandleemgronden heeft enige beperkingen. Ze zijn te nat in de winter en blijven lang
fris in de lente. Een onderliggend zandig substraat oefent een zekere drainerende werking uit. Het omgekeerde
doet zich voor bij het voorkomen van een klei of klei-zandsubstraat. Een veensubstraat is geassocieerd met de
meest natte component bij deze matig natte bodems.
Er worden ook types uit bodemserie Pdc en complexen PDc en PdC aangegeven. Dit zijn matig natte lichtzandleemgronden met verbrokkelde textuur B horizont. De bouwlaag van deze gronden is zeer donker grijsbruin
en humusrijk. Vanaf 30 cm diepte is het materiaal bruin tot bleekbruin, meestal komen in deze horizont
roestverschijnselen voor vanaf 40-60 cm. De sterk verbrokkelde en gevlekte textuur B begint tussen 60 en 80 cm.
In vele gevallen is de klei aanrijkingshorizont bijna verdwenen en worden ijzerconcreties aangetroffen. Bij de
bodemserie Pcc is de humeuze bovengrond 25-30 cm dik en grijsbruin. De sterk gevlekte textuur B is verbrokkeld,
discontinu met helbruine vlekken en lichtere kleuren. Veelal komen er ijzerconcreties in voor. De
roestverschijnselen beginnen in de textuur B tussen 60 en 90 cm diepte.
Deze types lijken globaal overeen te komen met de aangetroffen A - B - C -profielen, waarbij lokaal verschillen in
de textuur en conditie konden worden vastgesteld.

65

ARON Rapport 302

DEEL 2 Verslag van de resultaten

2. Synthese
Tijdens het landschappelijk bodemonderzoek dienden volgende vragen beantwoord te worden:
-

Welke zijn de waargenomen bodemhorizonten, beschrijving en duiding?
Bij het merendeel van de intacte boringen van het onderzoeksgebied is er een A - (B) - C - profiel
aanwezig. De bodemtextuur is licht lemig zand tot lichte zandleem met een fijne textuur. De conditie is
voornamelijk vochtig. De donker bruine bouwvoor is meestal beperkt in dikte (10 tot 40 cm). Een oudere
ploeglaag hieronder ontbreekt in de meeste gevallen. De lichter bruine B-horizont is vaak gemengd met
de gele tot geelbruine C1g-horizont. Daarom kan eerder van een B/C-horizont gesproken worden. Deze
is meestal wanneer aanwezig ook beperkt in dikte (10 tot 20 cm). In de C1g-horizont zijn reeds duidelijke
roestvlekken aanwezig vanaf ca. 40 cm diep. Hieronder (vanaf ca.70 cm) kon regelmatig nog een C2ghorizont worden aangetroffen. Vaak is deze donker van kleur door roestaanrijking: oranjegeel.

-

Wat zijn de oorspronkelijke bodemhorizonten geweest. Kunnen we deze beschrijven en duiden?
Een natuurlijke podzolbodem met een A - E - B - C -profiel werd niet aangetroffen. Een texturr B-horizont
kon soms nog wel worden vastgesteld. Het ontbreken van deze horizonten valt te verklaren door het
vergraven van de bodem bij landbouwactiviteiten.

-

Waar wijst het bodemprofiel op een afgraving en/of egalisatie van het terrein? Is er sprake van een
verstoring van het bodemprofiel? Zo ja, waar en tot welke diepte is hier sprake van? Om welke
ingrepen gaat het? Is hier een natuurlijke of een antropogene verklaring voor?
Bij het merendeel van de boringen kon een (quasi) volledig verstoord bodemprofiel worden
waargenomen. Bij aanleg van de bestaande drinkwaterleiding in de jaren 1970 werd de 5 m brede sleuf
weer opgevuld met de originele, niet gesorteerd afgegraven bodem. Hierdoor is de bodem hierdoor
verstoord. De verstoring van de aanwezige waterleiding gaat to 3 m diep.

-

Naar schatting wordt de nieuwe drinkwaterleiding over een groot deel van het tracé aangelegd
binnen de verstoring die veroorzaakt is door de aanleg van de eerste waterleiding in de jaren 1970.
Waar is dit het geval en waar niet?
Zie Bijlage 15: Boorplan resultaten landschappelijk booronderzoek.

-

Wat is de relatie tussen de bodem en de landschappelijke context (landschap, geomorfologie, …)?
Het onderzoeksgebied is gelegen in een zandleemlandschap dat bijna vlak is. Het uitzicht van het
landschap is vooral afhankelijk van de natuurlijke ontwatering. Is deze goed, dan komen vooral
akkerlanden voor en is het landschap open, is de ontwatering minder gunstig, dan vertoont het
landschap een min of meer gesloten uitzicht. Voor landbouwactiviteiten werd de bodem vergraven.

-

Zijn er bodems beschikbaar die nog voldoende waardevol zijn voor prehistorie? En voor sites met
bodemsporen?
Bij het merendeel van de boringen kon een (quasi) volledig verstoord bodemprofiel worden
waargenomen. Wanneer er een intacte bodemopbouw kon worden vastgesteld betreft dit vaak een
enkele boring tussen reeds verstoorde profielen. Alle bodems zijn in de loop van de geschiedenis (en
soms tot op heden) geploegd geweest. Er komen geen goed bewaarde complete bodemhorizonten
meer voor.
Er zijn twee grotere zones waar de bodem onder de bouwvoor mogelijk wel nog bewaard is. Dit betreft
de zone ten oosten van de A12 tot aan de Bessemstraat (BO14, BO60 en BO61). Hier wijkt de locatie van
de nieuwe waterleiding af van de reeds bestaande. De bodem lijkt hier op basis van het beperkte aantal
boringen dat werd uitgevoerd echter ook niet optimaal bewaard (A - C - profiel). Toch sluiten we hier
zones met intacte bodem niet uit. Een tweede zone ligt tussen de spoorweg en Meir (BO34 t.e.m.
BO41). Hier kon een intact A - B - C - profiel worden geregistreerd.

-

Indien ja, waar en hoe wordt een vervolgonderzoek best ingepland?
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Zie verder: 4.3. Methodiek voor vervolgonderzoek. Er wordt een combinatie voorgesteld van proefsleuven,
waarna in geval van sporen een opgraving wordt uitgewerkt (zone 1 & 2) en werfbegeleiding met definitief
opgraven van eventueel aangetroffen sporen (overige zones).
In TABEL 3 wordt op basis van de reeds gekende informatie voor het onderzoeksgebied een verwachting
voorgesteld voor de betreffende fase van het onderzoek (bureauonderzoek) voor het projectgebied. Per periode
wordt de onderzoeksmethode aangegeven waarmee in de betreffende fase van het onderzoek deze verwachting
getoetst zal worden64 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.
Periode

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.)
Metaaltijden




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

Romeinse tijd


64

Onderzoeksmethode
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. Voor
de verstoorde delen van het
tracé wordt een
archeologische begeleiding
voorzien.

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

Bij de 2 grotere zones waar
de bodem nog intact bleek bij
het landschappelijk
bodemonderzoek, is een
proefsleuvenonderzoek
aangewezen. Voor de
verstoorde delen van het
tracé wordt een
archeologische begeleiding
voorzien.

Matig
Laag
Laag
Laag



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



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

Laag

Laag

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



Late-Middeleeuwen (1.200 – 1.500 n.
Chr.)
Nieuwe tijd
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Hoog, langs het
onderzoeksgebied zijn
verschillende laat
middeleeuwse hoeven
aanwezig.

Laag
Laag
Hoog
Hoog



16de eeuw

Hoog



17de

eeuw

/


18de eeuw
Nieuwste tijd

/



19de eeuw

/
/



20ste eeuw

/



21ste

/

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. Voor de
verstoorde delen van het
tracé wordt een
archeologische begeleiding
voorzien.

Bij de 2 grotere zones waar
de bodem nog intact bleek bij
het landschappelijk
bodemonderzoek, is een
proefsleuvenonderzoek
aangewezen. Voor de
verstoorde delen van het
tracé wordt een
archeologische begeleiding
voorzien.

TABEL 3: Archeologische verwachting per periode voor het onderzoeksgebied

3. Afweging noodzaak verder onderzoek
Op basis van het bureauonderzoek (projectcode 2016F153) werd duidelijk dat het onderzoeksgebied wat betreft
Quartair geologische opbouw 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. Het onderzoeksterrein ligt namelijk in het Overgangsgebied of ook Zandlössgebied genoemd.
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.
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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 in de zone parallel met de reeds bestaande leiding nog 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. Er is echter nog niet voldoende
informatie om uitspraken te kunnen doen over de afwezigheid of aanwezigheid van archeologische waarden.
Aanvullende en concrete informatie i.v.m. het voorkomen van archeologische waarden in de bodem is
noodzakelijk. Hiervoor worden twee opties overwogen. Beiden kunnen echter pas plaats vinden na het verkrijgen
van de bouwvergunning door de initiatiefnemer. De reden voor de keuze voor een archeologienota met
uitgesteld traject 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 vooronderzoek met ingreep in de bodem hinderlijk zouden zijn).
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.
Dit door het uitgraven van een statistisch relevant percentage van het volledige gebied (10% sleuven + 2,5 %
aanvullende kijkvensters).
De twee meest voorkomende systemen voor het aanleggen van proefsleuven zijn ‘continu’ en ‘geschrankt’. Het
eerste zijn doorlopende lange proefsleuven over de volledige lengte van een perceel. Dit is op leembodem het
meest toegepaste systeem. Op zandbodems worden ook goede resultaten behaald met het geschrankt systeem,
waarbij korte sleufsegmenten in een verspringend grid gelijkmatig gespreid over het terrein worden aangelegd.
In dit geval zou de proefsleuf worden ingezet als een methode om op een lang lopend maar smal lijntracé zones
met archeologische sporen op te sporen en meteen integraal op te graven. Er zou worden geopteerd voor het
‘continu’-systeem waarbij een sleuf langs de bestaande waterleiding wordt aangelegd, op de locatie waar de
bodem verstoord gaat worden voor de nieuwe waterleiding (= de aanlegsleuf). De precieze locatie van de
aanlegsleuf en de werfzone is op dit moment niet gekend, gezien deze in detail wordt bepaald door de
uitvoeringsmethode van de gekozen uitvoerder. Overleg hierover is bijgevolg noodzakelijk op het moment dat
de uitvoerder een inplantingsplan beschikbaar heeft.
Dit geldt voor de twee zones waarin onverstoorde bodemprofielen werden aangetroffen. Indien archeologische
sporen aangetroffen worden, wordt in de nota een programma van maatregelen voor de daarop volgende
opgraving uitgewerkt.
Een tweede techniek is minder intensief, en wordt toegepast op de delen van het tracé die nu reeds verstoorde
bodems vertoonden. 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 werksleuf en de aanlegsleuf, tot op het archeologisch niveau en hierbij aanwijzingen
geeft over het aanleggen van het vlak. 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 archeologische sporen aangetroffen worden, worden
ze integraal opgegraven.
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4. Potentiele kennisvermeerdering
4.1. Beschrijving
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 in de zone parallel met de reeds bestaande leiding nog 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.

4.2. Te beantwoorden 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?
- welke aspecten verdienen bijzondere aandacht bij een eventueel vervolgonderzoek?

4.3. Methodiek voor vervolgonderzoek
De reden voor de keuze voor een archeologienota met uitgesteld traject 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 vooronderzoek
met ingreep in de bodem hinderlijk zouden zijn).
Er wordt een combinatie van twee werkwijzen voorgesteld als maatregel.
(1) In dit geval zou de proefsleuf worden ingezet als een methode om op een lang lopend maar smal lijntracé
zones met archeologische sporen op te sporen en meteen integraal op te graven. Er zou worden geopteerd voor
het ‘continu’-systeem waarbij een sleuf langs de bestaande waterleiding wordt aangelegd, op de locatie waar de
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bodem verstoord gaat worden voor de nieuwe waterleiding. Dit geldt voor de twee zones waarin onverstoorde
bodemprofielen werden aangetroffen. . Indien archeologische sporen aangetroffen worden, wordt in de nota
een programma van maatregelen voor de daarop volgende opgraving uitgewerkt.
Deze werkwijze wordt voorgesteld voor de toekomstige werfzone (15 m breed) bij: 65
-

Zone 1: Bessemstraat tot A12 (ca. 260 m).

-

Zone 2: Molenbeek tot Meir (ca. 1800 m).

(2) Een tweede techniek is minder intensief, en wordt toegepast op de delen van het tracé die nu reeds
verstoorde bodems vertoonden, 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 werksleuf en de aanlegsleuf, en de tijd en ruimte krijgt om een controle uit te voeren 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 archeologische sporen aangetroffen worden, worden ze integraal
opgegraven.
Deze werkwijze wordt voorgesteld voor de toekomstige werfzone (15 m breed) bij: 66
-

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).

5. Samenvatting voor een gespecialiseerd publiek
Bij het merendeel van de boringen kon een (quasi) volledig verstoord bodemprofiel worden waargenomen.
Wanneer er een intacte bodemopbouw kon worden vastgesteld betreft dit vaak een enkele boring tussen reeds
verstoorde profielen.
Er zijn twee grotere zones waar de bodem mogelijk nog bewaard is. Dit betreft de zone ten oosten van de A12
tot aan de Bessemstraat (BO14, BO60 en BO61). Hier wijkt de locatie van de nieuwe waterleiding af van de reeds
bestaande. De bodem lijkt hier echter ook niet optimaal bewaard. 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.

65
66

Zie Bijlage 19
Zie Bijlage 19
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Een tweede zone ligt tussen de spoorweg en Meir (BO34 t.e.m. BO41). 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.
Bij deze twee zones (zone 1 & 2) wordt een proefsleuvenonderzoek voorgesteld. . Indien archeologische sporen
aangetroffen worden, wordt in de nota een programma van maatregelen voor de daarop volgende opgraving
uitgewerkt.
Op de delen van het tracé die nu reeds verstoorde bodems vertoonden, en hierbinnen slechts op bodems die
zich landschappelijk en op basis van historisch kaartmateriaal in een voor archeologie interessante omgeving
bevinden (zones 3 - 12) wordt werfbegeleiding toegepast.

6. Samenvatting voor een niet-gespecialiseerd publiek
Bij het merendeel van de boringen kon een (quasi) volledig verstoord bodemprofiel worden waargenomen.
Wanneer er een intacte bodemopbouw kon worden vastgesteld betreft dit meestal een enkele boring tussen
reeds verstoorde profielen.
Er zijn twee grotere zones waar de bodem mogelijk nog bewaard is. Dit betreft de zone ten oosten van de A12
tot aan de Bessemstraat (BO14, BO60 en BO61). Hier wijkt de locatie van de nieuwe waterleiding af van de reeds
bestaande. De bodem lijkt hier echter ook niet optimaal bewaard. De bodem bestaat uit licht lemig zand.
Een tweede zone ligt tussen de spoorweg en de Meir (BO34 t.e.m. BO41). De textuur van de bodem varieert van
droog licht lemig zand tot natte zandleem. Hier werden intacte bodemprofielen vastgesteld.
Bij deze twee zones (zone 1 & 2) wordt een proefsleuvenonderzoek voorgesteld. . Indien archeologische sporen
aangetroffen worden, wordt in de nota een programma van maatregelen voor de daarop volgende opgraving
uitgewerkt.
Op de delen van het tracé die nu reeds verstoorde bodems vertoonden, en hierbinnen slechts op bodems die
zich landschappelijk en op basis van historisch kaartmateriaal in een voor archeologie interessante omgeving
bevinden (zones 3 - 12) wordt werfbegeleiding toegepast.
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