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2.1 Administratieve gegevens
Projectcode:

2020 I 363

Aanleiding:

De opgemaakte archeologienota kadert in een geplande
omgevingsvergunning (verkaveling) met in totaal een
kadastraal oppervlakte van ca. 10.045 m2. Daarmee valt
de vergunningsaanvraag binnen de aanvragen waarbij de
totale oppervlakte van de kadastrale percelen 3000 m2 of
meer bedraagt (Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli
2013, het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014 en de
Code van Goede Praktijk).

Erkend archeoloog:

Annelies De Raymaeker
OE/ERK/Archeoloog/2016/00148
Studiebureau Archeologie bv
OE/ERK/Archeoloog/2015/00002
Haacht, Kwaadbunder (fig. 1.1 en 1.2)

Locatie:

Bounding box: punt 1: x = 166 993, y = 183 412
punt 2: x = 167 133, y = 183 561
Haacht, afd. 3, sectie A , perceel 256D, 256H2 em 257
(fig. 1.3)

Relevante termen: 16

Bureauonderzoek, buitengebied, militaire opstellingen

Bebouwde zones:

Geen.

16

Thesaurus: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/thesaurus
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Fig. 2.1: Uittreksel van het kadasterplan met situering van het projectgebied (©CADGIS).

Fig. 2.2: Detail uit de meest recente luchtfoto (2020) met aanduiding van het projectgebied.
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2.2 Gemotiveerd advies
Het bureauonderzoek toonde aan dat de aanwezigheid van archeologische waarden op het terrein niet
uitgesloten kan worden. Concreet gaat het om een verwachting voor het aantreffen van
(pre)historische vindplaatsen met bodemsporen. Er geldt een verhoogd potentieel voor het aantreffen
van sites gerelateerd aan militaire activiteiten, voornamelijk uit WO I en WO II. Voor het karteren van
dergelijke sites is een proefsleuvenonderzoek de meest accurate onderzoekstechniek om precieze
resultaten te verkrijgen. Deze onderzoekstechniek wordt verder beschreven in het programma van
maatregelen. Een deel van het terrein werd ten tijde van een eerder uitgevoerd
proefsleuvenonderzoek al onderzocht. Hierdoor kan dit stuk gedeselecteerd worden. De rest van het
terrein wordt geselecteerd voor vervolgonderzoek (ca. 7.300 m2).
De verwachting voor het aantreffen van (in situ bewaarde) artefactenvindplaatsen uit de steentijd
(jager-verzamelaars) is redelijk laag. Resten van kampplaatsen en activiteitenzones uit die periode
worden in deze regio verwacht ter hoogte van gradiëntzones in het paleolandschap. Het projectgebied
bevindt zich bovenop een heuvelrug in het landschap. De afstand tot de natuurlijke waterlopen is
evenwel vrij ver (>800 m). Dergelijke sites worden dichter bij de valleien verwacht.

Fig. 2.3: Syntheseplan met aanduiding van de zone geselecteerd voor verder onderzoek.
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2.3 Programma van maatregelen voor uitgesteld vooronderzoek met ingreep in de bodem
2.3.1 Vraagstelling en onderzoeksdoelen
De doelstelling van dit uitgesteld onderzoek met ingreep in de bodem betreft het formuleren van
uitspraken omtrent de aan- of afwezigheid van één of meerdere archeologische vindplaatsen en de
inschatting van het potentieel op archeologische kennisvermeerdering.
De volgende onderzoeksvragen zijn hierbij van belang:
-

Welke zijn de waargenomen bodemhorizonten (beschrijving en duiding)?
In hoeverre is de bodemopbouw intact?
Op welke diepte(s) bevindt(e)t(n) zich het archeologisch vlak?
Zijn er tekenen van erosie? Zo ja, van welke aard (antropogeen/natuurlijk)?
Wat is de relatie tot de bodem en de eventuele archeologische sporen?
Zijn er archeologische sporen en/of vondstenconcentraties aanwezig binnen de grenzen van
het vergunningsgebied en zo ja, wat is de afbakening hiervan in tijd en ruimte?
Hoe is de bewaringstoestand van de sporen?
Wat is de aard en datering van de aanwezige archeologische sporen?
Naar welke activiteit of soort site verwijzen de sporen?
Zijn er sporen uit één of meerdere periodes aanwezig?
Is verder archeologisch onderzoek nodig? Zo ja, welke zones komen in aanmerking voor
vervolgonderzoek?

2.3.2 Onderzoeksstrategie, methode en technieken
De keuzes van de methodes voor verder vooronderzoek en het wel of niet uitvoeren van deze
onderzoeken worden gebaseerd op volgende vier criteria:
1° Is het MOGELIJK om deze methode toe te passen op dit terrein (ook kosten-batenanalyse)?
2° Is het NUTTIG om deze methode toe te passen op dit terrein?
3° Is het overdreven SCHADELIJK voor het bodemarchief om de methode toe te passen op het terrein?
4° Is het NOODZAKELIJK om deze methode toe te passen op dit terrein (ook kosten-batenanalyse)?
In eerste instantie wordt de opportuniteit van de diverse methoden voor vooronderzoek zonder
ingreep in de bodem afgewogen.
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Methode

Mogelijk

Nuttig en
noodzakelijk

Geofysisch
onderzoek

Ja

Nee

Veldkartering

Ja

Nee

Motivering
Geofysisch onderzoek is niet aangewezen, omdat
vooral grote en specifieke sporen opgemerkt
worden tijdens dit soort onderzoek. Kleinere sporen,
die mogelijk deel uit maken van een plattegrond
worden al sneller niet opgemerkt. Uit de
bureaustudie komen geen aanwijzingen naar voren
dat het projectgebied grote en/of specifieke sporen
zou bevatten. Behalve het feit dat kleinere sporen
mogelijks niet opgemerkt worden, levert deze
methode ook geen gegevens over de chronologie
van eventueel gedetecteerde fenomenen. Na de
uitvoering van geofysisch onderzoek dient
bovendien steeds verder onderzoek met ingreep in
de bodem te worden uitgevoerd om de aard van de
aangetroffen anomalieën te verifiëren. Dergelijk
onderzoek is kosten-batengewijs niet te
verantwoorden voor het huidige project.
Er zijn geen redenen om een steentijd artefactensite
op het terrein te verwachten. Artefacten uit andere
periodes danken een groot deel van hun
wetenschappelijke waarde aan de context waarin
zet gevonden worden. Bij veldkartering is het niet
mogelijk om de vondsten aan een context toe te
wijzen, wat bij proefsleuvenonderzoek wel kan.
De verwachting voor het aantreffen van (in situ
bewaarde) artefactenvindplaatsen uit de steentijd
(jager-verzamelaars)
is
laag.
Een
apart
prospectietraject voor het opsporen van dergelijke
vindplaatsen is bijgevolg niet nuttig/noodzakelijk.

Landschappelijk
booronderzoek

Ja

Nee

De aardkundige (lithostratigrafische) opbouw van
het terrein kan tijdens vooronderzoek met ingreep in
de bodem (proefsleuvenonderzoek) op een meer
efficiënte wijze worden geregistreerd, waardoor
meer accurate resultaten met betrekking tot de
bodemkundige gesteldheid van het terrein worden
verkregen.

Landschappelijke
profielputten

Ja

Nee

Idem landschappelijk bodemonderzoek.

Vervolgens wordt de opportuniteit van de diverse methoden van vooronderzoek met ingreep in de
bodem afgewogen.
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Methode

Verkennend
archeologisch
booronderzoek

Waarderend
archeologisch
booronderzoek

Proefputten i.f.v.
steentijd
artefactensites

Proefsleuven
en/of
proefputten

Mogelijk

Ja

Ja

Ja

Ja

Nuttig en
noodzakelijk

Motivering

Nee

Tijdens het bureauonderzoek kwamen er geen
concrete elementen aan het licht die wijzen op de
mogelijke aanwezigheid van een in situ bewaarde
prehistorische artefactensite. Een onderzoek door
middel
van
verkennend
archeologisch
booronderzoek zou binnen dit project enkel een
meerkost en onnodig verstoring van de
bodemopbouw betekenen.

Nee

Tijdens het bureauonderzoek kwamen er geen
concrete elementen aan het licht die wijzen op de
mogelijke aanwezigheid van een in situ bewaarde
prehistorische artefactensite. Een onderzoek door
middel
van
waarderend
archeologisch
booronderzoek zou binnen dit project enkel een
meerkost en onnodig verstoring van de
bodemopbouw betekenen.

Nee

Tijdens het bureauonderzoek kwamen er geen
concrete elementen aan het licht die wijzen op de
mogelijke aanwezigheid van een in situ bewaarde
prehistorische artefactensite. Een onderzoek door
middel van proefputten (in functie van steentijd
artefactensites) zou binnen dit project enkel een
meerkost en onnodig verstoring van de
bodemopbouw betekenen.

Ja

Deze onderzoekstechniek biedt een beter ruimtelijk
overzicht dan de voorgaande onderzoekstechnieken.
Aangezien er geen complexe verticale stratigrafie
wordt verwacht, is een proefsleuvenonderzoek
aangewezen. Deze methode kan eventuele
grondsporen aan het licht brengen, alsook inzicht
geven in de eventueel aanwezige archeologische
niveaus. Om een uitspraak te kunnen doen over de
totaliteit van het projectgebied, is het nodig een
groter percentage van het terrein te onderzoeken
(12,5%). Hoewel dit resulteert in een grotere
schadelijke impact op het bodemarchief, is deze
techniek niet overdreven destructief. Verder
onderzoek aan de hand van proefsleuven is
noodzakelijk om de aan- of afwezigheid van een
archeologische site op het terrein te bevestigen,
tegelijkertijd kan er aandacht besteed worden aan de
bodemopbouw.
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Op basis van bovenstaande afwegingen wordt een vervolgonderzoek in uitgesteld traject voorgesteld
dat bestaat uit proefsleuven.17 De proefsleuven worden uitgevoerd over het geselecteerde deel van
het projectgebied (ca. 7.300 m2). Het projectgebied is momenteel bebost. Alle bomen dienen te
worden verwijderd voorafgaand het proefsleuvenonderzoek. Aangezien de diepte van het
archeologisch vlak niet gekend is, mag de begroeiing enkel bovengronds verwijderd worden. Er mag
niet ontstronkt of gefreesd worden.
Het vooronderzoek in zijn geheel kan als volledig worden beschouwd als er voldoende informatie werd
gegenereerd om:
- Een te bekrachtigen nota op te maken die de hoogstwaarschijnlijke afwezigheid van een
archeologische site afdoende staaft.
- Een te bekrachtigen nota op te maken die
het ontbreken van potentieel op
kennisvermeerdering afdoende staaft.
- Een te bekrachtigen nota op te maken die de (on)mogelijkheid voor een behoud in situ staaft
en een plan van aanpak hiervoor biedt.
De onderzoeksdoelen zijn succesvol bereikt wanneer de vooropgestelde onderzoeksvragen en
bijkomende onderzoeksvragen beantwoord zijn.
2.3.3 Het proefsleuvenonderzoek: techniek en motivatie
De sleuven worden aangelegd volgens de Code van Goede Praktijk versie 4.0 hoofdstuk 8.6. Op vraag
van de bouwheer (om stabiliteitsproblemen achteraf te vermijden) werd het sleuvenplan zodanig
opgesteld dat ze de toekomstige bebouwing ontzien18. In de noordelijke helft van het projectgebied
worden drie parallelle proefsleuven voorzien langsheen de geplande gebouwen. De sleuven hebben
hier een noordoost- zuidwestelijke oriëntatie. In de zuidelijke heft van het terrein worden vier
parallelle proefsleuven voorzien met een quasi oost-westelijke oriëntatie. Een vijfde kleine sleufje
wordt helemaal in het zuiden voorzien om lege zone te vermijden. Op het terrein kan bekeken worden
of dit in de vorm van een sleufje of een kijkvenster wordt gedaan. Hoewel dit voorstel afwijkt van wat
traditioneel voorzien wordt, wordt met dit sleuvenplan toch nog een representatief beeld geschetst
van het terrein en dit met een correcte dekkingsgraad. Er worden geen grote ononderzochte gaten
gecreëerd (fig. 2.5). Omwille van praktische aspecten zoals snelheid en efficiëntie wordt geopteerd
voor 2 m brede, parallelle proefsleuven met een tussenafstand die ca. 15 m bedraagt, gerekend vanuit
de centrale lengte-as van de sleuven. De sleuven worden aangelegd tot op de archeologisch relevante
vlakken. De dekkingsgraad van 12,5 % volgens conventies wordt conform de Code Goede Praktijk
opgesplitst in 10 % sleuven en 2,5 % kijkvensters. Deze kijkvensters worden geplaatst in functie van de
resultaten van de proefsleuven. Indien een archeologische site wordt aangetroffen, worden extra
proefsleuven en/of kijkvensters gegraven om een afbakening van de site te bekomen. Indien er geen
sporen werden aangetroffen, worden kijkvensters gegraven om schijnbaar lege zones te controleren.
De locatie van de kijkvensters wordt dusdanig gekozen dat ze bijdragen tot een beter gefundeerd
advies met betrekking tot de noodzaak van verder onderzoek, los van het toekomstige inplantingsplan.
17

In theorie zou het onderzoek in huidig traject uitgevoerd kunnen worden, vermits het terrein vrij is. Op
uitdrukkelijke vraag van de opdrachtgever wordt een programma van maatregelen in uitgesteld traject
opgesteld, gezien de urgentie van de vergunningsaanvraag.
18
Let wel: dit neemt niet weg dat er mogelijk geen kijkvensters gegraven moeten worden ter hoogte van de
woningen.
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Hoewel een eerder lage verwachting voor steentijd artefactensites werd vooropgesteld, kan dit niet
volledig worden uitgesloten. Extra aandacht wordt tijdens het uitvoeren van het
proefsleuvenonderzoek besteed aan het aantreffen van lithisch materiaal. Indien tijdens het
onderzoek in situ bewaard lithisch materiaal wordt aangetroffen, worden deze in 3D opgemeten en
geregistreerd. Indien nodig wordt, nog tijdens het veldwerk, het materiaal voorgelegd aan een
materiaaldeskundige.
Tijdens het proefsleuvenonderzoek wordt bijkomende aandacht besteed aan de mogelijke
aanwezigheid van metalen vondsten geassocieerd aan militaire activiteiten (metaaldetectie).
Aangezien het terrein tot op heden sterk begroeid is, wordt na een kosten-baten analyse geen
metaalonderzoek aangeraden voorafgaand aan het proefsleuvenonderzoek. Tijdens het uitvoeren van
het proefsleuvenonderzoek wordt echter een systematisch screening met metaaldetectie uitgevoerd
op elk aangelegd (tussen)vlak, ook om mogelijke metaalvondsten uit andere periodes te capteren. Het
metaaldetectie-onderzoek moet gebeuren volgens de bepalingen in hoofdstuk 7.5 van de Code Goede
Praktijk (versie 4.0). Alle vondsten worden digitaal topografisch driedimensionaal ingemeten. Er wordt
gezocht met een minimale metaaldiscriminatie. Indien een concentratie van metalen vondsten
aangetroffen wordt, wordt de zone hierrond (vanaf maaiveld) grondig gecontroleerd. Indien nodig
wordt machinaal een kijkvenster gegraven. Hierbij wordt uiteraard laagsgewijs tewerk gegaan.
De proefsleuven en eventuele kijkvensters worden uitgegraven met een graafmachine met een
tandenloze bak. Kijkvensters worden gebruikt om sporenconcentraties nader te bekijken, maar ook
om schijnbaar lege zones te controleren.
Indien echter anderzijds blijkt tijdens het proefsleuvenonderzoek dat de ondergrond sterk verstoord
is, kan overgeschakeld worden op proefputten in de lijn van de sleuven met een tussenafstand van ca.
5 m (of volgens het voortschrijdend inzicht van de veldwerkleider) teneinde de mogelijke
verstoring(en) snel en efficiënt in kaart te brengen.
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Fig. 2.4: Voorstel tot inplanting proefsleuven.

Fig. 2.5: Voorstel tot inplanting proefsleuven op inplantingsplan.
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