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1 Beschrijvend gedeelte
1.1 Administratieve gegevens
Naam site

Waasmunster IV Zone D

Ligging

Tussen ten Rijendreef, Neerstraat en Durme, deelgemeente
Waasmunster, gemeente Waasmunster, provincie Oost-Vlaanderen

Kadaster

Zie Bijlage 7.1 Kadasterinformatie

Coördinaten
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y: 199705
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Zuidwest:

x: 127910
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x: 128320

y: 199489

2021-0197

ID in akte genomen AN
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Proefsleuvenonderzoek

Projectnummer BAAC Vlaanderen

Projectcode

2020L203
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Delphine Saelens (archeoloog)

Betrokken derden

Piotr Pawelczak (aardkundige)
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Plan 1: Plangebied op topografische kaart3 (digitaal; 1:10.000; 06.01.2021)
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Plan 2: Plangebied op kadasterkaart (GRB)4 (digitaal; 1:250; 05.01.2021)
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1.2 Aanleiding
De voorliggende nota omvat de uitgestelde uitvoer van de maatregelen opgelegd na eerder
archeologisch vooronderzoek.
Voor de renovatie van de bestaande potpolder dient een nieuwe omgevingsvergunningsaanvraag
ingediend te worden. Naar aanleiding van de vorige omgevingsvergunning stelde BAAC Vlaanderen
bvba reeds enkele archeologienota’s op. In het kader van de geplande werken werd in eerste instantie
een archeologienota opgesteld “Archeologienota Waasmunster, Potpolder IV” die in akte genomen
werd onder ID4446.5 De opdrachtgever diende echter enkele aanpassingen te doen aan de geplande
werken, waardoor een tweede archeologienota werd ingediend die in akte werd genomen onder
ID6100.6
Vervolgens werd een toelatingsaanvraag voor de uitvoering van verder archeologisch vooronderzoek
opgemaakt. Het gevraagde archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
komt overeen met dat uit het programma van maatregelen van de archeologienota die opgesteld
werd in kader van de voormalige omgevingsvergunningsaanvraag. Het is namelijk nog steeds de
intentie van de initiatiefnemer een vergunningsaanvraag voor de geplande werken, zoals opgenomen
in archeologienota ID6100, te verkrijgen en de werken aan te vatten na uitvoering van het nodige
archeologisch (voor)onderzoek.

1.3 Reeds uitgevoerd vooronderzoek

5
6

Bureauonderzoek

Projectcode 2020K12
(Voormalige bureauonderzoek: 2017L34 en
2017A329)

Landschappelijk bodemonderzoek
(BAAC Vlaanderen)

Projectcode 2017D51

Landschappelijk bodemonderzoek
(ADEDE)
Conceptnota – nog in te dienen

Projectcode 2019J275

Archeologische boringen (VAB + WAB) – proefputten in
functie van steentijdonderzoek
(ADEDE)
Conceptnota – nog in te dienen

Projectcode 2019I276

Proefsleuven (deel van zone D)
(ADEDE)
Conceptnota – nog in te dienen

Projectcode 2020G135
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Hieronder wordt het reeds uitgevoerd vooronderzoek gesynthetiseerd. (Zone D)

4

Verslag van Resultaten

1.3.1

Bureauonderzoek7

Een uitgebreid bureauonderzoek werd voorzien in voorgaande archeologienota’s. Om het verloop van
het project te kaderen werden voor deze nota enkele belangrijke elementen van het bureauonderzoek
gekopieerd:
Het plangebied bevindt zich in het Scheldebekken met getijden, meer bepaald in de Durmevallei en
gedeeltelijk in de zandstreek buiten de Vlaamse Vallei, in het land van Waas. De Durmevallei is een
vallei met bedijkte rivier en afgesneden meanders en rivierduinen. Het land van Waas kent algemeen
gezien een vlakke topografie, behalve langs de randen.
Historische kaarten vertonen binnen het plangebied en in zijn onmiddellijke omgeving steeds de
aanwezigheid van weiland en akkers. Er bevindt zich steeds een hoeve binnen het plangebied. Deze is
ook op dit moment nog aanwezig. Verschillende waterlopen bevinden zich nabij of binnen het
plangebied. Er lijkt sprake te zijn van een constant landgebruik vanaf de 18e eeuw. Lokaal werden
binnen en nabij het plangebied vijvers gegraven vanaf deze periode. De bestaande dijken werden ca.
70 jaar geleden aangelegd.
Aan de hand van de historische informatie en het kaartmateriaal kon echter niet met zekerheid gezegd
worden of er archeologische waarden in het plangebied aanwezig zijn. Het bleek wel dat het plangebied
en zijn omgeving een hoge archeologische waarde hebben, waardoor de kans op het aantreffen van
sporen en/of vondsten erg groot is.

Het bodembestand van het projectgebied is op verschillende plaatsen reeds verstoord door ingrepen in
het landschap vanaf 1950. Er werden immers reeds dijken aangelegd. Het is echter onzeker welke mate
van verstoring de bestaande dijken hebben veroorzaakt aan het eventueel aanwezige erfgoed. Verder
geeft de bodemkaart enkele zones weer met opgehoogde en vergraven terreinen. De exacte mate van
verstoring kan op basis van het bureauonderzoek niet bepaald worden. Indien het bodembestand
feitelijk weinig aangetast blijkt, is de kans op het treffen van archeologische waarden hoog.
Het plangebied bevindt zich echter ook gedeeltelijk onmiddellijk langs en gedeeltelijk in gebieden waar
geen archeologie meer verwacht wordt. Het gaat hier om kunstmatig uitgegraven vijvers, die een
aanzienlijke verstoring van het bodemarchief teweeg gebracht zullen hebben.

7

CORNELIS & PAWELCZAK 2017b, CORNELIS & PAWELCZAK 2017a
Op basis van verwachtingsmodel besproken op vormingsvoormiddag ‘Steentijdonderzoek in functie van het archeologietraject’ (29-032017 – Brussel)
9 Bespreking vormingsvoormiddag ‘Steentijdonderzoek in functie van het archeologietraject’ (29-03-2017 – Brussel)
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Het plangebied is gelegen in de Durmevallei, wat gepaard gaat met een specifieke archeologische
verwachting. De dalwanden van de Durmevallei oefenden reeds vanaf de steentijden een grote
aantrekkingskracht uit op de mens. In de omgeving van het plangebied zijn vele archeologische
waarden aanwezig. Deze dateren van de steentijd tot de nieuwe tijd. Er zijn vele indicaties van
steentijdaanwezigheid in het gebied, getuige vele CAI-locaties waar men losse vondsten en
concentraties aangetroffen heeft. Er is bovendien een verhoogde kans op steentijdsites binnen een
buffer van 250 m nabij water.8 Uitgesproken topografie is eveneens een belangrijke indicator voor
potentieel op steentijdsites.9 Het plangebied bevindt zich in de onmiddellijke omgeving van water in de
vorm van diverse waterlopen, alsook nabij een oude landduin, die duidelijk aanwezig is. Daarnaast zijn
er vele grondsporen uit de metaaltijden, Romeinse tijd en middeleeuwen aanwezig in de omgeving. Het
gaat hierbij om nederzettingssporen, sporen van economie en grafvelden. Het is duidelijk dat de
omgeving van het plangebied gedurende een zeer ruime periode in gebruik genomen werd door de
mens. Het is zeer waarschijnlijk dat er archeologisch erfgoed aanwezig is binnen het plangebied, indien
de bodem intact is.

5
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Gezien de geografische ligging - een hoog punt in het landschap, in de nabijheid van water was een
landschappelijk bodemonderzoek in de vorm van boringen om de gaafheid van het bodemprofiel te
bepalen noodzakelijk en om vast te stellen waar de archeologisch relevante niveaus zich kunnen
bevinden. Deze methode was ook uitermate geschikt om het steentijdpotentieel vast te leggen.
Een deel van het plangebied kwam in aanmerking voor dit landschappelijk bodemonderzoek, zoals
weergegeven op Figuur 3.
-

Deel A (blauwe parallelarcering): Landschappelijk bodemonderzoek, zowel om het
steentijdpotentieel te bepalen als om te bepalen of de geplande ingreep archeologische
sporensites zou kunnen verstoren. De ingreep in deze zones is namelijk breed genoeg om
kenniswinst mogelijk te maken, zowel voor artefactensites als sporensites.

-

Deel B (rode kruisarcering): Landschappelijk bodemonderzoek om het steentijdpotentieel te
bepalen. De ingreep in dit onderdeel van het traject is voldoende groot om steentijdsites en concentraties te onderzoeken. De geplande ingreep hier is echter te smal om relevante
kenniswinst wat betreft sporensites vanaf de bronstijd en later mogelijk te maken.

-

Deel C (zwart): Aangezien hier geen ingreep gepland is in onverstoorde bodem en deze zone
gedeeltelijk in GGA of er onmiddellijk naast ligt, hoeft hier geen verder archeologisch onderzoek
te gebeuren. Bestaande DOV boringen geven in deze zone bovendien ook verstoring aan tot
aanzienlijke diepte (zie Archeologienota ID6100 hoofdstuk 1.3.1 Landschappelijk kader10)

De nieuwe contouraanpassingen, zoals aangegeven in Archeologienota ID6100, waren minimaal t.o.v.
de oorspronkelijke gehanteerde contour (zie Figuur 3). Bovenstaande indeling kon bijgevolg bewaard
blijven. De bijkomende zones in de nieuwe contour omvatten terreinen met geplande ingrepen,
waarvoor geen vervolgonderzoek noodzakelijk was of die onmiddellijk aansluiting vonden bij de
bovenstaande zonering.

10
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Zone D, de onderzoekzone waar onderhevige nota betrekking op heeft, is een onderdeel van zone A.

6

Figuur 1: Oorspronkelijk plangebied (AN ID4446) met aanduiding van zones voor vervolgonderzoek11
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Figuur 2: Aangepast12 en oorspronkelijk13 plangebied met uigevoerde landschappelijke boringen op
het DHM14 en GRB15

12

Plangebied AN ID 6100 (CORNELIS & PAWELCZAK 2017b)
Plangebied AN ID 4446 (CORNELIS & PAWELCZAK 2017a)
14
AGIV 2021a
15 AGIV 2021b
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BAAC Vlaanderen Rapport 1732

Verslag van Resultaten

8

Verslag van Resultaten

1.3.2 Landschappelijk bodemonderzoek
Uit Archeologienota ID610016 (BAAC - 2017D51):
Om de archeologische verwachting die resulteerde uit het bureauonderzoek te toetsen, is een
paleolandschappelijk booronderzoek uitgevoerd. Het booronderzoek werd uitgevoerd over de lengte
van het tracé, in de geselecteerde zones, daar waar toegang en toestemming verkregen werd van de
gebruiker en/of eigenaar van het terrein. De boringen werden uitgezet met een tussenafstand van ca.
40 m en geplaatst met een edelmanboor met een diameter van 7 cm of met een zachte klei-boor van
dezelfde diameter. Lokaal was het noodzakelijk om gebruik te maken van puinboren, riverside-boren,
keienvangers en stootijzers. De boringen werden gezet op één raai, centraal op het tracé van de
geplande werken. De diepte van de boringen varieerde over het algemeen tussen 200 en 300 cm
beneden maaiveld, afhankelijk van de diepte van de toekomstige bouwwerken.
In totaal werden tussen 13 en 23 juni 2017 door aardkundigen Mike Creutz, Charlotte Desmet en Piotr
Pawełczak 99 boringen uitgevoerd van de 129 oorspronkelijk ingeplande boorpunten (Figuur 6 tem
Figuur 5). Tijdens deze boorcampagne konden in zone D slechts zes landschappelijke boringen
uitgevoerd worden (nummers 73-76, 85 en 90) (Figuur 6). De overige boringen konden, omwille van
lopende landbouwactiviteiten, hoge vegetatie en hinderlijke begroeiing of niet toegankelijkheid van de
terreinen nog niet uitgevoerd worden.17
Een deel van deze boringen behoorde tot transect 8. Het transect bestond slechts uit drie boringen: 74,
75 en 76 (boring 73 bevond zich op de mantel van de veldweg, was erg puinhoudend en
ondoordringbaar ondanks een verplaatsing). Deze boringen bevonden zich op een lijn parallel aan een
bestaande greppel en waren grotendeels uit kleiig zand of zand opgebouwd, dat daarna met meer
kleiige afzettingen was afgedekt. Het blijkt dat deze boringen de oorspronkelijke loop van de greppel
volgden, die daarna opgevuld werd, aangezien in elke boring humusrijke afzettingen op een
vergelijkbare diepte (ongeveer 110 cm) werden aangetroffen. In boring 75 en 76 werden aparte,
begraven Ahb-horizonten onderverdeeld, maar deze vertegenwoordigden waarschijnlijk bepaalde
fasen van de opvulling van de greppel (mogelijk gedeeltelijk natuurlijk van aard).

16
17

CORNELIS & PAWELCZAK 2017b
Deze landschappelijke boringen behoren tot het aangevraagde vervolgtraject.
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In deze zone werden ook boringen 85 en 90 van het oorspronkelijke boorplan uitgevoerd. Deze
bevonden zich meer ten oosten van transect 8. Omdat deze ver verwijderd stonden van overige
boringen worden zij niet betrokken in deze analyse, maar ze zullen in de toekomst met de rest van de
voorlopig niet uitgevoerde boringen besproken worden (bij de uitvoering van het landschappelijk
bodemonderzoek in uitgesteld traject – zie PvM).

9

Figuur 3: Oorspronkelijk plangebied (snijcontouren) op de GRB: Geplande boringen landschappelijk
bodemonderzoek18
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Figuur 4: Aangepast en oorspronkelijk plangebied met uitgevoerde landschappelijke boringen op het

Figuur 5: Aangepast en oorspronkelijk plangebied met uitgevoerde landschappelijke boringen op het
DHM en GRB20

19
20

CORNELIS & PAWELCZAK 2017b
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DHM en GRB19
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Figuur 7: Paleografische eenheden in projectgebied uit AN ID6001 met aanduiding transect 8 in
blauwe kader22

21
22
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Figuur 6: Inplanting landschappelijke boringen (LBO) in deel D op orthofoto21

12

Figuur 8: Zoneverdeling verder archeologisch vooronderzoek met zone D in blauwe bollen23
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Uit Conceptnota Adede24 (2019J275)
De overige zones van Zone D werden tijdens een tweede boorcampagne onderzocht. In oktober 2019
werd een landschappelijk bodemonderzoek uitgevoerd door ADEDE bvba. Hierbij werden in totaal 34
boringen voorzien. De boringen dekten het volledige plangebied en geven dusdanig een beeld van de
bodemopbouw. De boringen werden geplaatst met een edelmanboor van 7cm.
Bij 10 van de 34 uitgevoerde boringen werd een bewaarde B-horizont aangetroffen (boring 1 tot en
met 10). Hiervan bevatten 6 boringen een podzolbodem (boring 2, 4, 5, 6, 8 en 9), dit bodemtype
ontwikkelt zich als resultaat van uitspoeling en inspoeling processen en wordt gezien als indicatie van
een bewaarde bodem. Dit wil niet automatisch zeggen dat de afwezigheid van een podzol gelijk staat
aan een slecht bewaarde bodem. Deze podzolbodem bevindt zich voornamelijk in het westen van het
projectgebied en is hoofdzakelijk opgebouwd uit een grijsbruine A-horizont bestaande uit (lemig) zand,
opgevolgd door lichtgrijs zand (E-horizont), bruin zand (B-horizont) en een C-horizont bestaande uit
grijsbruin tot blauwgrijs zand of donkerbruine tot blauwgrijze klei.
Boringen 3, 7, 10 en 1 betreffen A-B-C profielen. De toplaag is matig wortelhoudend en 20 tot 70 cm
dik. Ze rust op een 10 cm tot 1,2 m dikke B-horizont bestaande uit zwartbruin tot geelbruin (lemig)
zand. Deze bewaarde B-horizont kan indicatief zijn voor een bewaarde, oudere bodem. De C-horizont
begint tussen 85 cm en 1,4 m diepte. Deze C-horizont kan onderverdeeld worden in Ch-, Cr-, Cg- of Cgshorizonten. De Ch-horizont bestaat voornamelijk uit zwart zand, terwijl de Cr-horizont een blauwe tot
blauwgrijze kleur bevat. De Cg-horizont is een grijs tot oranje laag bestaande uit zandig leem met
schelpinclusies en oxidatieverschijnselen. Daarnaast bestaat de Cgs-horizont uit donkergrijs en oranje
klei met ijzerconcreties.
Tot slot vertoont het merendeel van de uitgevoerde landschappelijke boringen (23 boringen) een A-C
profiel. Het gaat hier over boorpunten 11 tot en met 33. Deze eerste zijn opgebouwd uit een
donkerbruine tot bruine A-horizont bestaande uit (lemig) zand, bovenop een licht oranje tot
oranjebruine C-horizont bestaande uit zand of zandige klei. In boringen 12 tot 15 bevindt zich een
verrommelde laag onder de A-horizont. Concreet kan dit gekarakteriseerd worden als een zeer
heterogene laag bestaande uit vermengde brokken met kenmerken van zowel de A-horizont als de Chorizont, verder bevatte deze laag in enkele boringen ook baksteenfragmenten. Dit toont aan dat deze
laag en mogelijk de top van de C-horizont verstoord of vergraven zijn, wat deze boorlocaties
archeologisch minder interessant maakt. Deze boorlocaties en aanvullend alle andere locaties waar
geen B-horizont of veenlaag aanwezig was, werden dan ook niet geselecteerd voor verder onderzoek.

24
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Boringen 20 tot en met 33 zijn opgebouwd uit een zwartbruine tot bruingrijze A-horizont bestaande uit
(zandige) leem, met daaronder een blauwgrijze tot bruingrijze C-horizont bestaande uit klei of zand. Bij
zes van deze boringen (24, 25, 29, 31, 32 en 33) werd de C-horizont onderbroken door een zwarte
organische veenlaag met een variërende dikte van 10 cm tot 1,85 m. Deze veenlagen vormen een
indicatie van moerasvorming of andere met water gevulde landvormen zoals geulen. De veenlagen
kunnen mogelijk een afdekkingslaag vormen voor relevante archeologische niveaus. Er werden geen
duidelijke aanwijzingen voor erosie aangetroffen.

14
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Figuur 9: Vereenvoudigde bodemprofielen25
Concreet wijzen de afzettingen in de meeste boringen (4, 5, 7, 9, 20-33) op natte omgevingen. Het gaat
hier om kleiige komgronden en/of veenafzettingen. De aangetroffen veenlagen vormen een indicatie
van moerasvorming of andere met water gevulde landvormen zoals geulen. Deze werden binnen het
projectgebied na hun vorming steeds afgedekt door komklei.

Oeverwallen werden vooral herkend in de oostelijke helft van het projectgebied: in boringen 20, 22 en
33 worden komgronden afgedekt door een lemige oeverwal, en ter hoogte van boring 21 dekt deze
een kronkelwaard af.

25
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In het zuiden van het projectgebied worden consequent kronkelwaarden herkend, al dan niet bovenop
een komgrond. Door hun hogere en drogere ligging bezaten deze kronkelwaarden in het verleden een
hogere aantrekkingskracht wat het archeologisch potentieel verhoogd. In combinatie met de
voorgaande sectie betreffende bodemkundige interpretatie, waaruit bleek dat zich in de westelijke
boringen ook een bewaarde bodem bevond, kan gesteld worden dat deze zone het hoogste
archeologische potentieel bezit. Toch zijn er vier boringen binnen de westelijke helft van het
projectgebied waar het archeologisch potentieel veel lager is (boringen 12 tot 15) doordat zich hier
onder de Ap-horizont een verstoorde laag bevindt.
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1.3.3 Verkennend Archeologisch booronderzoek (2019I276)
Uit Conceptnota Adede26:
Na afronding van het landschappelijk booronderzoek kwamen enkele zones naar boven met een
verhoogd potentieel op steentijd artefactensites. Deze zones werden onderworpen aan een
archeologisch booronderzoek (verkennende archeologische boringen). Het onderzoek werd uitgevoerd
in september en oktober 2019 en februari tot mei 2020 door ADEDE.

Figuur 10: Zones geselecteed voor verkennend archeologisch booronderzoek27

26
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Tijdens het verkennend booronderzoek in zone D werden slechts in 4 boringen een E-horizont herkend,
terwijl dit bij 6 boringen uit het landschappelijk bodemonderzoek naar voren kwam. Het is mogelijk
dat de E-horizont een zeer lokaal fenomeen is dat sterk verschilt in dikte over het onderzoeksgebied.
In 4 boringen in de westelijke helft van zone D werd een A-C bodem aangetroffen. In alle andere
boringen binnen de westelijke helft van zone D werd wel een B-horizont aangetroffen. In de oostelijke
helft van zone D zijn B horizonten afwezig. Binnen deze zone bestaan alle boringen uit een A-C profiel
met vaak meerdere C-horizonten. Wel komen tussen de opeenvolgingen van C-horizonten regelmatig
veenafzettingen voor.
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Figuur 12: Bodemopbouw vastgesteld tijdens VAB (Zone D, detail oost)29

28
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Figuur 11: Bodemopbouw vastgesteld tijdens VAB (zone D)28
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In de projectzone van onderliggende nota werden slechts enkele zones in het oosten van de
projectzone geselecteerd voor een verkennend archeologisch booronderzoek (zwarte kader Figuur
11). Dit booronderzoek resulteerde in geen enkele vuursteenvondst. Wel werden in drie boringen
fragmenten van post-middeleeuws aardewerk aangetroffen. Bijgevolg kwamen geen zones van de
huidige projectzone in aanmerking voor bijkomend vooronderzoek in het kader van
steentijdarcheologie.

1.3.4 Proefsleuvenonderzoek Zone D (2020G135)
Na afloop van het landschappelijk bodemonderzoek en het archeologisch booronderzoek kwam zone
D volledig in aanmerking voor uitvoeren van een proefsleuvenonderzoek. Dit om de aanwezigheid op
sporensites na te gaan. Een deel van dit proefsleuvenonderzoek werd reeds uitgevoerd.
Uit Conceptnota Adede30:
Wegens juridische moeilijkheden in verband met onteigeningen van de terreinen konden in deze fase
van het onderzoek niet alle proefsleuven aangelegd worden. Het proefsleuvenonderzoek diende dus te
worden opgesplitst in twee verschillende fases. Binnen deze nota werd enkel fase 1 onderzocht (Figuur
13). Het onderzoek werd uitgevoerd in juli 2020 door ADEDE bvba.
Tijdens het onderzoek in deze zone werden in totaal 17 geregistreerde profielputten aangelegd volgens
een min of meer geschrankt patroon. Om het archeologisch potentieel van het terrein beter te kunnen
lezen en in te schatten werden 3 kijkvensters aangelegd. Deze werden zo geplaatst zodat de reeds
aangetroffen sporen verder werden onderzocht, de afwezigheid van sporen kon worden nagegaan en,
zoals reeds vermeld, zones waar geen sleuven aangelegd konden worden toch onderzocht werden
(Figuur 14).
De diepte van het archeologische vlak ten opzichte van het maaiveld varieerde van 40cm tot soms zelfs
100cm. Deze variatie heeft te maken met het feit dat lokaal soms een diepere verstoring de
ondergrond in het recente verleden heeft plaats gevonden. Ook op de locaties van de restgeulen lag
het archeologische vlak iets dieper (onder de kleiige komgronden). Tijdens het onderzoek werden
voornamelijk greppels en kuilen aangetroffen, waarvan een groot aandeel vermoedelijk eerder recent
te dateren is (19de eeuw en later).

30
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De bodemopbouw binnen het onderzoeksgebied bleek voornamelijk te bestaan uit enerzijds zandige
kronkelwaardafzettingen en anderzijds opgevulde restgeulen. Ook kwamen in het zuidwesten van het
gebied enkele stuifzandduinen voor. Binnen de restgeulen was vermoedelijk stilstaand water aanwezig
die de groei van veen en de accumulatie van humusrijk materiaal over de jaren heen heeft bevorderd.
Op de zandige kronkelwaardafzettingen heeft zich een bodemvorming kunnen doorzetten onder de
vorm van Podzolisatie. Deze zandige afzettingen hebben vermoedelijk tevens enige tijd aan het
oppervlak gelegen vooraleer ze werden afgedekt met overstromingsklei (komgrondklei). Ook de
restgeulen raakten tegelijkertijd gevuld met komgrond-klei. Lokaal bleken de originele bodemopbouw
enigszins verstoord te zijn door latere graafwerken.
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Figuur 14: Uitgevoerde proefsleuven en kijkvensters32

31
32

VAN DEN EYNDE et al. 2021
VAN DEN EYNDE et al. 2021

BAAC Vlaanderen Rapport 1732

Figuur 13: Fasering proefsleuvenonderzoek zone D31
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1.4 Onderzoekstraject
Het verder vooronderzoek opgelegd in het Programma van Maatregelen bij archeologienota ID6100
omvatte een proefsleuvenonderzoek. Een deel van dit proefsleuvenonderzoek werd reeds uitgevoerd
door Adede (zie Hoofdstuk 1.3.4 Proefsleuvenonderzoek Zone D – 2020G135). Voor de overige delen
van Zone D wordt het proefsleuvenonderzoek uitgevoerd door BAAC Vlaanderen bvba, onder leiding
van archeoloog Evelyn Schynkel.

1.5 Afwijkingen onderzoekstraject t.o.v. de archeologienota

BAAC Vlaanderen Rapport 1732

In het Programma van Maatregelen van archeologienota ID6100 werd opgelegd om de gehele zone na
een positief landschappelijk bodemonderzoek te onderzoeken door middel van proefsleuven. Omwille
van juridische moeilijkheden in verband met onteigeningen van de terreinen, kon in een voorgaand
onderzoek slechts een deel van de proefsleuven worden aangelegd. De overige proefsleuven werden
in een latere fase uitgevoerd, waarvan verslag wordt gegeven in de huidige nota. De totale oppervlakte
van de nog te onderzoeken zone bedraagt ca. 39.420 m². Hiervan moeten echter nog twee niet voor
onderzoek toegankelijke zones in mindering worden gebracht. Een eerste zone bevindt zich centraal
in het plangebied en omvat bosgebied, goed voor een oppervlakte van 9.240 m². Hier werd bij het
landschappelijk bodemonderzoek vastgesteld dat een groot deel is verstoord en het overige deel uit
een oude geulopvulling bestaat. Een tweede zone bevindt zich in het oosten van het plangebied, waar
geen onderzoek mogelijk is door aanwezige leidingen. De geplande sleuf op dit stuk komt dan ook te
vervallen. Deze zone heeft een oppervlakte van 1.000 m². De totale nog te onderzoeken oppervlakte
van Zone D bedraagt zo nog 29.180 m².
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Plan 3: Onderzoekzone (zone D) op orthofoto33 met aanduiding reeds onderzochte zone (Adede) en

33

AGIV 2021c
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bos- en leidingenzone (digitaal; 1:1; 17.02.2021)
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2 Proefsleuvenonderzoek
2.1 Werkwijze en strategie
2.1.1 Onderzoeksdoelstellingen
Proefsleuvenonderzoek is erg geschikt voor het opsporen van archeologische ensembles onder de
vorm van grondsporen op rurale terreinen met een grote oppervlakte. Belangrijk hierbij is dat het
proefsleuvenonderzoek aanleiding is voor een verdere evaluatie van het terrein in een
archeologienota.
Indien de kans op aanwezigheid van waardevolle archeologische ensembles vrijwel onbestaande
wordt ingeschat, is het sleuvenonderzoek in regel het eindpunt van het archeologisch traject. Wanneer
de kans hoog wordt ingeschat, wordt binnen de archeologienota een advies voor een vervolgtraject
geformuleerd. Vaak bestaat dit uit een vlakdekkende opgraving van specifiek afgebakende zones van
het onderzoeksterrein.
Tijdens dergelijk onderzoek is het van belang dat slechts een beperkt deel van het plangebied
onderzocht wordt. Archeologische sporen worden tijdens een proefsleuvenonderzoek immers niet
volledig onderzocht. Om de kans op de beschadiging van het archeologisch ensemble te beperken,
wordt een dekkingsgraad van 10%-15% vooropgesteld. Zo wordt het resultaat van het onderzoek
bereikt met een minimum aan destructie van het archeologisch erfgoed.
Deze onderzoeksopdracht kadert binnen de doelstellingen van het vooronderzoek – het vaststellen
van de aanwezigheid van een archeologische site en de karakteristieken en bewaringstoestand van
deze site, alsook een analyse van de relatie met het landschap, de waarde en de impact van de
geplande werken – die tijdens het voorgaande vooronderzoek niet werden gehaald.

2.1.2 Onderzoeksvragen

-

Zijn er sporen aanwezig? Wat is de aard en de datering van de sporen?

-

Hoe is de bewaringstoestand van de sporen?

-

Maken de sporen deel uit van één of meerdere structuren?

-

Behoren de sporen tot één of meerdere periodes?

-

Wat is de relatie tussen de bodem, de archeologische sporen en de landschappelijke context?

-

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

-

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

-

Wat is de waarde van elke vastgestelde archeologische vindplaats?

-

Wat is de potentiële impact van de geplande ruimtelijke ontwikkeling op de waardevolle
archeologische vindplaatsen?

BAAC Vlaanderen Rapport 1732

Bij het proefsleuvenonderzoek moeten volgens het PvM van de archeologienota (ID6100) minstens
volgende onderzoeksvragen beantwoord worden:
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-

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

2.1.3 Methoden en technieken
Algemene bepalingen
Voor de algemene bepalingen wordt verwezen naar de desbetreffende hoofdstukken in de Code
Goede Praktijk.34
Specifieke methodologie

-

Bij de inplanting van de sleuven werd zo mogelijk rekening gehouden met de topografie van het
onderzoeksterrein. Zo zijn de sleuven algemeen georiënteerd volgens de helling van het terrein.
Op deze manier maken de sleuven een transect op het landschap. De sleuven dienen echter ook
de contour van het plangebied te volgen, waardoor de oriëntatie grotendeels vastgelegd is binnen
het traject van de geplande dijklichamen. Er werd bij de inplanting van de sleuven bovendien ook
reeds rekening gehouden met aanwezige grachten, greppels, landwegen, lokale ophogingen,
blijvend ontoegankelijke zones en dergelijke meer.

-

Aan de hand van de reeds beschreven methode wordt 3.267 m lopende meter sleuven aangelegd,
goed voor 6.534 m² onderzochte oppervlakte. Het totale terrein dat in aanmerking komt voor
proefsleuven is 65.550 m² groot. De sleuven omvatten dus ca. 10 % van het terrein. Op
archeologisch interessante plekken worden nog kijkvensters aangelegd. De bedoeling is om met
de sleuven en de kijkvensters ca. 12,5% van het terrein te onderzoeken.

-

Alle vondsten die tijdens de aanleg van de sleuven en het opschaven, couperen en afwerken van
de sporen worden aangetroffen, worden verzameld en geregistreerd. Bij relevante archeologische
sporen of bodemeenheden wordt daarenboven actief op zoek gegaan naar vondsten. Enkel in
sporen met een duidelijk recente ouderdom worden niet alle vondsten systematisch ingezameld.

-

Er worden in regel geen stalen genomen tijdens het onderzoek. Enkel gevoelige en relevante
archeologische sporen of bodemeenheden worden indien gewenst bemonsterd. Deze
bemonstering kadert echter niet binnen het beantwoorden van de onderzoeksvraagstelling zoals
geformuleerd in de onderzoeksvragen. Dergelijke staalname en mogelijke verdere analyse van
deze stalen dient dan ook bijkomend gemotiveerd te worden en gekaderd te worden binnen
bijkomende onderzoeksvragen.

-

Tijdens het proefsleuvenonderzoek worden referentieprofielen geregistreerd, teneinde een zo
representatief mogelijk beeld te bekomen van de bodemkundige en Quartairgeologische opbouw
van het plangebied. Rekening houdende met de natuurlijke, archeologische en technische
omstandigheden worden de profielen gelijkmatig en op constante intervallen over de hele site
verspreid. Vervolgens worden deze per laag of horizont lithologisch en bodemkundig door een
aardkundige beschreven. Belangrijke bodemeigenschappen, zoals textuur, bodemstructuur,
oxidoreductie, kalkgehalte, biologische processen, chemische processen, mineralogische

34
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De specifieke methodologie werd gerapporteerd in het Programma van Maatregelen van de
archeologienota “Archeologienota Waasmunster Potpolder IV” (ID6100)35. Deze omvatte volgende
elementen:
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processen en bodemhorizonten werden gedetermineerd en beschreven. De beschrijving van de
boringen gebeurde conform de FAO guidelines for soil description en de Code van Goede Praktijk.

Plan 4: Inplanting voorgeschreven proefsleuven op orthofoto36 (digitaal; 1:1; 25.02.2021)

2.1.4 Organisatie van het vooronderzoek

Er werden 19 werkputten aangelegd en 3 kijkvensters, goed voor een totale oppervlakte van 2.415 m².
Het aangepaste plangebied, zoals in hoofdstuk 1.5 (afwijkingen onderzoekstraject t.o.v. de
archeologienota) besproken, bedroeg ca. 29.180 m², waardoor 8,5 % onderzocht werd. Voor een deel
van de proefsleuven was het te gevaarlijk om ze in één geheel aan te leggen. Het opkomend
grondwater zorgde voor instabiele sleufwanden. Om die reden werd de keuze gemaakt om de
proefsleuven op te delen in een reeks profielputten op regelmatige afstand van elkaar. Wanneer deze
putten virtueel tot sleuf worden verbonden, bekomt men een oppervlakte van 3.089m², goed voor ca.
10,5 % van de te onderzoeken oppervlakte.
De proefsleuven werden aangelegd met behulp van een kraan op rupsbanden van 18 ton met een
gladde graafbak van 2,00 m. Van alle proefsleuven werden overzichtsfoto’s gemaakt. De proefsleuven
en sporen werden ingetekend door middel van een GPS van het type Geomax Zenith 25 PRO en
gedocumenteerd aan de hand van beschrijvingen. Indien een spoor zich tegen de putwand bevond,
36
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Het onderzoek werd uitgevoerd van 8 t.e.m. 12 februari 2021 onder leiding van archeoloog Evelyn
Schynkel. Zij werd hierbij bijgestaan door archeologen Benjamin Vergauwen, Toon Deherdt en Thaïsa
Van Speybroeck. Aardkundige Piotr Pawelczak was op het terrein aanwezig voor de
bodeminterpretatie.
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werd het werkputprofiel opgeschoond om de relatie tussen het spoor en de bodemhorizonten te
registreren. Sporen-, foto- en vondstenlijsten werden digitaal geregistreerd in het veld. Gebruik
makend van een GIS-omgeving werden de verzamelde data verwerkt tot een gedetailleerd en
overzichtelijk grondplan.

Figuur 16: Zicht op de noordwestelijk gelegen terreinen tijdens het onderzoek, gezien vanuit oosten.
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Figuur 15: Zicht op de zuidelijk gelegen terreinen tijdens het onderzoek, gezien vanuit het oosten
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Figuur 17: Zicht op de noordelijk gelegen terreinen tijdens het onderzoek, gescheiden door

Figuur 18: Foto’s methodiek – aanleg werkput en beschrijving bodemkundig profiel.
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perceelsgrachten en gezien vanuit het zuiden.
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2.1.5 Afwijkingen
Afwijkingen t.a.v. de CGP
Het onderzoek werd uitgevoerd volledig conform de Code van Goede Praktijk.
Afwijkingen t.a.v. de specifieke methodologie
In regel werd het onderzoek uitgevoerd zoals voorgesteld in de specifieke methodologie. Sommige van
de sleuven konden echter niet in hun geheel worden aangelegd, zoals voorgesteld in het programma
van maatregelen. Werkput 3 en 4 in het zuidwestelijke deel van het plangebied werden onderbroken
door een perceelsgracht (Plan 5), alsook enkele van de sleuven in het noordoostelijke deel van het
plangebied. Deze laatste sleuven werden in twee delen gesplitst en kregen elk een apart
werkputnummer (werkputten 11 t.e.m. 16 - Plan 7).

Plan 5: Overzichtskaart van de aangelegde proefsleuven en kijkvensters: werkputten 1 t.e.m. 4 in de
zuidelijke zone (digitaal; 1:250; 17.02.2021)
Bij tien werkputten (WP 7, 9-13, 16-19) werd vastgesteld dat het archeologisch niveau zich dieper dan
1,5 m tot 2,2 m bevond. Enerzijds zou de veiligheid van de archeologen in het gedrang komen bij aanleg
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Bij werkputten 1 en 2 werd in het zuidelijke deel een verstoring vastgesteld tot op een diepte van 1,5
m. Omwille van de veiligheid werd hierop beslist om profielputten te plaatsen om de verstoring te
kunnen opvolgen. Na de aanleg van twee profielputten over een lengte van 23 m verdween de
verstoring in werkput 1 en werd de sleuf verder aangelegd op het leesbare archeologische niveau. Bij
werkput 2 werd één profielput aangelegd en kon de eigenlijke sleuf na een afstand van 14 m worden
aangelegd. (Plan 5)
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van zulke diepe sleuven, anderzijds hebben de geplande werken ter hoogte van deze werkputten
slechts een impact op de bodem van -50 cm tot maximaal -130 cm. Op basis hiervan werd geopteerd
om op deze plaatsen de sleuven niet volledig aan te leggen, maar opnieuw te werken met profielputten
om de diepte van het archeologische niveau op te volgen en te kunnen registreren. Op die manier
werden 26 profielputten aangelegd.
In Tabel 1, Plan 6 en Plan 7 is een overzicht terug te vinden van deze profielputten met aanduiding van
de dieptes ten opzichte van het maaiveld.

Werkput

Virtuele lengte
sleuf

Eigenlijke lengte
sleuf

Aantal profielputten

Diepte profielputten onder
maaiveld

7

97 m

36 m

3

-1,95 m tot -2,20 m

9

59 m

-

3

-1,50 m tot -1,90 m

10

61 m

47 m

1

-2,00 m

11

83 m

-

4

-1,85 m tot -2,10 m

12

80 m

23 m en 43 m

1

-2,25 m

13

77 m

41 m

3

-1,80 m tot -2,00 m

16

79 m

65 m

1

-1,95 m

17

20 m

-

2

-1,40 m tot -2,20 m

18

61 m

28 m

3

-2,00m tot -2,20 m

19

88 m

30 m

5

-1,70 m tot -2,20 m
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Tabel 1: Overzicht aangelegde profielputten en hun dieptes t.o.v. maaiveld
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Plan 6: Overzichtskaart van de aangelegde proefsleuven en kijkvensters: werkputten 6 t.e.m. 10 in de

Plan 7: Overzichtskaart van de aangelegde proefsleuven en kijkvensters: werkputten 11 t.e.m. 19 in
de noordoostelelijke zone (digitaal; 1:250; 17.02.2021)
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noordwestelijke zone (digitaal; 1:250; 17.02.2021)

29

Verslag van Resultaten

2.1.6 Inbreng specialisten en externe wetenschappelijke begeleiding

BAAC Vlaanderen Rapport 1732

Er werd geen beroep gedaan op externe specialisten.
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2.2 Assessment
2.2.1 Landschappelijke en aardkundige situering
Uit Archeologienota ID160037:
Geomorfologisch bevindt het plangebied zich in de Vlaamse Vallei, meer bepaald in de Durmevallei,
op de grens met de subcuesta van het Land van Waas. De Durmevallei is een vallei met bedijkte rivier
en afgesneden meanders en rivierduinen. Het Land van Waas kent algemeen gezien een vlakke
topografie, behalve langs de randen. De akker- en graslanden van het valleigebied bevinden zich op
gelijke hoogte. Verhogingen in het landschap worden gevormd door plaatselijk opgehoogde gronden,
kleine wegen en dijken en de vijver- en rivierranden. De tertiaire ondergrond bestaat er uit de Formatie
van Maldegem. Dit is een mariene eenheid uit het bovenste midden-eoceen, bestaande uit een
afwisseling van zanden en kleien met geleidelijke overgangen. De Formatie van Maldegem is
opgedeeld in verschillende leden, waaronder enkel het Lid van Buisputten en Onderdijke binnen het
huidige plangebied voorkomen. De bovenliggende quartaire ondergrond wordt uitgemaakt door
fluvioperiglaciaal zand uit het weichseliaan. In de noordelijk gelegen terreinen werden daarboven
tijdens het holoceen perimarien klei afgezet in wadomstandigheden in een laag-energetisch
getijdenmilieu. De hoogte van het opslibbingsniveau van het actief-perimariene gedeelte ligt zo’n 2 m
boven het natuurlijk alluviaal oppervlak.

2.2.2 Interpretatie referentieprofielen

Uit het onderzoek blijkt duidelijk dat behalve kleine zones in werkputten 1 en 2, het hele plangebied
met een ongeveer 1 m dik overstromingskleipakket is afgedekt. Dit bestaat volledig uit matig gerijpte
grijsbruine klei, dat lokaal met de diepte zwaarder of lichter qua textuur en humeuzer wordt. In dit
pakket werd weinig bodemontwikkeling geobserveerd: de bouwvoor Ap-horizont ging gradueel via een
AC-horizont over in de moedermateriaal Cg-horizont. Alleen ter hoogte van referentieprofiel 1.3 (Tabel
2, Figuur 19, Plan 11) werd een 90 cm dik plaggendek geregistreerd (Ap1- en Ap2-horizont), die
restanten van een oudere bouwvoor (Apb-horizont) afdekte. Dat bewijst opzettelijke ophoging en
landbouwkundige activiteiten in het verleden. Het moet benadrukt worden dat de aanwezigheid van
redelijk licht moedermateriaal onder de bouwvoor (zand en zandige klei) suggereert dat deze zone
oorspronkelijk iets hoger gelegen en droger kon zijn in vergelijking met de brede omgeving. Het wordt
vermoed dat ter plaatse podzolbodems konden voorkomen die daarna volledig in de bouwvoor
opgenomen werden. De uiterst zuidoostelijke profielen (1.1, 1.2, 2.1, 2.2 en 2.3) waren volledig sterk
37
38
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Voor de volledige beschrijving zie: bijlage Referentieprofielen.
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Tijdens de opgravingswerken werden referentieprofielen geregistreerd, teneinde een zo
representatief mogelijk beeld te bekomen van de bodemkundige en quartairgeologische opbouw van
het plangebied. Rekening houdende met de natuurlijke, archeologische en technische
omstandigheden werden de profielen gelijkmatig over de hele site verspreid (Plan 8, Plan 9 en Plan
10). In totaal werden uiteindelijk vier referentieprofielen en 46 standaardprofielen uitgevoerd. Alle
profielen werden machinaal door een kraan gezet, en vervolgens in stukken handmatig opgeschoond
voor verdere documentatie. De geregistreerde referentieprofielen werden door aardkundige Piotr
Pawełczak per laag of horizont lithologisch en bodemkundig beschreven. Belangrijke
bodemeigenschappen, zoals textuur, oxidoreductie, kalkgehalte, biologische processen, chemische
processen, mineralogische processen en bodemhorizonten werden gedetermineerd en beschreven.
De beschrijving van de profielen gebeurde conform de FAO guidelines for soil description en de Code
van Goede Praktijk. De standaardprofielen werden fotografisch gedocumenteerd en hadden als doel
om de verspreiding van bekende profieltypes in kaart te brengen. Hieronder werden de belangrijkste
kenmerken en conclusies besproken.38
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met puin verstoord. Dat vormt geen verrassing aangezien de bekende bodem- en historische
kartering.39
Op andere locaties kwamen amper drie variaties van het bodemtype voor (Plan 12 en Plan 13). Het
eerste type, vertegenwoordigd door referentieprofiel 3.1 (Tabel 3, Figuur 20), vertoonde een redelijk
eenvoudige sequentie waarin de overstromingsklei een veenpakket afdekte. Dikwijls bevatte de
onderste laag klei een hoger zandpercentage. Evenwel de veendikte en de mate van veraarding
schommelde ernstig binnen het plangebied. De onderkant van het veen werd niet overal bereikt
vanwege een hoog grondwaterniveau en valgevaar. Overal waar dit wel bereikt was, lag het veen op
zandig of zandig-kleiig substraat. Dit was vermoedelijk ook van fluviatiele oorsprong wat door de
aanwezigheid van schelpen, onder andere van Stompe moerasslak (Viviparus viviparus) bevestigd
werd. Waarschijnlijk was het veen vooral in de lager gelegen gebieden ontwikkeld en op hoger gelegen
terreinen ging het over in sterk organische, moerassige bodem, die ook in ondiepe plassen voorkwam
(Ahb-horizont in referentieprofiel 5.2 - Tabel 5, Figuur 22). Er werd binnen het plangebied ook een
volledig bewaarde, begraven podzolbodem aangetroffen (referentieprofiel 5.1, Tabel 4, Figuur 21).
Beide varianten werden op het plangebied bevestigd, maar een podzol bodem kwam erg plaatselijk
voor. Opvallend was deze volledig bewaard met een nog steeds onderscheidbaar uitloging E- en
inspoeling Bhs-horizont. De Ahb-horizont van de moerassige bodem was lokaal op natuurlijke wijze
gebioturbeerd en mogelijk trad ook herwerking op tijdens de overstromingen.
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Diepte [cm]

Horizont

Kleur

Textuur

Opmerkingen

0-50

Ap1

BRGR

P, Z4, SZK

Plaggendek. Matig humeus.

50-90

Ap2

GRBR

P, Z4, SZK

Plaggendek. Matig humeus.

90-110

2Apb

DGRBR

S, Z4, SZK

Licht verstoord. Sterk humeus.

110-130

2Cg

ORLGR

Z, Z5, SMG

Moedermateriaal.

130-140

3Cg

ORLBL

Ez, Z4, SZK

Moedermateriaal.

DOV VLAANDEREN 2021; GEOPUNT 2021; VAN RANST & SYS 2000
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Tabel 2: Referentieprofiel 1.3
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Figuur 19: Referentieprofiel 1.3
Tabel 3: Referentieprofiel 3.1
Horizont

Kleur

Textuur

Opmerkingen

0-25

Ap

BR

E

Plaggendek. Matig humeus.

25-45

AC

LBRGR

E

Plaggendek. Matig humeus.

45-85

Cg

LBROR

E

Licht verstoord. Sterk humeus.

85-110

2Cr

DGRLBL

Er, Z4, SZK

Moedermateriaal.

110-130

3Hb

DBR

V

Moedermateriaal.
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Diepte [cm]
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Figuur 20: Referentieprofiel 3.1
Tabel 4: Referentieprofiel 5.1
Horizont

Kleur

Textuur

Opmerkingen

0-20

Ap

BR

E

Matig humeus.

20-40

AC

GRLBR

E

Zwak humeus.

40-65

Cg

LGRLBR

E

-

65-80

2Ahb

DGRBR

S,Z5,SMK

Begraven topniveau.

80-95

2E

DBR

S,Z5,SMK

Gebioturbeerd

95-125

2Bhs

ZWOR

S,Z5,SMK

Gebioturbeerd, bevat leembrokken. Sterk
humeus

125-135

3BC

GEBL

SE,Z5,SMK

-

Figuur 21: Referentieprofiel 5.1
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Diepte [cm]
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Tabel 5: Referentieprofiel 5.2
Diepte [cm]

Horizont

Kleur

Textuur

Opmerkingen

0-20

Ap

BR

E

Matig humeus.

20-35

AC

GRLBR

E

Zwak humeus.

35-75

Cg

LGRLBR

U

-

75-100

Chg

GRLBR

Uz

Begraven topniveau.

100-130

2Ahb

DBR

Ez

Begraven top moerassige bodem. Mogelijk
bodem plas. Natuurlijk gerommeld

130-150

2Cg

GRBL

Se

Bevat kleibrokken. Natuurlijk gerommeld

150-160

2Cr

BL

Z

-
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Figuur 22: Referentieprofiel 5.2
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Plan 8: Overzichtskaart van de profielregistraties: werkputten 1 t.e.m. 4 in zuidelijke zone (digitaal;

Plan 9: Overzichtskaart van de profielregistraties: werkputten 5 t.e.m. 10 in noordwestelijke zone
(digitaal; 1:1; 16.02.2021)

BAAC Vlaanderen Rapport 1732

1:1; 16.02.2021)
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Plan 10: Overzichtskaart van de profielregistraties: werkputten 11 t.e.m. 19 in noordoostelijke zone

Plan 11: Overzichtskaart bodemgaafheid: werkputten 1 t.e.m. 4 in zuidelijke zone (digitaal; 1:1;
16.02.2021)
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(digitaal; 1:1; 16.02.2021)

37

Verslag van Resultaten

Plan 12: Overzichtskaart van bodemgaafheid: werkputten 5 t.e.m.10 in noordwestelijke zone

Plan 13: Overzichtskaart van bodemgaafheid: werkputten 11 t.e.m. 19 in noordoostelijke zone
(digitaal; 1:1; 16.02.2021)
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(digitaal; 1:1; 16.02.2021)
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2.2.3 Sporen en structuren
Manifestatie archeologische site aan huidig oppervlak
Er werden geen sporen, structuren of archeologische ensembles aangetroffen aan het oppervlak van
het onderzoeksterrein.
Stratigrafie van de site
De bodem werd laagsgewijs afgegraven tot het eerste en leesbare archeologische niveau. Dit niveau
varieerde heel sterk. In de zuidelijke zone bevond het archeologische niveau zich grofweg tussen +2,70
m TAW en +3,60 m TAW of tussen -50 cm en -90 cm onder het maaiveld. In de noordelijke zone bevond
het archeologische vlak zich grofweg tussen +1,50 m TAW en +3,00 m TAW of tussen -90 cm tot -220
cm onder het maaiveld. In Tabel 6 is een volledig overzicht van de gemiddelde vlakhoogtes per werkput
terug te vinden.

Werkput

Vlakhoogte

Diepte t.o.v. maaiveld

(m +TAW)

(cm)

1

3,40 tot 3,60

-60 tot -90

2

3,20 tot 3,60

-60 tot -80

3

2,70 tot 2,90

-50 tot -70

4

2,80 tot 2,90

-50 tot -80

5

2,10 tot 3,00

-90 tot -160

6

2,40 tot 2,80

-100 tot -130

7

1,50 tot 1,80

-190 tot -220

8

1,80 tot 2,70

-90 tot -160

9

1,80 tot 2,30

-150 tot -190

10

1,80 tot 2,70

-120 tot -200

11

1,60 tot 2,00

-180 tot -220

12

1,60 tot 2,70

-120 tot -220

13

1,80 tot 2,80

-100 tot -200

14

2,50 tot 2,80

-110 tot -150

15

2,10 tot 2,80

-100 tot -160

16

1,90 tot 2,70

-120 tot -190

17

1,80 tot 2,40

-150 tot -210

18

1,80 tot 2,80

-130 tot -220

19

1,70 tot 2,80

-140 tot -220
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Tabel 6: Overzicht gemiddelde vlakhoogtes van de werkputten.
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Plan 14: Algemeen sporenplan van het onderzoek: Werkput 1 t.e.m. 4 (digitaal; 1:250; 17.02.2021)
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Weergave onderzoek: kaarten
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Plan 15: Algemeen sporenplan van het onderzoek: Werkput 5 t.e.m. 8 (digitaal; 1:250; 19.02.2021)
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Plan 16: Algemeen sporenplan van het onderzoek: Werkput 9 t.e.m. 13 (digitaal; 1:250; 19.02.2021)
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Plan 17: Algemeen sporenplan van het onderzoek: Werkput 14 t.e.m. 19 (digitaal; 1:250; 19.02.2021)
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Plan 19: Detail Algemeen Sporenplan: werkput 12 en 13 (digitaal; 1:250; 19.02.2021)
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Plan 18: Detail Algemeen Sporenplan: werkput 1 en 2 (digitaal; 1:250; 17.02.2021)
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Plan 20: Weergave van de maaiveldhoogtes (digitaal; 1:250; 17.02.2021)
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Plan 22: Weergave van de vlakhoogtes: werkput 5 t.e.m. 10 (digitaal; 1:250; 17.02.2021)
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Plan 21: Weergave van de vlakhoogtes: werkput 1 t.e.m. 4 (digitaal; 1:250; 17.02.2021)
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Plan 23: Weergave van de vlakhoogtes: werkput 11 t.e.m. 19 (digitaal; 1:250; 17.02.2021)
Beschrijving sporenbestand
In totaal werden 18 sporen binnen het plangebied aangetroffen, waarvan vier na verder onderzoek
natuurlijk van aard bleken te zijn. Het gaat hierbij om enkele boomvallen en restanten van geulen of
ondiepe poelen met veenafzettingen. Er werden nog 14 sporen als archeologisch relevant
weerhouden. Ze zijn onder te verdelen in volgende categorieën: greppels (n=10), kuilen (n=3) en oude
ploegsporen (n=1). De sporen worden hieronder per categorie besproken.

Spoortype

Aantal

GREPPEL

10

KUIL

3

OUDE PLOEGSPOREN

1

TOTAAL

14

Kuilen
Een eerste kuil werd aangetroffen in werkput 1. De kuil met spoornummer S1001 was vierkant van
vorm met een homogene lichtbruine vulling. In coupe was het spoor slechts voor ca. 10 cm bewaard.
Er kon geen aardewerk uit verzameld worden. Er kan geen datering of functie aan de kuil worden
gegeven. Rond de kuil werd een klein kijkvenster aangelegd. Daarbij werden geen nieuwe sporen
aangetroffen.
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Tabel 7: Overzicht spoortypes en aantallen
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Figuur 23: Vlakfoto en coupefoto van kuil S1001
De twee overige kuilen werden aangetroffen in werkput 12. Beide kuilen (S12002 en 12004) zijn
ovaalvormig met een donkergrijs-bruine homogene vulling met inclusies van verbrande leem en
houtskoolspikkels. In coupe bleken ze respectievelijk voor een diepte van 10 cm en 8 cm bewaard. De
aanwezigheid van verbrande leem en houtskool in de kuilen wijzen op verbranding. Hoewel de aarde
rondom de kuil niet is verbrand kunnen de kuilen mogelijk als houtkoolmeiler gefungeerd hebben.
Omdat verder geen materiaal uit de kuilen verzameld kon worden, kan geen datering aan de kuilen
worden gegeven.

Figuur 25: Coupefoto van kuilen S12002 (links) en S12004 (rechts)
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Figuur 24: Vlakfoto van kuil S12002
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Greppels
In de zuidelijke zone werden drie greppels aangetroffen, waarvan drie in werkput 2 en twee in werkput
3. In de noordelijke zone werden nog eens vier greppels aangesneden, verspreid over de werkputten.
De greppels worden in onderstaande tabel (Tabel 8) beschreven. Slechts in één greppel (S2001) werd
één enkel baksteenfragmentje aangetroffen, wat deze greppel ruwweg in de postmiddeleeuwse
periode dateert. Wanneer het sporenplan op de Atlas der Buurtwegen wordt geprojecteerd, lijkt de
oostelijke aftakking van greppel S3002 overeen te komen met een van de perceelsgrenzen aangeduid
op dit plan. Mogelijk kan deze greppel als een 19e-eeuwse perceelsgreppel worden geïnterpreteerd.
Uit de overige greppels kon geen materiaal worden verzameld, noch lijken ze op historische kaarten
voor te komen. Op basis van hun vulling, hun scherpe aflijning en zeer geringe mate van bioturbatie
kan wel verondersteld worden dat ook deze greppels uit een meer recente periode afkomstig zijn en
mogelijk deel hebben uitgemaakt van subrecente landindelingen.
Tabel 8: Overzicht en beschrijving van aangetroffen greppels
Spoornr

Werkput

Breedte

Diepte

Oriëntatie

Kleur

Textuur

2001

2

66 cm

/

NW-ZO

Donkerbruin-grijs

Lemige klei

2002

2

82 cm

/

NO-ZW

Donkergrijs-zwart

Lemige klei

2003

2

118 cm

/

NO-ZW

3001

3

250 cm

/

N-Z, O-W
aftakking

Donkerbruin-grijs

Klei

3001

3

85cm

/

NW-ZO

Donkerbruin-grijs

Klei

5002

5

89 cm

/

N-Z

Donkerbruin-grijs

Klei

6001

6

340 cm

/

N-Z

Donkerbruin-grijs

Klei

12001

12

170 cm

/

O-W

Donkerbruin-grijs

Klei

13003

13

40 cm

onderkant

NO-ZW

Donkerbruin-grijs

Klei

18001

18

160 cm

/

NW-ZO

Donkerbruin-grijs

Klei

Lemige klei
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Donkergrijs-bruin, gele
vlekken
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Figuur 27: vlakfoto van greppel S5002
Ploegsporen
In werkput 13 werden enkele parallelle lineaire sporen aangetroffen met een NW-ZO oriëntering.
Wegens ontbreken van materiaal kunnen ze niet gedateerd worden, maar op basis van hun uiterlijk en
parallelle voorkomen, kunnen dit mogelijk enkele oudere ploegsporen zijn, minimaal bewaard onder
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Figuur 26: Vlakfoto van greppel S2001 (links) en S3002 met aftakking (rechts)
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de overstromingsklei. Omdat slechts de onderkant nauwelijks was bewaard kon geen coupe worden
geplaatst.

Figuur 28: Vlakfoto van de mogelijke ploegsporen (S13002)

2.2.4 Vondsten
Administratieve gegevens
Bij het proefsleuvenonderzoek werden slechts twee vondsten aangetroffen, waaronder een
aardewerkfragment en een baksteenfragment. Het aardewerkfragment (Vnr. 2) werd onderaan de
verstoring aangetroffen in profiel 2 van werkput 1.
Methode en technieken
Per spoornummer zijn alle vondsten bekeken en ingevoerd in de vondstdeterminatietabel. Zo werd
eerst gekeken naar de vondstcategorie, vervolgens naar de dominante deelcategorie, waarna de
belangrijkste gegevens m.b.t. de vondsten genoteerd werden. Er is ook getracht om de vondsten van
een preliminaire datering te voorzien.
Tabel 9: Overzicht van de aangetroffen vondsten
WP

vlak

Spoor

Context

Categorie

1

2

1

2001

AAVL

BK

2

1

1

AAVL

AW

Aanvullende info

Datum
8/02/2021

Aanleg profiel 2

8/02/2021

Interpretatie
Het aardewerk wordt uitgemaakt door twee fragmenten van een wit bord, daterend uit de 19e of 20e
eeuw. Dit werd verzameld onderaan de verstoringslaag bij het aanleggen van profiel 1.2 in werkput 2.
Het baksteenfragment uit S2001 is te fragmentarisch om enige uitspraken over te kunnen doen. Het
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Vondstnr.
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materiaal heeft hiermee zijn kennispotentieel bereikt en heeft dan ook geen verdere archeologische
waarde meer.

2.2.5 Stalen
Er werden geen grondstalen genomen voor verdere analyse ten behoeve van absolute dateringen (14C,
OSL), micromorfogisch onderzoek, textuuranalyse of palynologisch onderzoek. Het aanwenden van
deze technieken valt niet binnen de doelstelling van dit vooronderzoek.

2.2.6 Bewaring en deponering
Alle ingezamelde vondsten werden aan een basisregistratie, assessment en eventuele analyse
onderworpen en voorlopig bewaard volgens de beschreven methoden in de Code van Goede Praktijk.
Op basis van de waardering van het vondstenbestand en de bepaling van de mogelijkheden tot
exploitatie van kenniswinst kon bepaald worden dat het vondstmateriaal zijn kennispotentieel heeft
bereikt en bijgevolg niet bewaard dient te worden.
De selectie of deselectie gebeurde door de erkende archeoloog in samenspraak met de
materiaalspecialisten en met goedkeuring van de zakelijkrechthouders en/of gebruikers van het
archeologisch ensemble. Zakelijkrechthouders (dit zijn eigenaars, erfpachters, vruchtgebruikers,
opstalhouders en leasinggevers) en gebruikers van een archeologisch ensemble moeten dit in één
geheel bewaren, in goede staat behouden en beschikbaar houden voor wetenschappelijk onderzoek.
Eigenaars kunnen zelf deze verantwoordelijkheid dragen of het ensemble overdragen aan het erkend
onroerenderfgoeddepot Erfpunt. (zie artikel 5.2.1 en 5.2.2 van het Onroerenderfgoeddecreet).

2.3 Synthese onderzoeksresultaten
2.3.1 Datering en interpretatie onderzoeksterrein
Er werden slechts 14 sporen aangetroffen tijdens het onderzoek, waaronder tien greppelfragmenten,
drie kuilen en een oud ploegspoor. Uit slechts één van de greppelfragmenten, S2001 in werkput 2, kon
aardewerk uit de postmiddeleeuwse periode worden aangetroffen. Voor de andere greppels kan geen
datering worden gegeven. Op basis van hun uitzicht en aflijning in de bodem met zeer weinig
bioturbatie rijst wel het vermoeden dat deze greppels uit de postmiddeleeuwse of recentere perioden
stammen. Eén van de greppels, S3002 uit werkput 3, lijkt overeen te komen met de grens van een oud
perceel, weergegeven op de Atlas der Buurtwegen, en kan mogelijk als een 19e-eeuwse
perceleringsgreppel worden geïnterpreteerd.

De sporen werden voornamelijk aangetroffen op de zandige opduikingen tussen oude geulen of
ondiepe plassen door, die voornamelijk in het noordelijke deel van het plangebied talrijk aanwezig
waren en zich kenmerkten door veenafzettingen die plaatselijk tot een grote diepte reikten. De
ouderdom van deze veenafzettingen kon niet worden bepaald en kan ook niet in relatie met de
aangetroffen sporen worden gebracht. Zowel de zandige afzettingen met de sporen als de geulen
werden uiteindelijk afgedekt met een pakket overstromingsklei van ca. 1 m. De precieze ouderdom
van dit overstromingspakket is niet gekend. Omdat het echter wel de greppels afdekt, waarvan de
jongste uit de 19e eeuw lijkt te dateren, kan er van uitgegaan worden dat dit pakket pas in of na de 19e
eeuw werd gevormd.
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De kuilen hebben mogelijk een oudere datering, maar zonder vondsten kan dit niet met zekerheid
worden gesteld. Twee van de kuilen vertonen duidelijk sporen van verbranding. Helaas is er geen
verdere informatie voorhanden om verdere uitspraken over deze sporen te kunnen doen.
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2.3.2 Confrontatie met resultaten eerder vooronderzoek
Uit het bureauonderzoek bleek dat het plangebied een hoge archeologische waarde kende en de kans
op het aantreffen van sporen bijgevolg als vrij hoog werd ingeschat. Uit het voorgaande
landschappelijk bodemonderzoek werd duidelijk dat er een weinig ontwikkelde bodem binnen het
plangebied aanwezig was, typisch voor alluviale vlaktes. Daarbij werden wel enkele begraven
landschapsvormen aangetroffen. Dit beeld werd tijdens het proefsleuvenonderzoek bevestigd, waarbij
slechts een handvol archeologische sporen werden aangetroffen.

2.3.3 Verwachting archeologisch erfgoed
Het proefsleuvenonderzoek heeft aangetoond dat binnen het plangebied geen waardevolle
archeologische vindplaats te verwachten valt. De aangetroffen greppels lijken uit de
postmiddeleeuwse periode te dateren. De kuilen hebben mogelijk een oudere datering, maar gelden
als geïsoleerde sporen.
Gezien de situering van het plangebied binnen een alluviale context kan echter niet worden uitgesloten
dat zich karakteristieke vondsten voor natte contexten zoals rituele deposities, voorzieningen voor
visvangst of jachtattributen, toevallig achtergelaten oppervlaktevondsten, vaartuigen, etc. binnen het
plangebied kunnen bevinden. Organische vondsten kunnen in de veenafzettingen immers uitzonderlijk
goed bewaard zijn. Helaas kan de ouderdom van de veenafzettingen niet worden achterhaald. Het
betreft bovendien ook puntspecifieke vondsten die via proefsleuvenonderzoek niet op te sporen zijn.

2.3.4 Syntheseplan
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Op de syntheseplannen wordt de allesporenkaart geprojecteerd op het DHM met aanduiding van de
vastgestelde bodemgaafheid. De archeologische sporen bevinden zich uitsluitend op de hoger gelegen
zandige opduikingen tussen de oude geulen en ondiepe plassen door, die zich kenmerken door
veenafzettingen, soms tot op grote diepte.
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Plan 24: Syntheseplan werkput 1 t.e.m. 4: Allesporenplan met aanduiding van bodemgaafheid op

Plan 25: Syntheseplan werkput 5 t.e.m. 8: Allesporenplan met aanduiding van bodemgaafheid op
DHM (digitaal; 1:250; 19.02.2021)
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DHM (digitaal; 1:250; 19.02.2021)
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Plan 26: Syntheseplan werkput 9 t.e.m. 13: Allesporenplan met aanduiding van bodemgaafheid op

Plan 27: Syntheseplan werkput 14 t.e.m. 19: Allesporenplan met aanduiding van bodemgaafheid op
DHM (digitaal; 1:250; 19.02.2021)
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2.3.5 Onderzoeksvragen: antwoorden
-

Zijn er sporen aanwezig? Wat is de aard en de datering van de sporen?

Verspreid over het plangebied werden een tiental greppels aangesneden. In slechts één daarvan werd
een vondst van een baksteenfragmentje aangetroffen, wat deze greppel in de postmiddeleeuwen
dateert. Bij projectie op de Atlas der Buurtwegen, lijkt een andere greppel overeen te komen met een
oude perceelsgrens. Deze kan mogelijk als 19e-eeuwse percerelingsgreppel geïdentificeerd worden. In
de overige greppels werden geen vondsten gedaan en deze kunnen dan ook niet aan een specifieke
periode worden gelinkt. Gebaseerd op hun vrij scherpe aflijning in de moederbodem en zeer geringe
mate van bioturbatie kan mogelijk wel verondersteld worden dat deze grachten geen oude oorsprong
kennen.
Ook in de drie aangesneden kuilen kon geen materiaal worden verzameld. Zij kunnen dus ook niet aan
een specifieke periode worden toegewezen. Twee van de kuilen vertonen sporen van verbranding
door de aanwezigheid van verbrande leem en houtskool Hoewel de aarde rondom niet is verbrand,
kunnen de kuilen mogelijk als houtskoolmeiler hebben gefungeerd. Er zijn geen verdere aanwijzingen
naar een mogelijke andere functie van de kuilen.
Heel plaatselijk werden fragmentarische oude ploegsporen aangetroffen. Een precieze datering kan
ook hier niet worden gegeven door het ontbreken van vondstmateriaal. Zij werden onmiddellijk onder
het pakket overstromingsklei aangetroffen.
-

Hoe is de bewaringstoestand van de sporen?

De weinig aangetroffen sporen waren matig tot goed bewaard, met uitzondering van de oude
ploegsporen, die eerder een slechte bewaringstoestand kenden.
-

Maken de sporen deel uit van één of meerdere structuren?

De greppels kunnen mogelijk gelieerd worden aan subrecente landindelingen. De kuilen leken eerder
geïsoleerd voor te komen.
-

Behoren de sporen tot één of meerdere periodes?

Slechts twee sporen zijn met vrij grote zekerheid in de postmiddeleeuwse periode te dateren. De
overige greppels horen vermoedelijk wel in dezelfde periode thuis. Hoewel de kuilen uit een oudere
periode lijken te stammen dan de greppels, kan hier wegens het ontbreken van dateerbaar materiaal,
geen duidelijke uitspraak over worden gedaan.
Wat is de relatie tussen de bodem, de archeologische sporen en de landschappelijke context?

Alle sporen waren pas zichtbaar onder in het vlak onmiddellijk onder het pakket van lichtbruine
overstromingsklei. Ze situeerden zich uitsluitend op de zandige opduikingen tussen de oude opgevulde
geulen en ondiepe plassen waar duidelijk veenvorming had plaatsgevonden en het archeologisch vlak
bijgevolg ook dieper was gelegen, tot soms meer dan 2 m.
-

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

Er kunnen geen archeologische vindplaatsen afgebakend worden.
-

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

Wat is de waarde van elke vastgestelde archeologische vindplaats?

Niet van toepassing.
-

Wat is de potentiële impact van de geplande ruimtelijke ontwikkeling op de waardevolle
archeologische vindplaatsen?

Niet van toepassing.
-

Voor waardevolle archeologische vindplaatsen die bedreigd worden door de geplande
ruimtelijke ontwikkeling: hoe kan deze bedreiging weggenomen of verminderd worden
(maatregelen behoud in situ)?
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Niet van toepassing.
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2.4 Besluit
2.4.1 Potentieel op kennisvermeerdering
Het uitgevoerde vooronderzoek heeft uitgewezen dat binnen het plangebied geen waardevolle
archeologische vindplaatsen te verwachten zijn. Karakteristieke vondsten voor alluviale contexten,
zoals rituele deposities, voorzieningen voor visvangst of jachtattributen, toevallig achtergelaten
oppervlaktevondsten, vaartuigen, etc. zijn evenwel niet uit te sluiten. De ouderdom van de
veenafzettingen is helaas niet te achterhalen. Gezien de eerder geringe impact van de werken van -50
cm tot plaatselijk maximaal -130 cm, waarbij de veenafzettingen nauwelijks of niet geraakt zullen
worden, er is dan ook weinig tot geen kennispotentieel aanwezig voor verder onderzoek op het terrein.

2.4.2 Afweging noodzaak verder onderzoek
Volgens de beslissingsboom voor verder archeologisch onderzoek40 is er voldoende informatie over de
afwezigheid van een archeologische site. Het kennispotentieel kon voldoende bepaald worden. Verder
onderzoek is niet aangewezen.

40

AGENTSCHAP ONROEREND ERFGOED 2020 fig.3
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De resultaten van het onderzoek kunnen ook geëxtrapoleerd worden op de beboste zone van het
plangebied dat niet mee werd onderzocht in dit proefsleuvenonderzoek. Landschappelijk
bodemonderzoek had al uitgewezen dat het westelijke deel van deze zone was verstoord en de rest
uit een opgevulde geul bestond. Er kan met vrij grote zekerheid gesteld worden dat ook hier geen
waardevolle vindplaats aanwezig is en dus geen kennispotentieel aanwezig is voor verder
vooronderzoek.
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4 Samenvatting
De voorliggende nota omvat de uitgestelde uitvoer van de maatregelen voor zone D opgelegd na
eerder archeologisch vooronderzoek. Dit werd gerapporteerd in de archeologienota “Archeologienota
Waasmunster, Potpolder IV” (ID6100) en “ Nota Potpolder IV te Waasmunster (Oost-Vlaanderen)”
(conceptnota nog in te dienen). Het reeds uitgevoerde vooronderzoek bestaat uit een
bureauonderzoek, een landschappelijk bodemonderzoek, een verkennend en waarderend
archeologisch booronderzoek, een proefputtenonderzoek in functie van steentijd en een
proefsleuvenonderzoek. Omwille van juridische moeilijkheden in verband met onteigeningen van de
terreinen, kon in dat voorgaand onderzoek slechts een deel van de proefsleuven worden aangelegd.
De overige sleuven werden in een later fase aangelegd, waarvan in deze nota verslag wordt gemaakt.
Het landschappelijk bodemonderzoek toonde aan dat de bodem in het plangebied wijst op natte
omgevingen met kleiige komgronden en/of veenafzettingen. De veenlagen vormen een indicatie van
moerasvorming of andere met water gevulde landvormen zoals geulen. Enkele zones hadden een
verhoogd potentieel op steentijd artefactensites. Dit onderzoek resulteerde echter in geen enkele
steentijdvondst.
Bij het reeds uitgevoerd proefsleuven onderzoek in het zuidwestelijke deel van zone D werden
voornamelijk greppels en kuilen aangetroffen, waarvan een groot aandeel vermoedelijk eerder recent
te dateren is (19e eeuw en later). Omdat op dit deel van het terrein geen kennispotentieel meer
aanwezig is, is verder onderzoek dan ook niet aangewezen.
Het huidige proefsleuvenonderzoek in het noordwestelijke deel van zone D toonde aan dat ook hier
geen waardevolle vindplaats te verwachten is. De aangetroffen sporen omvatten enkele greppels en
kuilen. De greppels zijn vermoedelijk eerder als recent te dateren, terwijl de kuilen een mogelijk
oudere oorsprong kennen. Karakteristieke vondsten voor alluviale contexten, zoals rituele deposities,
voorzieningen voor visvangst of jachtattributen, toevallig achtergelaten oppervlaktevondsten,
vaartuigen, etc. zijn evenwel niet uit te sluiten. De ouderdom van de veenafzettingen is helaas niet te
achterhalen. Gezien de eerder geringe impact van de werken van -50 cm tot plaatselijk maximaal -130
cm, waarbij de veenafzettingen nauwelijks of niet geraakt zullen worden, er is dan ook weinig tot geen
kennispotentieel aanwezig voor verder onderzoek op het terrein.
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De resultaten van het onderzoek kunnen ook geëxtrapoleerd worden op de beboste zone van het
plangebied dat niet mee werd onderzocht in dit proefsleuvenonderzoek. Landschappelijk
bodemonderzoek had al uitgewezen dat het westelijke deel van deze zone was verstoord en de rest
uit een opgevulde geul bestond. Er kan met vrij grote zekerheid gesteld worden dat ook hier geen
waardevolle vindplaats aanwezig is en dus geen kennispotentieel aanwezig is voor verder onderzoek.
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