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1. Inleiding
1.1.

Wettelijk kader

De archeologienota kadert in het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013. Naar aanleiding van een
geplande aanvraag voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden
aan de Groenstraat in Ternat, waarbij de totale oppervlakte van de betrokken percelen 3000m² of
meer bedraagt, dient de initiatiefnemer een archeologienota toe te voegen aan de
vergunningsaanvraag. De archeologienota1 bestond enkel uit een bureauonderzoek, in het programma
van maatregelen was opgenomen dat een landschappelijk booronderzoek, eventueel gevolgd door
een verkennend en waarderend booronderzoek en/of proefputtenonderzoek in functie van steentijd
artefactensites, en een proefsleuvenonderzoek diende uitgevoerd te worden in uitgesteld traject. In
deze nota, opgemaakt onder supervisie van een erkend archeoloog, worden de resultaten van deze
onderzoeken beschreven.

1.1.1. Vraagstellingen
In het programma van maatregelen van de bureaustudie2 werden volgende onderzoeksvragen
opgenomen:
•

1
2

Met betrekking tot de bodem en het paleolandschap:
- Welke bodemhorizonten worden in de boringen of profielen aangetroffen en wat is de
genese ervan? Welke zijn de bodemprocessen die hiermee geassocieerd worden?
- Wat is de relatie tussen deze bodemhorizonten en het omliggende landschap?
- Vertegenwoordigen deze horizonten relevante archeologische niveaus?
- Indien deze horizonten relevante archeologische niveaus omvatten:
o Wat is de aard van dit niveau?
o Heeft dit niveau een duidelijke begrenzing?
o Kan dit niveau gedateerd worden?
o Zijn er aanwijzingen dat dit niveau geassocieerd kan worden met een
archeologische site?
o Wat is de bewaringstoestand van dit niveau?
o Wat is de impact van de geplande graafwerken op dit niveau?

Verrijckt, Van Bavel 2019a, b.
Verrijckt, Van Bavel 2019b, 9-10.
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•

Met betrekking tot sites uit de steentijden en vuursteenconcentraties:
- Zijn er steentijdartefacten aanwezig?
- Is er een clustering in de steentijdartefacten aan te wijzen?
- Wat zijn de grenzen van de ruimtelijke spreiding(en) van de steentijdartefacten?
- Wat is de datering van de artefacten?

•

Met betrekking tot het sporenbestand:
- Zijn er sporen aanwezig? Wat is de aard en 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?

•

Met betrekking tot de impact van de geplande bodemingrepen:
- Wat is de potentiële impact van de geplande ruimtelijke ontwikkeling op de waardevolle
archeologische vindplaatsen?
- Voor waardevolle archeologische vindplaatsen die bedreigd worden door de geplande
ruimtelijke ontwikkeling: hoe kan deze bedreiging weggenomen of verminderd worden
(maatregelen behoud in situ)?

•

Met betrekking tot de motivatie en bepalingen voor mogelijk verder archeologisch onderzoek:
- Voor waardevolle archeologische vindplaatsen die bedreigd worden door de geplande
ruimtelijke ontwikkeling en die niet in situ bewaard kunnen blijven:
o Wat is de ruimtelijke afbakening (in drie dimensies) van de zones voor
vervolgonderzoek?
o Welke aspecten verdienen bijzondere aandacht, zowel vanuit methodologie als
aanpak voor het vervolgonderzoek?
o Welke vraagstellingen zijn voor vervolgonderzoek relevant?
o Zijn er voor de beantwoording van deze vraagstellingen natuurwetenschappelijk
onderzoeken nodig? Zo ja, welke types staalnames zijn hiervoor noodzakelijk en
in welke hoeveelheid?
o Wat is de financiële impact van eventueel vervolgonderzoek?
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1.1.2. Randvoorwaarden
Het terrein was voor de aanvang van het onderzoek in gebruik als landbouwgebied en volledig
vrijgemaakt van obstakels. Wel werd een sterke depressie vastgesteld ter hoogte van de ingeplande
wadi in het noordwestelijke deel van het terrein. Deze kon niet archeologisch worden onderzocht door
middel van landschappelijke boringen of proefsleuven. Gezien het opmerkelijke hoogteverschil (ca.
1,5m dieper) worden in deze zone echter geen archeologische sporen meer verwacht.

Figuur 1 Zicht op het westelijke deel van het plangebied vanuit het oosten.
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Figuur 2 Zicht op het oostelijke deel van het plangebied vanuit het westen.

Figuur 3 Zicht op de scherpe rand tussen de hoger gelegen akker en het lager gelegen noordelijke deel, ter hoogte van de
toekomstige wadi.
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1.2.

Werkwijze en strategie

1.2.1. Motivering onderzoeksstrategie
Op basis van het bureauonderzoek werd in het programma van maatregelen van de archeologienota
een verder vooronderzoek zonder ingreep in de bodem opgelegd in de vorm van landschappelijke
boringen (eventueel gevolgd door een verkennend en waarderend booronderzoek en/of een
proefputtenonderzoek) en een vooronderzoek met ingreep in de bodem door middel van
proefsleuven, in een uitgesteld traject. De onderzoeken dienen uitgevoerd te worden volgens de
bepalingen in de Code van Goede Praktijk en de voorwaarden opgenomen in het programma van
maatregelen horende bij de archeologienota. De erkende archeoloog kan enkel mits gefundeerde
motivatie afwijken van sommige van deze bepalingen en voorwaarden.
Het landschappelijk booronderzoek en het proefsleuvenonderzoek vond plaats op een site met een
matig complexe verticale stratigrafie. Het boorplan zoals opgesteld in de bureaustudie voorzag 7
boringen. De vooropgestelde inplanting van de boorpunten diende plaatselijk te worden aangepast
wegens de aanwezigheid van een zonk ter hoogte van de ingeplande wadi in het noordwestelijke deel
van het terrein. De boorpunten werden op deze plaats ietwat naar het zuiden verschoven. Verdere
verkennende/waarderende boringen bleken niet nodig, gezien geen volledige intacte bodemopbouw
werd vastgesteld. De gegevens tonen aan dat geen in situ steentijdvindplaats aanwezig is.
Het sleuvenplan zoals opgenomen in de bureaustudie voorzag in de aanleg van 4 parallelle noordoostzuidwest georiënteerde sleuven in het noordelijke terreindeel en 2 parallelle oostnoordoostwestzuidwest georiënteerde sleuven in het zuidelijke terreindeel. Het vooropgestelde sleuvenplan kon
nagenoeg volledig gevolgd worden. Wel werd de uiterst noordwestelijke sleuf geschrapt vanwege de
aanwezigheid van een zonk in het landschap. Voor de uitgraving werd gebruik gemaakt van een nietgetande graafbak van 1,80m breed. Er werden enkele kijkvensters aangelegd om duidelijkheid te
krijgen in bepaalde sporen of om de schijnbare afwezigheid van sporen na te gaan. De grond werd
gescheiden afgegraven en gestockeerd naast de sleuf. Na afronding van het onderzoek werden de
sleuven opnieuw gedicht.
De gedetailleerde aanpak per onderzoeksfase wordt verder omschreven in onderhavige hoofdstukken.
De advieszone voor verder onderzoek was ca. 11.030m² groot. Een zone van ca. 460m² kon echter niet
onderzocht worden vanwege de aanwezigheid van een zonk (ca. 1,5m dieper) in het landschap. De
onderzoekbare zone had aldus een oppervlakte van ca. 10.570m². Van de onderzoekbare zone werd
1280,8m² (12,1%) onderzocht door middel van proefsleuven, en 118,3m² (1,1%) door middel van
kijkvensters. De vooropgestelde dekkingsgraad van 12,5% zoals opgenomen in de Code van Goede
Praktijk (te verdelen over 10% sleuven en 2,5% dwarssleuven/volgsleuven/kijkvensters) werd hiermee
ruim behaald (13,2%). Het onderzoek kon bovendien een goed licht werpen op het archeologisch
potentieel van de site.
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Het onderzoek werd uitgevoerd conform de Code van Goede Praktijk. Aangezien alle metingen
gebeurden met een GPS-aangestuurd systeem met precisie van 1cm werd voorafgaand het veldwerk
geen hoofdmeetsysteem aangelegd. Elke proefsleuf en elk kijkvenster werd beschouwd als een
individuele werkput. Aangezien er geen aanwijzingen waren dat er bij het aanleggen van de
werkputten in de lagen die het archeologische niveau afdekken resten van een archeologische site
aanwezig waren waarvoor metalen vondsten relevante informatie opleveren, werden deze lagen niet
onderzocht met een metaaldetector. Het maaiveld, de aangelegde vlakken en de storten van sleuven
werden wel onderzocht met een metaaldetector van het type XP Deus, dit leverde geen vondsten op.
Het archeologisch vlak werd opgeschoond, waarbij in totaal twee archeologische sporen aangetroffen
werden. Er werden bijkomende kijkvensters aangelegd om bepaalde sporen te controleren naar hun
aard of om duidelijkheid te krijgen in bepaalde sporen. Alle sleuven en profielen kregen een uniek
nummer, werden beschreven en geregistreerd via foto’s en opmetingen. De foto’s werden genomen
met een camera van het merk Nikon COOLPIX W300.
Er werden geen vondsten aangetroffen. Wel werd een houtskoolmonster en een bulkstaal van ca. 20l
genomen uit de aangetroffen houtskoolmeiler voor verder natuurwetenschappelijk onderzoek.
Relevante delen van de putwandprofielen werden opgeschoond en geregistreerd als referentieprofiel.
In totaal werden 5 profielen geplaatst, verspreid over het volledige terrein, waarbij twee verschillende
bodemsequenties konden vastgesteld worden, meer bepaald een Ap – B – C en een Ap – C sequentie.
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1.2.2. Organisatie van het vooronderzoek
In eerste instantie werd een bureauonderzoek uitgevoerd waarbij de diverse beschikbare bronnen
geraadpleegd werden. Hierbij werd een programma van maatregelen opgesteld volgens het principe
van een uitgesteld traject. De landschappelijke boringen werden uitgevoerd op woensdag 10 maart
2021. Het proefsleuvenonderzoek vond plaats op woensdag 31 maart 2021. Het kraanwerk werd
uitgevoerd door Bekaert Grondwerken. Erkens archeoloog Maarten Bracke trad op als veldwerkleider
en assistent-aardkundige en Paulien Fonteyn als assistent-archeoloog. Een landmeter van MeetHet
stond in voor de opmetingen met een GPS-toestel. Deze gegevens werden nadien verwerkt tot
bruikbaar kaartmateriaal door assistent-archeoloog Paulien Fonteyn.

1.2.3. Advies specialisten
Niet van toepassing.

1.2.4. Wetenschappelijke advisering
Niet van toepassing.

1.2.5. Selectie bronnen
De bekrachtigde archeologienota3 van deze site werd als voornaamste bron aangewend.

3

Verrijckt, Van Bavel 2019a, b.
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2. Landschappelijk booronderzoek

2.1.

Beschrijvend gedeelte

In het programma van maatregelen bij de bureaustudie werd het volgende opgenomen met betrekking
tot het landschappelijk booronderzoek: ‘Binnen het plangebied worden de boringen geplaatst in een
verspringend driehoeksgrid van 50 x 40 m. Concreet betekent dit dat er binnen de zone voor verkaveling
en binnen de zone voor de wadi in totaal samen 7 boringen geplaatst worden. Mocht ter plaatse blijken
dat deze vooropgestelde boorpunten onuitvoerbaar of ontoegankelijk zijn, kan de veldwerkleider ter
plaatse evalueren en herlokaliseren. Het verplaatste boorpunt wordt in dat geval opnieuw ingemeten
en aangeduid op de kaart.’4

2.1.1. Vraagstelling
In het programma van maatregelen van de bureaustudie5 werden volgende onderzoeksvragen
opgenomen met betrekking tot het landschappelijk booronderzoek:

4
5

•

Met betrekking tot de bodem en het paleolandschap:
- Welke bodemhorizonten worden in de boringen of profielen aangetroffen en wat is de
genese ervan? Welke zijn de bodemprocessen die hiermee geassocieerd worden?
- Wat is de relatie tussen deze bodemhorizonten en het omliggende landschap?
- Vertegenwoordigen deze horizonten relevante archeologische niveaus?
- Indien deze horizonten relevante archeologische niveaus omvatten:
o Wat is de aard van dit niveau?
o Heeft dit niveau een duidelijke begrenzing?
o Kan dit niveau gedateerd worden?
o Zijn er aanwijzingen dat dit niveau geassocieerd kan worden met een
archeologische site?
o Wat is de bewaringstoestand van dit niveau?
o Wat is de impact van de geplande graafwerken op dit niveau?

•

Met betrekking tot sites uit de steentijden en vuursteenconcentraties:
- Zijn er steentijdartefacten aanwezig?
- Is er een clustering in de steentijdartefacten aan te wijzen?
- Wat zijn de grenzen van de ruimtelijke spreiding(en) van de steentijdartefacten?
- Wat is de datering van de artefacten?

Verrijckt, Van Bavel 2019b, 12.
Verrijckt, Van Bavel 2019b, 9.
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2.1.2. Randvoorwaarden
Het vooropgestelde boorraster diende in het noordwestelijke deel van het plangebied te worden
aangepast vanwege de aanwezigheid van een zonk in het landschap. Deze zone bleek niet
onderzoekbaar. Het sterke niveauverschil (ca. 1,5m) laat bovendien vermoeden dat er geen
archeologische sporen meer bewaard kunnen zijn ter hoogte van deze depressie. De ingeplande
boorpunten werden ietwat opgeschoven naar het zuiden.
2.1.3. Werkwijze en strategie
Uit het bureauonderzoek kwam naar voor dat landschappelijke boringen uitgevoerd dienden te
worden om de aardkundige opbouw van het plangebied te onderzoeken, om na te gaan of er een
paleobodem aanwezig is en om de verstoringsgraad binnen het plangebied te bepalen.
Landschappelijk booronderzoek omvat immers de kartering van de aard, topografie, morfologie en
conservering van de ondergrond in functie van een reconstructie van de aardkundige opbouw binnen
het projectgebied. Bij het onderzoek werd het programma van maatregelen horende bij de
bekrachtigde archeologienota gevolgd en werden zeven boringen uitgevoerd met een edelmanboor
met diameter van 7cm. De boorpunten zijn ingeplant volgens een plaatselijk aangepast driehoeksgrid.
De boorpunten werden gefotografeerd en beschreven per aardkundige eenheid.
Tijdens het booronderzoek werden geen sporen of vondsten aangetroffen. Bijgevolg is er geen nood
aan conservatie. Er werden geen stalen genomen. Het veldwerk vond plaats op woensdag 10 maart
2021 en werd uitgevoerd door erkend archeoloog en assistent-aardkundige Maarten Bracke in goede
weersomstandigheden.

Figuur 4 Aanduiding van de boorpunten van het landschappelijk bodemonderzoek op het kadaster (bron: geopunt.be).
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2.2.

Assessment

2.2.1. Landschappelijke resultaten
De bredere landschappelijke context van het projectgebied werd reeds uitvoerig geschetst in het
bureauonderzoek6.
Op de bodemkaart worden binnen de advieszone drie verschillende bodemtypes aangegeven. Het
grootste deel van het terrein wordt gekarteerd als Lca1-bodem. Dit zijn matig droge zandleembodems
met textuur B-horizont en dunne A-horizont. Bij dergelijke bodems rust de Ap-horizont op een Ehorizont of rechtstreeks op de textuur B-horizont, die aangerijkt is met klei en sesquioxiden en bestaat
uit een bruine, zware zandleem. Dikwijls komt een substraat voor op wisselende diepte. In het
noordoosten worden verder Lda1-bodems gekarteerd. Het gaat om matig natte zandleembodems met
textuur B-horizont en dunne A-horizont. Dergelijke gronden worden gekenmerkt door een
donkergrijsbruine bouwvoor waaronder een bleekbruine, uitgeloogde horizont voorkomt, die op de
contactzone met de textuur B-horizont zwakke roestverschijnselen vertoont. De textuur B-horizont is
gaaf maar met roest gevlekt. Soms wordt het materiaal zandiger of zwaarder in de diepte en veelal
komt het Tertiair substraat voor op wisselende diepte. Langsheen de noordelijke grens van de
onderzoekszone wordt tot slot nog een Lep-bodem gekarteerd. Dit zijn natte zandleembodems zonder
profielontwikkeling. Deze hydromorfe, alluviale bodems zijn zeer nat en soms kortstondig geïnundeerd
gedurende de winter. Ze zijn overwegend grijs gekleurd en bevatten talrijke roestvlekken. Vanaf een
diepte van ca. 80cm komt blauwgrijs reductiemateriaal voor.
De aardkundige opbouw werd tijdens het landschappelijk bodemonderzoek vastgesteld door zeven
handmatige boringen. Alle boringen geven een gelijkaardig beeld van de bodemopbouw binnen de
grenzen van het plangebied. Deze wordt algemeen gekenmerkt door een Ap – C horizontensequentie
waarbij ter hoogte van boorpunt 1 en 2 plaatselijk een verbruiningshorizont werd aangeboord
bovenop de C-horizont. De Ap-horizont kenmerkt zich als een donker(grijs)bruine zandleem en heeft
een dikte van ca. 15 tot 55cm. De plaatselijk bewaarde verbruiningshorizont is bruin gekleurd en heeft
een dikte van ca. 35 tot 47cm. De C-horizont is bruingeel tot beigebruin gekleurd en bestaat uit een
matig droge zandleem waarin plaatselijk kleiigere opduikingen voorkomen.
Het landschappelijk booronderzoek leverde geen indicaties voor de eventuele in situ bewaring van
steentijd artefactensites, waardoor de kans op het aantreffen van dergelijke sites zeer laag kan worden
ingeschat. Er dient dan ook geen verder archeologisch booronderzoek uitgevoerd te worden binnen
de grenzen van het plangebied. Het proefsleuvenonderzoek dient wel nog uitgevoerd te worden gezien
sites met grondsporen een gunstige bewaring kunnen kennen. Er werden immers geen verstoorde
zones aangeboord.

6

Verrijckt, Van Bavel 2019, 15-25.
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Op basis van het landschappelijk booronderzoek kan gesteld worden dat binnen het plangebied
voornamelijk matig droge zandleembodems zonder profielontwikkeling voorkomen. Plaatselijk werd
nog een restant van een verbruiningshorizont aangeboord bovenop de C-horizont. Er werd slechts één
relevant archeologisch niveau aangeboord waarin sporen verwacht kunnen worden, namelijk de top
van de C-horizont. Deze bevindt zich op een diepte van ca. 36 tot 62cm onder het huidige
maaiveldniveau.

Figuur 5 Projectie van het plangebied en de onderzoekszone op de bodemkaart (bron: geopunt.be; DOV).

Figuur 6 Zicht op de boorkolom ter hoogte van boorpunt 2 met Ap – verbruining – C profiel.
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Figuur 7 Zicht op de boorkolom ter hoogte van boorpunt 3 met Ap – C profiel.

Figuur 8 Zicht op de boorkolom ter hoogte van boorpunt 5 met Ap – C profiel.

Figuur 9 Zicht op de boorkolom ter hoogte van boorpunt 7 met Ap – C profiel.
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2.2.2. Beantwoording onderzoeksvragen
In het programma van maatregelen van de bureaustudie7 werden volgende onderzoeksvragen
opgenomen met betrekking tot het landschappelijk booronderzoek:
•

Met betrekking tot de bodem en het paleolandschap:
- Welke bodemhorizonten worden in de boringen of profielen aangetroffen en wat is de
genese ervan? Welke zijn de bodemprocessen die hiermee geassocieerd worden?

Alle boringen geven een gelijkaardig beeld van de bodemopbouw binnen de grenzen van het
plangebied. Deze wordt algemeen gekenmerkt door een Ap – C horizontensequentie waarbij ter
hoogte van boorpunt 1 en 2 plaatselijk een verbruiningshorizont werd aangeboord bovenop de Chorizont. De Ap-horizont kenmerkt zich als een donker(grijs)bruine zandleem en heeft een dikte van
ca. 15 tot 55cm. De plaatselijk bewaarde verbruiningshorizont is bruin gekleurd en heeft een dikte van
ca. 35 tot 47cm. De C-horizont is bruingeel tot beigebruin gekleurd en bestaat uit een matig droge
zandleem waarin plaatselijk kleiigere opduikingen voorkomen.
-

Wat is de relatie tussen deze bodemhorizonten en het omliggende landschap?

De gronden werden in cultuur gebracht als akker- en weiland, waardoor de oorspronkelijke
bodemopbouw mogelijk gehomogeniseerd raakte in de bouwvoor.
-

Vertegenwoordigen deze horizonten relevante archeologische niveaus?

Met uitzondering van de C-horizont werden geen andere relevante archeologische niveaus
aangeboord.
-

Indien deze horizonten relevante archeologische niveaus omvatten:
o Wat is de aard van dit niveau?

Het archeologisch leesbare niveau situeert zich in de top van de C-horizont.
o

Heeft dit niveau een duidelijke begrenzing?

Ja, de C-horizont wordt duidelijk afgelijnd van de bovenliggende ploeglaag en eventuele
verbruiningshorizont.
o

Kan dit niveau gedateerd worden?

Neen. De afzetting van het moedermateriaal kan niet gedateerd worden op basis van het
landschappelijk booronderzoek.
o

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

In de top van de C-horizont kunnen sites met grondsporen bewaard zijn.
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o

Wat is de bewaringstoestand van dit niveau?

De C-horizont lijkt algemeen een gunstige bewaring te kennen. Er werden geen verstoorde zones
aangeboord.
o

Wat is de impact van de geplande graafwerken op dit niveau?

Gezien het terrein verkaveld zal worden, kan uitgegaan worden van een integrale verstoring van de Chorizont.

•

Met betrekking tot sites uit de steentijden en vuursteenconcentraties:
- Zijn er steentijdartefacten aanwezig?

Neen, er werden geen artefacten opgeboord tijdens het booronderzoek.
-

Is er een clustering in de steentijdartefacten aan te wijzen?

Niet van toepassing.
-

Wat zijn de grenzen van de ruimtelijke spreiding(en) van de steentijdartefacten?

Niet van toepassing.
-

Wat is de datering van de artefacten?

Niet van toepassing.
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3. Proefsleuvenonderzoek
3.1.

Beschrijvend gedeelte

Op basis van het bureauonderzoek (2018L97) en de landschappelijke boringen (2021B267) kon de aanof afwezigheid van een archeologische site niet vastgesteld worden. Het doel van het
proefsleuvenonderzoek is om te achterhalen of er op het terrein één of meerdere archeologische sites
aanwezig zijn, en te bepalen welke maatregelen dienen genomen te worden voorafgaand aan de
verdere ontwikkeling van het projectgebied. Daarnaast kan ook de verstoringsgraad in kaart gebracht
worden. Hieronder worden enkele specifieke, niet limitatieve, onderzoeksvragen weergegeven. Zowel
het veldwerk als de verwerking en rapportage van het onderzoek dienen te voldoen aan de methodiek
zoals beschreven in de Code van Goede Praktijk.
3.1.1. Vraagstelling
In het programma van maatregelen van de bureaustudie8 werden volgende onderzoeksvragen
opgenomen:

8

•

Met betrekking tot het sporenbestand:
- Zijn er sporen aanwezig? Wat is de aard en 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?

•

Met betrekking tot de impact van de geplande bodemingrepen:
- Wat is de potentiële impact van de geplande ruimtelijke ontwikkeling op de waardevolle
archeologische vindplaatsen?
- Voor waardevolle archeologische vindplaatsen die bedreigd worden door de geplande
ruimtelijke ontwikkeling: hoe kan deze bedreiging weggenomen of verminderd worden
(maatregelen behoud in situ)?

•

Met betrekking tot de motivatie en bepalingen voor mogelijk verder archeologisch onderzoek:
- Voor waardevolle archeologische vindplaatsen die bedreigd worden door de geplande
ruimtelijke ontwikkeling en die niet in situ bewaard kunnen blijven:

Verrijckt, Van Bavel 2019b, 9-10.
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o
o
o
o

o

Wat is de ruimtelijke afbakening (in drie dimensies) van de zones voor
vervolgonderzoek?
Welke aspecten verdienen bijzondere aandacht, zowel vanuit methodologie als
aanpak voor het vervolgonderzoek?
Welke vraagstellingen zijn voor vervolgonderzoek relevant?
Zijn er voor de beantwoording van deze vraagstellingen natuurwetenschappelijk
onderzoeken nodig? Zo ja, welke types staalnames zijn hiervoor noodzakelijk en
in welke hoeveelheid?
Wat is de financiële impact van eventueel vervolgonderzoek?

3.1.2. Werkwijze en strategie
Op basis van het bureauonderzoek werd in het programma van maatregelen van de archeologienota
een vooronderzoek met ingreep in de bodem door middel van proefsleuven opgelegd, in een
uitgesteld traject. Het onderzoek dient uitgevoerd te worden volgens de bepalingen in de Code van
Goede Praktijk en de voorwaarden opgenomen in het programma van maatregelen horende bij de
archeologienota. De erkende archeoloog kan enkel mits gefundeerde motivatie afwijken van sommige
van deze bepalingen en voorwaarden.
Het sleuvenplan zoals opgenomen in de bureaustudie voorzag in de aanleg van 4 parallelle noordoostzuidwest georiënteerde sleuven in het noordelijke terreindeel en 2 parallelle oostnoordoostwestzuidwest georiënteerde sleuven in het zuidelijke terreindeel. Het vooropgestelde sleuvenplan kon
nagenoeg volledig gevolgd worden. Wel werd de uiterst noordwestelijke sleuf geschrapt vanwege de
aanwezigheid van een zonk in het landschap. Voor de uitgraving werd gebruik gemaakt van een nietgetande graafbak van 1,80m breed. Er werden enkele kijkvensters aangelegd om duidelijkheid te
krijgen in bepaalde sporen of om de schijnbare afwezigheid van sporen na te gaan. De grond werd
gescheiden afgegraven en gestockeerd naast de sleuf. Na afronding van het onderzoek werden de
sleuven opnieuw gedicht.
De advieszone voor verder onderzoek was ca. 11.030m² groot. Een zone van ca. 460m² kon echter niet
onderzocht worden vanwege de aanwezigheid van een zonk in het landschap. De onderzoekbare zone
had aldus een oppervlakte van ca. 10.570m². Van de onderzoekbare zone werd 1280,8m² (12,1%)
onderzocht door middel van proefsleuven, en 118,3m² (1,1%) door middel van kijkvensters. De
vooropgestelde dekkingsgraad van 12,5% zoals opgenomen in de Code van Goede Praktijk (te verdelen
over 10% sleuven en 2,5% dwarssleuven/volgsleuven/kijkvensters) werd hiermee ruim behaald
(13,2%). Het onderzoek kon bovendien een goed licht werpen op het archeologisch potentieel van de
site.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform de Code van Goede Praktijk. Aangezien alle metingen
gebeurden met een GPS-aangestuurd systeem met precisie van 1cm werd voorafgaand het veldwerk
geen hoofdmeetsysteem aangelegd. Elke proefsleuf en elk kijkvenster werd beschouwd als een
individuele werkput. Aangezien er geen aanwijzingen waren dat er bij het aanleggen van de
werkputten in de lagen die het archeologische niveau afdekken resten van een archeologische site

2021.039 20
Nota Ternat Groenstraat
aanwezig waren waarvoor metalen vondsten relevante informatie opleveren, werden deze lagen niet
onderzocht met een metaaldetector. Het maaiveld, de aangelegde vlakken en de storten van sleuven
werden wel onderzocht met een metaaldetector van het type XP Deus, dit leverde geen vondsten op.
Het archeologisch vlak werd opgeschoond, waarbij in totaal twee archeologische sporen aangetroffen
werden. Er werden bijkomende kijkvensters aangelegd om bepaalde sporen te controleren naar hun
aard of om duidelijkheid te krijgen in bepaalde sporen. Alle sleuven en profielen kregen een uniek
nummer, werden beschreven en geregistreerd via foto’s en opmetingen. De foto’s werden genomen
met een camera van het merk Nikon COOLPIX W300.
Er werden geen vondsten aangetroffen. Wel werd een houtskoolmonster en een bulkstaal van ca. 10l
genomen uit de aangetroffen houtskoolmeiler voor verder natuurwetenschappelijk onderzoek.
Relevante delen van de putwandprofielen werden opgeschoond en geregistreerd als referentieprofiel.
In totaal werden 5 profielen geplaatst, verspreid over het volledige terrein, waarbij twee verschillende
bodemsequenties konden vastgesteld worden, meer bepaald een Ap – B – C en een Ap – C sequentie.

Figuur 10 Projectie van de sleuven op de kadasterkaart (bron: geopunt.be).
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3.2.

Assessment

3.2.1. Aardkundige opbouw
De bredere landschappelijke context van het projectgebied werd reeds uitvoerig geschetst in het
bureauonderzoek9.
Op de bodemkaart worden binnen de advieszone drie verschillende bodemtypes aangegeven. Het
grootste deel van het terrein wordt gekarteerd als Lca1-bodem. Dit zijn matig droge zandleembodems
met textuur B-horizont en dunne A-horizont. Bij dergelijke bodems rust de Ap-horizont op een Ehorizont of rechtstreeks op de textuur B-horizont, die aangerijkt is met klei en sesquioxiden en bestaat
uit een bruine, zware zandleem. Dikwijls komt een substraat voor op wisselende diepte. In het
noordoosten worden verder Lda1-bodems gekarteerd. Het gaat om matig natte zandleembodems met
textuur B-horizont en dunne A-horizont. Dergelijke gronden worden gekenmerkt door een
donkergrijsbruine bouwvoor waaronder een bleekbruine, uitgeloogde horizont voorkomt, die op de
contactzone met de textuur B-horizont zwakke roestverschijnselen vertoont. De textuur B-horizont is
gaaf maar met roest gevlekt. Soms wordt het materiaal zandiger of zwaarder in de diepte en veelal
komt het Tertiair substraat voor op wisselende diepte. Langsheen de noordelijke grens van de
onderzoekszone wordt tot slot nog een Lep-bodem gekarteerd. Dit zijn natte zandleembodems zonder
profielontwikkeling. Deze hydromorfe, alluviale bodems zijn zeer nat en soms kortstondig geïnundeerd
gedurende de winter. Ze zijn overwegend grijs gekleurd en bevatten talrijke roestvlekken. Vanaf een
diepte van ca. 80cm komt blauwgrijs reductiemateriaal voor.
Het landschappelijk booronderzoek gaf aan dat het projectgebied voornamelijk gekenmerkt wordt
door de aanwezigheid van matig droge zandleembodems zonder profielontwikkeling, waarbij slechts
plaatselijk een verbruiningshorizont voorkomt bovenop de C-horizont. Ter hoogte van de overige
boorpunten werd deze horizont mogelijk mee opgenomen en gehomogeniseerd in het
teelaardepakket.
Deze vaststellingen werden min of bevestigd tijdens het proefsleuvenonderzoek, waarbij in profielen
PR1, PR2, PR3 en PR5 een verbruinde laag werd vastgesteld onder het teelaardepakket. De Ap-horizont
heeft een donkerbruine tot donkergrijsbruine kleur en is ca. 15 à 45cm dik. De onderliggende
verbruinde B-horizont kent een bruine tot bruingrijze kleur en zandlemige samenstelling. Deze laag
heeft een dikte die varieert tussen 10 en 35cm. De onderliggende C-horizont bestaat uit een
beigebruine tot bruingele zandleem, waarin plaatselijk meer kleiige en zandige lagen voorkomen.
Glauconiethoudende zanden komen eveneens voor in de diepte. Ter hoogte van profiel 4 werd een AC bodemprofiel geregistreerd. Hierbij bevindt het ca. 30cm dikke, donkergrijsbruine teelaardepakket
zich onmiddellijk bovenop de C-horizont die bestaat uit een geelbruine zandleem. Op een diepte van
ca. 65cm onder het maaiveldniveau komen in dit profiel glauconiethoudende zanden voor
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Figuur 11 Sleuvenplan met hoogte-indicaties van het maaiveldniveau (zwart) en het archeologisch vlak (blauw),
geprojecteerd op het GRB (bron: geopunt.be).

Figuur 12 Algemeen sleuvenplan met aanduiding van de referentieprofielen, geprojecteerd op het GRB (bron: geopunt.be).
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Figuur 13 Profiel 1 in sleuf 1, in het noordoosten van het plangebied.

Figuur 14 Profiel 2 in sleuf 1, centraal in het noorden van het plangebied.
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Figuur 15 Profiel 3 in sleuf 1, in het noordwesten van het plangebied.

Figuur 16 Profiel 4 in sleuf 5, in het zuidwesten van het plangebied.
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Figuur 17 Profiel 5 in sleuf 5, in het zuidoosten van het plangebied.
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3.2.2. Assessment sporen
Bij het proefsleuvenonderzoek kwamen twee archeologische sporen aan het licht. Het betreft een
greppelsegment en vermoedelijke houtskoolmeiler.
Het noordwest-zuidoost georiënteerde greppelsegment (S1) werd aangesneden in het westelijke deel
van sleuf 1 en kenmerkt zich als een beige, rechtlijnige grondverkleuring. Het spoor vertoont een Uvormige doorsnede en kent een diepte van ca. 15cm. Er werd geen vondstmateriaal aangetroffen in
de vulling van het spoor waardoor de datering onzeker blijft. De greppel werd niet meer
teruggevonden in de overige proefsleuven, waardoor vermoed kan worden dat het spoor afbuigt,
uitloopt of niet bewaard bleef in deze zone.
In het oostelijke deel van proefsleuf 5 werd daarnaast een rechthoekige, houtskoolrijke kuil
aangesneden. Er werd een ruim kijkvenster aangelegd rondom het spoor om na te gaan of het spoor
deel uitmaakte van een sporencluster of eerder als geïsoleerd fenomeen geïnterpreteerd kon worden.
Het laatste bleek het geval te zijn. De kuil vertoont in het archeologisch vlak een omvang van ca. 1,2m
op 0,6m en bleef in coupe bewaard tot een diepte van ca. 25cm. In de coupe kunnen twee afzonderlijke
lagen onderscheiden worden, waarvan de bovenste, bruinige vulling te interpreteren is als nazakking.
De eigenlijke vulling van het spoor is zwart gekleurd en bevat grote brokken houtskool. Bij het
couperen werden sporen van in situ verbranding vastgesteld in de vorm van oranjerode banden in de
bodem. Deze kunnen ook onderaan de coupe worden opgemerkt. Er werd geen verbrand bot, noch
ander vondstmateriaal aangetroffen. Deze gegevens doen vermoeden dat het spoor geïnterpreteerd
kan worden als houtskoolmeiler. Er werd een grondstaal genomen van de vulling met het oog op 14Cdatering en anthracologisch onderzoek. Deze onderzoeksmethodes zullen meer inzicht bieden in de
precieze datering van het spoor enerzijds en zullen een beeld werpen op het landschap, de
landschapsevolutie en de gebruikte houtsoorten bij houtskoolproductie in deze periode. Er wordt dan
ook een verder natuurwetenschappelijk onderzoek geadviseerd (cf. infra).
Verder werden verspreid over het terrein enkele verstoorde zones met veeleer beperkte omvang
ingemeten.
Een gedetailleerde beschrijving van de sporen wordt gegeven in de sporenlijst in bijlage.
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Figuur 18 Allesporenkaart geprojecteerd op het huidige kadaster (bron: geopunt.be).

Figuur 19 Allesporenkaart geprojecteerd op de orthofoto van 2020 (bron: geopunt.be).
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Figuur 20 Detail van de allesporenkaart ter hoogte van greppel S1, geprojecteerd op het GRB (bron: geopunt.be).

Figuur 21 Detail van de allesporenkaart ter hoogte van houtskoolmeiler S2, geprojecteerd op het GRB (bron: geopunt.be).
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Figuur 22 Vlakfoto van greppel S1 in sleuf 1.

Figuur 23 Coupe op greppel S1 in sleuf 1.
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Figuur 24 Overzichtsfoto van het kijkvenster rond houtskoolmeiler S2 met enkele recente drainagebuizen.

Figuur 25 Vlakfoto van houtskoolmeiler S2 in sleuf 5.
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Figuur 26 Lengteprofiel door houtskoolmeiler S2 in sleuf 5.
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3.2.3. Assessment vondsten
Niet van toepassing. Er werd geen vondstmateriaal aangetroffen tijdens het proefsleuvenonderzoek.

3.2.4. Assessment stalen
Tijdens het veldonderzoek werd een bulkstaal van ca. 20l (inv. 1) genomen bij het uithalen van
houtskoolmeiler S2. Het bulkstaal werd reeds uitgezeefd over een zeef met maaswijdte van 1mm en
vervolgens gedroogd. Het staal bevat voldoende houtskool voor anthracologisch onderzoek. Verder
zal een van de houtskoolbrokken eveneens aangewend worden om het spoor met behulp van 14Cdatering te kunnen plaatsen in de tijd.

3.2.5. Assessment conservatie
Niet van toepassing.

3.2.6. Datering en interpretatie
Tijdens het proefsleuvenonderzoek kwamen slechts twee grondsporen aan het licht. Het gaat om een
noordwest-zuidoost georiënteerd greppelsegment dat werd aangesneden in het westelijke deel van
sleuf 1 en een beige, uitgeloogde vulling vertoont. Het spoor leverde geen vondstmateriaal op,
waardoor de datering onzeker blijft. Wel doet het uitgeloogde karakter van de vulling een zekere
ouderdom vermoeden. Daarnaast werd in het zuidoostelijke deel van het plangebied een
rechthoekige, houtskoolrijke kuil aangetroffen. Het spoor bevatte grote brokken houtskool en bij het
couperen werden sporen van in situ verbranding geattesteerd. Er werd geen gecremeerd botmateriaal,
noch ander vondstmateriaal aangetroffen in de vulling. Al deze gegevens doen vermoeden dat het om
een houtskoolmeiler of houtbranderskuil gaat. Het spoor werd volledig onderzocht, bemonsterd en
uitgehaald voor verder natuurwetenschappelijk onderzoek in de vorm van 14C-datering en
anthracologisch onderzoek (cf. programma van maatregelen). De meiler wijst erop dat het plangebied
in de Romeinse periode en/of middeleeuwen gesitueerd was in een bosrijke omgeving, waar hout
ontgonnen kon worden om vervolgens gebrand te worden tot houtskool. De Villaretkaart uit 17451748 getuigt van een dergelijke bosrijke omgeving. In deze periode is het plangebied zelf bovendien
nog deels bebost. Meteen ten westen wordt het uitgestrekte ‘Popeum Bos’ gekarteerd. Ook op de
Ferrariskaart uit 1777 is deze bosrijke omgeving ook nog op te merken, al is het plangebied zelf in deze
periode reeds in cultuur gebracht. Net ten oosten wordt op deze kaart immers het zogenaamde
‘Ternath Bosch’ aangegeven. Ook de percelen ten noorden en ten zuiden zijn in deze periode nog
bebost.
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Figuur 27 Projectie van de allesporenkaart op de Villaretkaart (bron: geopunt.be).

Figuur 28 Projectie van de allesporenkaart op de Ferrariskaart (bron: geopunt.be).
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3.3.

Synthese

3.3.1. Archeologisch verwachtingspatroon
Binnen het plangebied werden slechts twee archeologische sporen aangetroffen. Het betreft een
greppelsegment en een houtskoolmeiler van (vooralsnog) onbepaalde datering. Verder werden nog
enkele recente sporen, opgemeten als verstoorde zones, geattesteerd. Gezien slechts twee
geïsoleerde sporen werden aangesneden, kan gesteld worden dat er geen archeologische site
aanwezig is binnen de grenzen van het plangebied. De aangetroffen sporen werden volledig
onderzocht tijdens het proefsleuvenonderzoek. De houtskoolmeiler werd bemonsterd met het oog op
14
C-datering en anthracologisch onderzoek. Gelijkaardige sporen zijn niet gekend in de directe
omgeving van het plangebied.
Uit de bureaustudie blijkt dat gekende archeologische waarden in de directe omgeving van het
plangebied schaars zijn. Op ruimere afstand zijn enkele (laat-)middeleeuwse sites en sites uit de
nieuwe of nieuwste tijd aangegeven.
Gezien tijdens het proefsleuvenonderzoek slechts twee archeologisch relevante grondsporen werden
aangetroffen, zal een verder veldonderzoek geen extra kenniswinst opleveren over de ontwikkeling
van het plangebied. Wel dient een verder onderzoek ex situ in de vorm van een
natuurwetenschappelijk onderzoek te gebeuren op de stalen afkomstig van houtskoolmeiler S2. De
aanwezigheid van de houtskoolmeiler wijst immers op ontginningsactiviteiten binnen de grenzen van
het plangebied. Afgaande op de cartografische bronnen kan gesteld worden dat de omgeving rond het
plangebied en (een deel van) het terrein zelf bebost was tot in de 18de eeuw. Hout werd dan ook
vermoedelijk ter plekke verzameld en gebrand tot houtskool. Een verder natuurwetenschappelijk
onderzoek in de vorm van 14C-datering en anthracologie zal meer informatie opleveren naar datering,
houtsamenstelling en productieproces. De modaliteiten voor dit verder natuurwetenschappelijk
onderzoek worden opgenomen in het programma van maatregelen.
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3.3.2. Beantwoording onderzoeksvragen
In het programma van maatregelen van de bureaustudie10 werden volgende onderzoeksvragen
opgenomen:
•

Met betrekking tot het sporenbestand:
- Zijn er sporen aanwezig? Wat is de aard en datering van de sporen?

Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden twee archeologische sporen aangetroffen. Het betreft een
greppelsegment en houtskoolmeiler. Beide sporen konden wegens het ontbreken van vondstmateriaal
echter (vooralsnog) niet precies gedateerd worden.
-

Hoe is de bewaringstoestand van de sporen?

De sporen kennen een gunstige bewaringstoestand.
-

Maken de sporen deel uit van één of meerdere structuren?

Er werden geen complexe structuren aangetroffen. De sporen vormen elk een structuur op zichzelf.
-

Behoren de sporen tot één of meerdere periodes?

Gezien de voorlopig onzekere datering van beide sporen, kan deze vraag niet beantwoord worden.
-

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

De houtskoolmeiler kan gerelateerd worden aan een voormalig bebost landschap, dat ook nog op te
merken is op cartografische documenten uit het einde van de 18de eeuw.
-

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

Niet van toepassing. Er werden geen archeologische vindplaatsen aangetroffen. De geregistreerde
sporen kunnen gezien worden als geïsoleerde off-site fenomenen.
-

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

Niet van toepassing.
-

Wat is de waarde van elke vastgestelde archeologische vindplaats?

Niet van toepassing.
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•

Met betrekking tot de impact van de geplande bodemingrepen:
- Wat is de potentiële impact van de geplande ruimtelijke ontwikkeling op de waardevolle
archeologische vindplaatsen?

Niet van toepassing. Er werden geen waardevolle vindplaatsen aangetroffen binnen de grenzen van
het plangebied. De aangetroffen sporen werden bovendien integraal onderzocht gedurende het
vooronderzoek, waardoor de kenniswinst werd behaald. De geplande werken zullen geen negatieve
impact meer uitoefenen op het archeologisch bodemarchief.
-

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

Niet van toepassing.
•

Met betrekking tot de motivatie en bepalingen voor mogelijk verder archeologisch onderzoek:
- Voor waardevolle archeologische vindplaatsen die bedreigd worden door de geplande
ruimtelijke ontwikkeling en die niet in situ bewaard kunnen blijven:
o Wat is de ruimtelijke afbakening (in drie dimensies) van de zones voor
vervolgonderzoek?

Niet van toepassing. Er dient geen verder veldonderzoek uitgevoerd te worden.
o

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

Het verder onderzoek bestaat uit een natuurwetenschappelijk onderzoek op de stalen afkomstig uit
de houtskoolmeiler en bestaat enerzijds uit een 14C-datering, anderzijds uit een anthracologisch
onderzoek.
o

Welke vraagstellingen zijn voor vervolgonderzoek relevant?

Het verder natuurwetenschappelijk onderzoek heeft tot doel te achterhalen uit welke periode de
aangetroffen houtskoolmeiler dateert en welke de houtsamenstelling is van het spoor. Welke
houtsoorten komen voor en werden deze willekeurig verzameld of bewust geselecteerd? Gaat het om
jonge takjes of twijgen of betreft het ouder stamhout? Wat kunnen deze gegevens ons leren over het
landschap en landgebruik in de betreffende periode?
o

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

Het verder onderzoek bestaat louter uit een natuurwetenschappelijk onderzoek. De staalname werd
voltooid tijdens het proefsleuvenonderzoek.
o

Wat is de financiële impact van eventueel vervolgonderzoek?

Gezien geen verder veldwerk uitgevoerd dient te worden blijft de financiële impact van een verder
onderzoek beperkt. De kostenraming wordt mee opgenomen in het programma van maatregelen.
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4. Samenvatting
De archeologienota kadert in het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013. Naar aanleiding van een
geplande aanvraag voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden
aan de Groenstraat in Ternat, waarbij de totale oppervlakte van de betrokken percelen 3000m² of
meer bedraagt, dient de initiatiefnemer een archeologienota toe te voegen aan de
vergunningsaanvraag. De archeologienota11 bestond enkel uit een bureauonderzoek, in het
programma van maatregelen was opgenomen dat een landschappelijk booronderzoek, eventueel
gevolgd door een verkennend en waarderend booronderzoek en/of proefputtenonderzoek in functie
van steentijd artefactensites, en een proefsleuvenonderzoek diende uitgevoerd te worden in
uitgesteld traject. In deze nota, opgemaakt onder supervisie van een erkend archeoloog, worden de
resultaten van deze onderzoeken beschreven.
Het landschappelijk booronderzoek en het proefsleuvenonderzoek vond plaats op een site met een
matig complexe verticale stratigrafie. Het boorplan zoals opgesteld in de bureaustudie voorzag 7
boringen. De vooropgestelde inplanting van de boorpunten diende plaatselijk te worden aangepast
wegens de aanwezigheid van een zonk ter hoogte van de ingeplande wadi in het noordwestelijke deel
van het terrein. De boorpunten werden op deze plaats ietwat naar het zuiden verschoven. Verdere
verkennende/waarderende boringen bleken niet nodig, gezien geen volledige intacte bodemopbouw
werd vastgesteld. De gegevens tonen aan dat geen in situ steentijdvindplaats aanwezig is.
Het sleuvenplan zoals opgenomen in de bureaustudie voorzag in de aanleg van 4 parallelle noordoostzuidwest georiënteerde sleuven in het noordelijke terreindeel en 2 parallelle oostnoordoostwestzuidwest georiënteerde sleuven in het zuidelijke terreindeel. Het vooropgestelde sleuvenplan kon
nagenoeg volledig gevolgd worden. Wel werd de uiterst noordwestelijke sleuf geschrapt vanwege de
aanwezigheid van een zonk in het landschap. Voor de uitgraving werd gebruik gemaakt van een nietgetande graafbak van 1,80m breed. Er werden enkele kijkvensters aangelegd om duidelijkheid te
krijgen in bepaalde sporen of om de schijnbare afwezigheid van sporen na te gaan. De grond werd
gescheiden afgegraven en gestockeerd naast de sleuf. Na afronding van het onderzoek werden de
sleuven opnieuw gedicht.
De advieszone voor verder onderzoek was ca. 11.030m² groot. Een zone van ca. 460m² kon echter niet
onderzocht worden vanwege de aanwezigheid van een zonk in het landschap. De onderzoekbare zone
had aldus een oppervlakte van ca. 10.570m². Van de onderzoekbare zone werd 1280,8m² (12,1%)
onderzocht door middel van proefsleuven, en 118,3m² (1,1%) door middel van kijkvensters. De
vooropgestelde dekkingsgraad van 12,5% zoals opgenomen in de Code van Goede Praktijk (te verdelen
over 10% sleuven en 2,5% dwarssleuven/volgsleuven/kijkvensters) werd hiermee ruim behaald
(13,2%). Het onderzoek kon bovendien een goed licht werpen op het archeologisch potentieel van de
site.

11

Verrijckt, Van Bavel 2019a, b.
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Tijdens het proefsleuvenonderzoek kwamen slechts twee grondsporen aan het licht. Het gaat om een
noordwest-zuidoost georiënteerd greppelsegment dat werd aangesneden in het westelijke deel van
sleuf 1 en een beige, uitgeloogde vulling vertoont. Het spoor leverde geen vondstmateriaal op,
waardoor de datering onzeker blijft. Wel doet het uitgeloogde karakter van de vulling een zekere
ouderdom vermoeden. Daarnaast werd in het zuidoostelijke deel van het plangebied een
rechthoekige, houtskoolrijke kuil aangetroffen. Het spoor bevatte grote brokken houtskool en bij het
couperen werden sporen van in situ verbranding geattesteerd. Er werd geen gecremeerd botmateriaal,
noch ander vondstmateriaal aangetroffen in de vulling. Al deze gegevens doen vermoeden dat het om
een houtskoolmeiler of houtbranderskuil gaat. Het spoor werd volledig onderzocht, bemonsterd en
uitgehaald voor verder natuurwetenschappelijk onderzoek in de vorm van 14C-datering en
anthracologisch onderzoek (cf. programma van maatregelen). De meiler wijst erop dat het plangebied
in de Romeinse periode en/of middeleeuwen gesitueerd was in een bosrijke omgeving, waar hout
ontgonnen kon worden om vervolgens gebrand te worden tot houtskool. De Villaretkaart uit 17451748 getuigt van een dergelijke bosrijke omgeving. In deze periode is het plangebied zelf bovendien
nog deels bebost. Meteen ten westen wordt het uitgestrekte ‘Popeum Bos’ gekarteerd. Ook op de
Ferrariskaart uit 1777 is deze bosrijke omgeving ook nog op te merken, al is het plangebied zelf in deze
periode reeds in cultuur gebracht. Net ten oosten wordt op deze kaart immers het zogenaamde
‘Ternath Bosch’ aangegeven. Ook de percelen ten noorden en ten zuiden zijn in deze periode nog
bebost.
Gezien tijdens het proefsleuvenonderzoek slechts twee archeologisch relevante grondsporen werden
aangetroffen, zal een verder veldonderzoek geen extra kenniswinst opleveren over de ontwikkeling
van het plangebied. Wel dient een verder onderzoek ex situ in de vorm van een
natuurwetenschappelijk onderzoek te gebeuren op de stalen afkomstig van houtskoolmeiler S2. De
aanwezigheid van de houtskoolmeiler wijst immers op ontginningsactiviteiten binnen de grenzen van
het plangebied. Afgaande op de cartografische bronnen kan gesteld worden dat de omgeving rond het
plangebied en (een deel van) het terrein zelf bebost was tot in de 18de eeuw. Hout werd dan ook
vermoedelijk ter plekke verzameld en gebrand tot houtskool. Een verder natuurwetenschappelijk
onderzoek in de vorm van 14C-datering en anthracologie zal meer informatie opleveren naar datering,
houtsamenstelling en productieproces. De modaliteiten voor dit verder natuurwetenschappelijk
onderzoek worden opgenomen in het programma van maatregelen.
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6. Bijlages
•

Referentieprofielen

Projectcode

2021B266

Type onderzoek

Proefsleuven

Profielnummer

PR4

Hoogte

+34,2m TAW

Oriëntatie

W-O

Grondwater

niet bereikt

Datum

31/03/2021

Weer

Droog, zonnig

Beschrijving

Coördinaten

X 137632,91; Y 174151,29
X 137634,38; Y 174151,72

Lca1

Classificatie

Matig droge zandleembodem met
textuur B horizont en dunne A
horizont

Paulien Fonteyn

Fotonr

29

Landgebruik

Akkerland

Plannr

Zie allesporenkaart

Vegetatie

Maïs

Horizont

Diepte (cm)
eind

Ondergrens
Methode
beschrijving bereikt

nr

begin

duidelijkheid

regelmatigheid

H1 Ap

0

30

Droog

Ja

Duidelijk

Vrij recht

H2 C1

30

65/70

Droog

Ja

Duidelijk

Vrij recht

H3 C2

65/70

-

Droog

Nee

-

-

Kleur (visueel)

Vochtigheid

Benaming

Textuur

Andere fenomenen/opmerkingen

symbool

beschrijving

Donkergrijsbruin Matig droog

L

Zandleem

/

Geelbruin, beige Matig droog

L

Zandleem

Zandige en kleiige opduikingen

Groenig

Z

Zand

Glauconiethoudend zand

Matig droog

2021.039 41
Nota Ternat Groenstraat

Figuur 29 Zicht op profiel 4 in sleuf 5.
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Projectcode

2021B266

Type onderzoek

Proefsleuven

Profielnummer

PR5

Hoogte

+34,5m TAW

Oriëntatie

ONO-WZW

Grondwater

niet bereikt

Datum

31/03/2021

Weer

Droog, zonnig

Beschrijving

Coördinaten

X 137748,89; Y 174195,16
X 137746,20; Y 174193,61

Lca1

Classificatie

Matig droge zandleembodem met
textuur B horizont en dunne A
horizont

Paulien Fonteyn

Fotonr

29

Landgebruik

Weiland

Plannr

Zie allesporenkaart

Vegetatie

Gras

Horizont

Diepte (cm)
eind

Ondergrens
Methode
beschrijving bereikt

nr

begin

duidelijkheid

regelmatigheid

0

15

Droog

Ja

Vrij duidelijk

Vrij recht

H2 Verbruining 15

45

Droog

Ja

Vrij duidelijk

Vrij recht

H3 C

45

-

Droog

Nee

-

-

Kleur (visueel)

Vochtigheid

Benaming

H1 Ap1

Textuur

Andere fenomenen/opmerkingen

symbool

beschrijving

Donkergrijsbruin Matig droog

L

Zandleem

/

Bruingrijs

Matig droog

L

Zandleem

/

Geelbruin, beige Matig droog

L

Zandleem

Kleiige en zandige opduikingen
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Figuur 30 Zicht op profiel 5 in sleuf 5.
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Plannenlijst landschappelijk booronderzoek 2021B267 en proefsleuvenonderzoek 2021B266

Plannummer Type
1
Boorplan
2
Sleuvenplan

Onderwerp
Boorplan op GRB
Allesporenkaart op GRB

Schaal
1:900
1:900

Digitaal Datum
X
15/04/2021
X
15/04/2021

Projectcode

2021B267

Boortype

Edelmann

Type onderzoek

Landschappelijk booronderzoek

Diameter

7cm

Datum

10/03/2021

Boortechniek

Manueel

Weer

Bewolkt, droog

Boorgrid

driehoeksgrid

Landgebruik

Weiland

Aantal boringen

7

Vegetatie

Gras, maïs

Boorpunt

x, y

1

X: 137749
Y: 174252

2

X: 137725
Y: 174211

TAW mv

+33,4m
TAW

+33,03m
TAW

Aardkundige eenheid

cm -mv

Methode
beschrijving

Ondergrens

Kleur (visueel)

nr

Benaming

begin

eind

1

Ap

0

15

2

verbruining

15

50

3

C

50

-

nee

-

1

Ap

0

15

ja

Matig scherp

2

verbruining

15

62

ja

Matig scherp

nvt

3

C

62

-

nee

-

Ap

0

55

ja

Matig scherp

55

-

nee

-

3

X: 137701
Y: 174176

+33,7m
TAW

1
2

C

4

X: 137676
Y: 174215

+32,6m
TAW

1

Ap

0

36

2

C

36

-

5

X: 137639
Y: 174168

+33,3m
TAW

1

Ap

0

50

2

C

50

-

6

X: 137641
Y: 174222

+32,35m
TAW

1

Ap

0

45

2

C

45

-

7

X: 137614
Y: 174208

+33,2m
TAW

1

Ap

0

50

2

C

50

-

Droog

Droog

Droog

Droog

Droog

Droog

Droog

bereikt

duidelijkheid

regelmatigheid

ja

Matig scherp

nvt

donkergrijsbruin

ja

Matig scherp

nvt

Textuur

Vochtigheid

Andere fenomenen

Interpretatie

symbool

beschrijving

matig droog

L

Zandleem

/

teelaarde

donkerbruin

matig droog

L

Zandleem

/

verbruiningshorizont

-

bruingeel

matig droog

L

Zandleem

/

C-horizont

nvt

donkergrijsbruin

matig droog

L

Zandleem

/

teelaarde

donkerbruin

matig droog

L

Zandleem

/

verbruiningshorizont

-

bruingeel

matig droog

L

Zandleem

/

C-horizont

nvt

donkerbruin

matig droog

L

Zandleem

/

teelaarde

-

beigebruin

matig droog

L

Zandleem

/

C-horizont

ja

Matig scherp

nvt

donkergrijsbruin

matig droog

L

Zandleem

/

teelaarde

nee

-

-

bruingeel

matig droog

L

Zandleem

/

C-horizont

ja

Matig scherp

nvt

donkergrijsbruin

matig droog

L

Zandleem

/

teelaarde

nee

-

-

bruingeel

matig droog

L

Zandleem

/

C-horizont

ja

Matig scherp

nvt

donkergrijsbruin

matig droog

L

Zandleem

/

teelaarde

nee

-

-

bruingeel

matig droog

L

Zandleem

/

C-horizont

ja

Matig scherp

nvt

donkergrijsbruin

matig droog

L

Zandleem

/

teelaarde

nee

-

-

bruingeel

matig droog

L

Zandleem

/

C-horizont

Bodemtype

Plan

Foto

Lca1

boorplan

/

Lca1

Lca1

boorplan

5

Lca1

Lcp

boorplan

6

Lca1

Lcp

boorplan

/

Lca1

Lcp

boorplan

7

Lep

Lcp

boorplan

/

Lca1

Lcp

boorplan

8

Bodemkaart

Observatie

Lep

Sporenlijst
2021B266
Spoornr

Proefsleuvenonderzoek Ternat Groenstraat
Werkputnr./Sl
eufnr.

Sectornr.

Vaknr.

Vlaknr.

Interpretatie

Associatie

Datum

Aflijning

Datering

Coupe

Diepte

1

1

/

/

1

greppel

/

31/03/2021

scherp

onbepaald

ja

ca. 15cm

2

5

/

/

1

houtskoolmeiler

/

31/03/2021

scherp

onbepaald

ja

ca. 25cm

Opmerkingen

Laag
Nummer

Aard (HOM/HET)

Kleur

Bouwelement
Textuur

Inclusies

Bioturbatie

Constructie

Fasering

Materiaal

Afwerking

/

ja

/

/

/

/

Relatie

Vondstnr

Staalnr

Fotonr

Tekening (kaart, plan, plattegrond,
coupe of profiel)

/

/

/

/

21 en 22

/

/

/

1-2

24 en 25

/

Techniek

/

1

HET

BE

L

nazakking

1

HET

BRBE

L

HK-

ja

/

/

/

/

/

in situ verbranding

2

HET

ZW

L

HK+++

ja

/

/

/

/

/

Stalenlijst
2021B266
Staalnr
1

Spoor

Laag

2

2

Proefsleuvenonderzoek Ternat Groenstraat
Structuur
Kwadrant Coupe (x,y)
houtskoolmeiler

/

ja

Werkput

Sector

Vak

Vlak

Profiel

Inzamelwijze

Datum

Inhoud

Volume

Maaswijdte

xyz

Doel

5

/

/

1

/

uithalen

31/03/2021

grondstaal

20

1mm

/

C14, anthracologie

Voorbereidende
handelingen
zeven, drogen

Uitgevoerde
analyses
/

Fotonr
24 en 25

Tekening (kaart, plan, plattegrond,
coupe of profiel)
/

