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Verslag van Resultaten

1 Beschrijvend gedeelte
1.1 Administratieve gegevens
Naam site

Nijlen, Mol-ter-Netebrug Aanpassing

Ligging locatie

Mol-Ter-Netebrug, gemeenten Nijlen, Ranst en Zandhoven, provincie
Antwerpen

Kadaster locatie 1

Gemeente Ranst, Afdeling 3, Sectie B, Percelen 573B, 579B, 440C, 441L,
423A, 444C, 445F, openbaar domein
Gemeente Nijlen, Afdeling 1, Sectie A, Percelen 251E, 250H, 743A, 743B,
openbaar domein

Kadaster locatie 2

Gemeente Ranst, Afdeling 4, Sectie B, Perceel 99H

Kadaster locatie 3

Gemeente Ranst, Afdeling 4, Sectie B, Percelen 163P en 163M

Kadaster locatie 4

Gemeente Ranst, Afdeling 4, Sectie B, Percelen 295C, 295D, 285D

Coördinaten locatie 1

Noordwest:

x: 168358,05

y: 207553,25

Noordoost:

x: 168491,19

y: 207533,15

Zuidwest:

x: 168715,46

y: 206951,91

Zuidoost:

x: 168945,78

y: 207061,10

West:

x: 167408,12

y: 206376,96

Noord:

x: 167436,25

y: 206421,00

Zuid:

x: 167453,55

y: 206348,31

Oost:

x: 167486,14

y: 206384,99

West:

x: 167041,97

y: 205681,29

Noord:

x: 167074,44

y: 205717,17

Zuid:

x: 167084,74

y: 205633,55

Oost:

x: 167112,00

y: 205684,09

Noordwest:

x: 165747,02

y: 205186,76

Noordoost:

x: 165853,41

y: 205141,93

Zuidwest:

x: 165717,82

y: 205140,50

Zuidoost:

x: 165794,60

y: 205104,15

Coördinaten locatie 2

Coördinaten locatie 3

Coördinaten locatie 4

Oppervlakte gehele plangebied

58.456 m²

Oppervlakte geplande ingrepen

35.155 m²

Kartering gewestplan locatie 1

0900 (agrarisch gebied), 0200 (gebieden voor gemeenschapsvoorziening
en openbare nutsvoorzieningen), 1504 (bestaande waterwegen), 1100
(gebieden voor ambachtelijke bedrijven en KMO’s)

Kartering gewestplan locatie 2

0700 (groengebieden)

Kartering gewestplan locatie 3

0200 (gebieden voor gemeenschapsvoorziening en openbare
nutsvoorzieningen)

Kartering gewestplan locatie 4

0700 (groengebieden), 0733 (groengebied met vissershutten)
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Gemeente Zandhoven, Afdeling 4, Sectie B, Percelen 148A, 149A,
openbaar domein
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2021-0407

Projectcode

2021B45

Erkende archeoloog

BAAC Vlaanderen bvba (OE/ERK/Archeoloog/2015/00020)

Betrokken actoren

Delphine Saelens (archeoloog)
Liesbeth Massagé (archeoloog)
Piotr Pawełczak (aardkundige)

Betrokken derden

Niet van toepassing.
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Bureauonderzoek

Projectnummer BAAC Vlaanderen

2

Plan 1: Plangebied op topografische kaart1 (digitaal; 1:10.000; 01/04/2021)

1
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Plan 2: Plangebied locatie 1 op kadasterkaart (GRB)2 (digitaal; 1:250; 01/04/2021)

2

AGIV 2021b
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Plan 3: Plangebied locatie 2 op kadasterkaart (GRB)3 (digitaal; 1:250; 01/04/2021)

3

AGIV 2021b
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Plan 4: Plangebied locatie 3 op kadasterkaart (GRB)4 (digitaal; 1:250; 01/04/2021)

4

AGIV 2021b
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Plan 5: Plangebied locatie 4 op kadasterkaart (GRB)5 (digitaal; 1:250; 01/04/2021)

5

AGIV 2021b

BAAC Vlaanderen Rapport 1787

Verslag van Resultaten

7

Verslag van Resultaten

1.2 Juridisch kader en onderzoektraject
In het kader van het Onroerenderfgoeddecreet (decreet van de Vlaamse Regering 12 juli 2013) en het
Onroerenderfgoedbesluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014, is de eigenaar en gebruiker van
gronden waarop zich archeologische waarden bevinden, verplicht deze waarden te behoeden en
beschermen voor beschadiging en vernieling. Dit kan door behoud in situ, als de waarden ingepast
kunnen worden in de plannen, of ex situ, wanneer de waarden onomkeerbaar vernietigd worden. Het
doel van de archeologienota is dat er mogelijkheden gezocht worden om in situ behoud te
bewerkstelligen of, indien dit niet kan, het formuleren van maatregelen voor vervolgonderzoek waarbij
het erfgoed ex situ wordt behouden.
Om vast te stellen of bij werkzaamheden archeologische waarden zullen worden vernietigd, is een
archeologisch onderzoek nodig. In eerste instantie wordt een bureauonderzoek uitgevoerd. Op basis
van bekende gegevens van bodemkaarten, uit cartografische en andere historische bronnen en
eventueel voorgaand onderzoek in de directe omgeving van het plangebied wordt een inschatting
gemaakt van het archeologisch potentieel van het plangebied. Indien uit deze desktopanalyse blijkt
dat er een kans is op het aantreffen van archeologische waarden binnen het plangebied, kan het
aangewezen zijn de gaafheid van het bodemprofiel en de aanwezigheid van archeologische indicatoren
te onderzoeken middels een landschappelijk bodemonderzoek, een veldkartering en/of een geofysisch
onderzoek. Deze onderzoeken maken alle deel uit van het vooronderzoek zonder ingreep in de
bodem. Indien op basis van de resultaten van alle nodige facetten van het vooronderzoek zonder
ingreep in de bodem niet voldoende informatie verzameld kan worden om een onderbouwde
uitspraak te doen aangaande de beslissing tot behoud in situ, vrijgave of opgraving van het terrein,
moet in een volgende fase een vooronderzoek met ingreep in de bodem worden uitgevoerd.
Het doel van het eventueel vooronderzoek met ingreep in de bodem is een archeologische evaluatie
van het terrein. Dit houdt in dat het archeologisch erfgoed opgespoord, geregistreerd, gedetermineerd
en gewaardeerd wordt en dat de potentiële impact van de geplande werken op de archeologische
resten wordt bepaald. De hiervoor aangewezen methoden zijn archeologische boringen, proefputten
en/of proefsleuven. Onderdeel van de evaluatie is dat er mogelijkheden gezocht worden om een
eventuele site in situ te behouden of, indien dit niet kan, het opstellen van een programma van
maatregelen voor vervolgonderzoek (ruimtelijke afbakening, diepteligging, strategie, doorlooptijd, te
voorziene
natuurwetenschappelijke
onderzoeken
en
conservatietechnieken,
voorstel
onderzoeksvragen) in de vorm van een opgraving. Het vooronderzoek is uitgevoerd conform de Code
van Goede Praktijk 4.0.

Naar aanleiding van een aanvraag bij een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen
heeft BAAC Vlaanderen bvba een archeologienota opgemaakt. Op het terrein zal door de
initiatiefnemer een heraanleg van de weg en een nieuwe brug gerealiseerd worden gerealiseerd
worden. De geplande werken impliceren aanzienlijke bodemingrepen die qua omvang een directe
bedreiging kunnen betekenen voor potentieel aanwezig archeologisch erfgoed. Eens het archeologisch
bodemarchief aangetast of vernield wordt, betekent dit een onomkeerbaar informatieverlies.
De totale oppervlakte van het plangebied Nijlen, Mol-ter-Netebrug Aanpassing bedraagt ca. 58.456 m²
m², de geplande bodemingrepen hebben een oppervlakte van 35.155 m². Het valt buiten een
beschermde archeologische site en er zijn geen waarden voor ‘beschermd onroerend erfgoed’ in de
nabijheid van het plangebied.
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1.3 Aanleiding
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Een deel van het plangebied valt onder gebied waar geen archeologische waarden (meer) te
verwachten zijn (GGA, gebieden geen archeologie).6 Dit betreft het artificieel aangelegde Netekanaal.
Echter, een vastgestelde archeologische zone grenst aan het oosten van het projectgebied. Het
prehistorische sitecomplex in de alluviale context van Nijlen-Varenheuvel-Abroek is een vastgestelde
archeologische zone sinds augustus 2018. Deze brede alluviale zone werd in de prehistorie intens
gefrequenteerd, met vondsten uit verschillende periodes. Een mogelijk laatpaleolithische vindplaats is
een zeer uitzonderlijke vondst in deze regio. Bovendien is deze geassocieerd met een paleobodem,
zodat de vindplaats als relatief gaaf kan worden beschouwd. De vindplaats biedt dan ook unieke
perspectieven voor inzichten in de aanwezigheid van jager-verzamelaarsgroepen in deze regio in de
periode van het laatglaciaal. De opvallende concentratie aan laatmesolithische vindplaatsen met
neolithische elementen in deze zone, bieden dan weer belangrijke perspectieven voor het onderzoek
naar het neolithisatieproces in dit gedeelte van de Vlaamse Vallei.7
Verder grenst het plangebied in het oosten aan het vastgesteld landschapsatlasrelict van het dal van
de Kleine Nete tussen Nijlen en Grobbendonk. De bovenstaande archeologische zone bevindt zich
tevens in dit landschapsatlasrelict. In dit valleigebied - dat naast een historische waarde ook een
natuurwetenschappelijke, esthetische en ruimtelijk-structurerende waarde heeft - en op de zandige
opduikingen werden talrijke vondsten uit de steentijd aangetroffen. De alluviale context biedt
bovendien perspectieven op gunstige bewaringsomstandigheden van archeologische sites.8
Aangezien de oppervlakte van het plangebied meer dan 3000 m² bedraagt en de totale oppervlakte
van de bodemingreep meer dan 1.000 m², het plangebied gelegen is buiten woon- of recreatiegebied
en de aanvrager een publiekrechterlijke instantie betreft, is volgens het Onroerenderfgoeddecreet van
12 juli 2013 een archeologienota vereist. Deze archeologienota, waarvan akte genomen door het
agentschap Onroerend Erfgoed, wordt bij de omgevingsvergunningaanvraag gevoegd.

1.4 Voortraject archeologie
Voorliggende archeologienota betreft een aanpassing van een reeds in akte genomen archeologienota
Nijlen, Mol-ter-Netebrug (AN ID14533)9. Aangezien er enkele compensatiemaatregelen opgenomen
dienen te worden in de vergunningsaanvraag, dient er bijkomend een nieuwe archeologienota
opgesteld te worden. De compensatiemaatregelen betreffen vier percelen waar afgravingen voorzien
worden in het kader van natuurdoelstellingen.

In onderliggende archeologienota wordt de bureaustudie en het landschappelijk bodemonderzoek uit
AN ID14533 dan ook integraal overgenomen (2 Bureauonderzoek AN ID14533 en 3 Landschappelijk
bodemonderzoek AN ID14533). De bijkomende ingrepen worden toegelicht in een bijkomende
bureaustudie (4 Bureauonderzoek nieuwe ingrepen).

6

AGENTSCHAP ONROEREND ERFGOED 2021.
IOE 2020: ID 14751
8
IOE 2020: ID 10290
9 MASSAGÉ & PAWELCZAK 2020
7
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Op onderstaand kaartmateriaal wordt de aanpassing tussen de nieuwe projectcontour en deze uit AN
ID14533 weergegeven. Naast de aanpassing in de projectcontour ter hoogte van de brug, worden drie
overige zones bij de vergunningsaanvraag gevoegd. Deze worden eveneens op onderstaand
kaartmateriaal geschetst. De bijkomende ingrepen worden hieronder toegelicht en er wordt een
nieuwe afweging gemaakt ten opzichte van de impact en de archeologische verwachting.

9
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1.5 Huidige situatie en geplande werken
1.5.1 Huidige situatie
Het plangebied wordt momenteel hoofdzakelijk ingenomen door de Nijlensesteenweg, die doorloopt
in de Broechemsesteenweg, die hier een noord-zuid oriëntatie heeft. Langs weerzijde van de wegenis
bestaat het plangebied hoofdzakelijk uit groenzone. De huidige Mol-Ter-Netebrug, die de overgang
tussen de Nijlensesteenweg en de Broechemsesteenweg behelst, begrenst het plangebied in het
oosten ter hoogte van het artificieel aangelegd Netekanaal. Centraal lopen er nog twee, vermoedelijke,
jaagpaden langs weerzijde van het Netekanaal.
De Kleine Nete, alsook het Netekanaal lopen dwars door het plangebied heen. In het westen loopt de
Molenbeek en een zijarm van de Molenbeek dwars door het plangebied. Het plangebied wordt voor
een deel begrensd in het oosten door de Tappelbeek. Ten zuiden wordt het plangebied begrensd door
de Krekelbeek.Het plangebied situeert zich circa 2,5 km ten noordwesten van Nijlen en 2,1 km ten
zuidoosten van Broechem.
Daarnaast behoren nog enkele terreinen tot het plangebied. De percelen worden (met uitzondering
perceel 573B) tot op heden gebruikt als visvijvers.

1.5.2 Geplande werken en bodemingrepen
Algemeen
De geplande werken uit AN ID14533 zijn nog steeds van toepassing. De uitvoering van de werken in
het kader van het verleggen van de brug zijn identiek en worden bijgevolg overgenomen uit de vorige
archeologienota. Buiten deze werken zijn er enkele bijkomende ingrepen toegevoegd die hieronder
toegelicht zullen worden. Ook valt een zone van het projectgebied uit AN ID14533 weg, namelijk de
toekomstige aansluiting met de Oostmalsesteenweg N14.
Werken uit AN ID1453310

Zes bouwputten zullen aangelegd worden met een oppervlakte van in totaal 1.400 m² voor de aanleg
van de funderingen van de nieuwe brug. De nieuwe brug zal bestaan uit enerzijds een staalconstructie
die het Netekanaal zal overbruggen als een schelpconstructie die de Kleine Nete zal overbruggen. De
brug zal in totaal 1.5 m hoger zijn dan de bestaande brug de doorvaarthoogte wordt aangepast aan
klasse IV-schepen. Verder zal de nieuwe brug breder zijn dan de bestaande voor vrijliggende fietspaden
in de toekomst te faciliteren.
De overbrugging van het Netekanaal zal langs weerszijden rusten op een funderingsplaat van ca. 7 m
breed met een dikte van 1 m op een diepte van +3,61 m TAW hetgeen ruwweg overeenkomt met het
huidige jaagpad. Deze funderingsplaat wordt verder ondersteund door funderingspalen met een
doorsnede van 50 cm die zich op circa 8-10 m diepte zullen situeren. Ten westen van het Netekanaal
zullen 48 funderingspalen aangelegd worden, ten oosten 72 funderingspalen. De damwand situeert
10
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De opdrachtgever plant op het terrein de heraanleg van de brug Mol-ter-Nete die 18 m naar het
westen zal opschuiven. De bestaande brug zal afgebroken worden voor de bouw van de nieuwe brug.
De bestaande wegen zullen gedeeltelijk heraangelegd worden zodat deze aansluiten op de nieuwe
Mol-ter-Netebrug. Hierbij worden eventueel in het plangebied aanwezige archeologische waarden
onherroepelijk vernietigd. De aard en omvang van de ingrepen worden hieronder beschreven. In
bijlage zijn de bouwplannen terug te vinden.

10
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zich op een diepte van +12,5 m TAW. Het bestaande jaagpad, dat onder de brug zal doorlopen, zal
worden opgehoogd met 40 cm.
De overbrugging over de Kleine Nete zal rusten op de oostelijke funderingsplaat van de overbrugging
van het Netekanaal en in het westen op een funderingsplaat met afmetingen van 1,5 m op 3,18 m met
diens diepste punt op +3,61 m TAW bestaande uit 44 funderingspalen.
Verder wordt de Molenbeek deels ingekokerd. Voor de aanleg van de nieuwe wegen zal het terrein
opgehoogd worden.
Op Figuur 1 is merkbaar dat de bestaande artificiële ophoging deels afgegraven zal worden voor de
aanleg van de nieuwe brug.

Figuur 1: Plangebied met weergave van geplande afgraving ter hoogte van de brug waarbij orange
bestaat uit de afgraving van de bestaande ophoging en de blauw voor de bouwputten die i.f.v. de
fundering van de nieuwe brug worden gemaakt.11
Bijkomende werken aanpassing

11

-

Afgraving perceel 573B tot maximum 1 m diepte ter compensatie van overstromingsgebied
(geel). (5.033 m²)

-

Ontbossing/werkzone (oranje) (1.042 m²)

-

Afgraving deel oever Molenbeek (geel, ten noorden van de weg) (141 m²) in het kader van
compensatie van het overstromingsgebied.

-

Tijdelijke werfzone (grijs). Hier wordt het dijklichaam tijdelijk afgegraven. Het tijdelijke niveau
wordt aangelegd op + 6,50 m TAW (3.448 m²)

Plan aangebracht door initiatiefnemer.
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Ter hoogte van de heraanleg van de brug worden enkele bijkomende ingrepen opgenomen in de
vergunningsaanvraag en projectcontour:
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-

Afgraven van perceel 251E aan de Krekelbeek en dempen of vernatuurlijken van de beekoever
(blauw, 6.250 m²). De huidige hoogtewaarden liggen tussen +4 m TAW (op de bodem van de
vijvers) en +6 m TAW (ter hoogte van de oevers). Het geplande hoogteniveau bevindt zich op
+4,90 m TAW.

Naast deze bijkomende werken ter hoogte van de brug zelf, worden bijkomende afgravingen en
dempingen op enkele percelen stroomafwaarts de Nete gepland. Het betreft de plangebieden locaties
2, 3 en 4. Het betreft enerzijds de afgraving van een deel van de terreinen en anderzijds het dempen
van bestaande waterplassen en het vernatuurlijken van de terreinen in het kader van
natuurdoelstellingen. Ter hoogte van de percelen waar afgravingen en demping gepland worden in
het kader van natuurdoelstelling, bevinden zich voornamelijk visvijvers. Deze worden opnieuw
opgevuld met een deel van de afgegraven antropogene ophoging rondom de vijvers.
-

Plangebied locatie 2 (2.841 m²): De huidige hoogtewaarden liggen tussen +4 m TAW (op de
bodem van de vijver) en +5,8 m TAW op de oevers. Het nieuwe maaiveld van het terrein wordt
voorzien op ca. +5 m TAW.

-

Plangebied locatie 3 (2.353 m²): De huidige hoogtewaarden liggen tussen +3 m TAW (op de
bodem van de vijvers) en +5,9 m TAW op de oevers. Het nieuwe maaiveld wordt voorzien op
ca. +4,30 m TAW.

-

Plangebied locatie 4 (2.047 m²): De huidige hoogtewaarden liggen tussen +4 m TAW (op de
bodem van de vijver) en +5,6 m TAW op de oever. Bij het nieuwe hoogteverloop van het terrein
worden de bestaande oevers afgevlakt. De maximale toekomstige hoogtewaarde bedraagt
+4,6 m TAW. Het centrale deel van de vijver blijft behouden op een hoogtewaarde van +4 m
TAW.
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De inplantingsplannen en hoogteprofielen worden opgenomen in bijlage.
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Figuur 2: Plangebied en geplande werken uit AN ID1453312
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Plan 6: Plangebied met weergave van nieuwe werken13 op orthofoto14(digitaal; 1:1; 01/04/2021)

13
14

Plan aangebracht door initiatiefnemer.
AGIV 2021e
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Impactanalyse
Uit AN ID1453315
Een groot deel van de geplande ingrepen bedraagt het afgraven van de bestaande ophoging alsook de
bouw van de brug. De funderingen van deze brug kunnen potentieel aanwezige archeologische
waarden verstoren.
De funderingen die aan weerszijde van het artificieel Netekanaal aangelegd zullen worden, zullen
wellicht geen grote impact hebben aangezien de bodem hier hoogst waarschijnlijk verstoord is. Voor
de heraanleg van de wegen zal het terrein opgehoogd moeten worden, hetgeen geen impact zal
hebben op potentieel aanwezige archeologische waarden. Voor de geplande bouwputten die zich iets
verder situeren bestaat er nog een kans dat potentieel aanwezige archeologische waarden bewaard
kunnen zijn.
Bijkomende werken
Bijkomend worden in totaal vier afzonderlijke terreinen opgenomen in de vergunningsaanvraag in het
kader van natuurcompensaties en compensaties ten behoeve van de waterhuishouding. Ter hoogte
van deze terreinen zijn op heden visvijvers aanwezig en betreft het enerzijds het dempen van de vijvers
en een deel afgraven van de antropogene oevers op een nieuw niveau. Het merendeel van deze
ingrepen bestaat uit het dempen van de huidige vijvers met het antropogeen opgehoogde
oevermateriaal. Enkel ter hoogte van perceel 573B wordt het terrein maximaal tot 1 meter afgegraven.

1.6 Randvoorwaarden

15
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Niet van toepassing.
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2 Bureauonderzoek AN ID1453316
2.1 Werkwijze en strategie
2.1.1 Onderzoeksdoelstelling
Een bureauonderzoek kadert binnen een archeologisch vooronderzoek zonder ingreep in de bodem.
Het archeologisch vooronderzoek zonder ingreep in de bodem bereikt het doel van archeologisch
vooronderzoek, het vaststellen van de aan- of afwezigheid van een archeologische vindplaats, zonder
de mogelijk aanwezige archeologische resten wezenlijk aan te tasten. Het bureauonderzoek bereikt
het doel van archeologisch vooronderzoek zonder ingreep in de bodem door de studie van gekende of
ontsloten informatiebronnen.

2.1.2 Onderzoeksvragen
Volgende onderzoeksvragen zullen in dit bureauonderzoek behandeld worden:
-

Wat zijn de gekende archeologische en historische gegevens en welke aanwijzingen bevatten
de bestaande bronnen over het archeologische potentieel van het terrein?

-

Wat is de impact van de geplande werken?

-

Is er via archeologisch onderzoek of waarnemingen op aanpalende of nabijgelegen percelen
reeds info beschikbaar over de dikte en de opbouw van het aanwezige bodemarchief?

-

Zijn er archeologische waarden aanwezig binnen het onderzoeksterrein?

Indien er archeologische waarden aanwezig zijn binnen het onderzoeksterrein:
-

Wat is de aard van deze waarden?

-

Wat is de impact van de geplande bodemingrepen op deze waarden?

2.1.3 Methoden en technieken
Het doel van het bureauonderzoek is de formulering van een archeologische verwachting van de
onderzoekslocatie. Deze verwachting wordt opgesteld op basis van gekende landschappelijke,
geologische, archeologische, historische en geografische bronnen.
Een eerste stap bij het formuleren van een archeologische verwachting voor de onderzoekslocatie is
deze te situeren binnen een breder landschappelijk kader. Hierbij wordt beroep gedaan op de gekende
geografische en geologische bronnen en kaarten.

16

-

GRB/kadasterkaart

-

Topografische kaart

-

Orthofoto

-

Tertiairgeologische kaart

-

Quartairgeologische kaart

Integraal overgenomen uit MASSAGÉ & PAWELCZAK 2020
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Administratieve en geografische kaarten:
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-

Bodemkaart

De basis van de desktopstudie bestaat verder uit een historische studie van de onderzoekslocatie en
haar directe omgeving. Hierbij wordt de gekende archeologische en historische vakliteratuur over de
onmiddellijke omgeving van het plangebied geconsulteerd.
Een bijkomende belangrijke bron van informatie is het historisch kaartmateriaal. Op basis van deze
oude kaarten kan een beeld worden gegeven van de evolutie van de bebouwing in het plangebied door
de eeuwen heen, maar met dien verstande dat de draad slechts kan opgepikt worden vanaf het
moment dat de eerste kaarten voor het gebied verschenen. Bovendien is de afwezigheid van
bebouwing op deze kaarten geen garantie dat er niets geweest is. In de beginperiode van de
cartografie werden voornamelijk grotere nederzettingen en belangrijke bouwwerken zoals
stadsomwallingen, kerken, kloosters en kastelen weergegeven en was er geen of weinig aandacht voor
de burgerlijke architectuur. Het was vaak niet de bedoeling om de huizen in detail of juist weer te
geven. Pas vanaf de 19e eeuw verschijnen de eerste gedetailleerde kadasterkaarten. Een concrete
huisgeschiedenis is uit het cartografisch materiaal alleen niet af te leiden. De kaarten kunnen wel
ondersteunend werken.
Volgende historische kaarten werden opgezocht en geanalyseerd:
-

CAI-kaart

-

Villaretkaart

-

Ferrariskaart

-

Atlas der Buurtwegen

-

Poppkaart

-

Vandermaelenkaart
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Er werden geen externe specialisten betrokken bij dit onderzoek en geen wetenschappelijke advisering
ingewonnen bij derden.
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2.2 Assessment
In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de beschikbare kennis inzake bodemkunde,
geomorfologie, historie, cartografie en archeologie met betrekking tot het plangebied en omgeving.
Deze informatie vormt de basis voor de archeologische verwachting van het onderzoeksgebied.

2.2.1 Landschappelijk kader
Topografische situering
De exacte locatie van het plangebied is weergegeven op Plan 1. Het plangebied Nijlen, Mol-terNetebrug is gelegen aan de Nijlensesteenweg en de Broechemsesteenweg.
De omgeving rond het projectgebied bevindt zich volgens het Digitaal Hoogtemodel van Vlaanderen
(DHM) tussen +4,5 en +7,5 m TAW (Plan 7). Deze grote hoogteverschillen zijn te verklaren door een
artificiële ophoging opleidend naar de bestaande brug alsook de afvlakking ten gevolge van de aanleg
van de huidige wegenis. Verdere zichtbare artificiële aanpassingen zijn merkbaar in het aangelegd
Netekanaal. De Kleine Nete bevindt zich op +4,5 m TAW.
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Het plangebied situeert zich in de vallei van de Kleine Nete. Meerdere waterlopen zijn geattesteerd
die het projectgebied begrenzen of doorkruisen; het Netekanaal, de Kleine Nete, de Molenbeek (en
diens zijarm) lopen dwars doorheen het projectgebied met een oostwest-oriëntatie. De Tappelbeek
begrenst het oosten van een deel van het plangebied, waarna het afbuigt richting de Klein Beek.
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Plan 7: Plangebied op het Digitaal Hoogtemodel van Vlaanderen (DHM)17 met waterwegen (digitaal;
1:1; 20.01.2020)

1717
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Plan 8: Plangebied en hoogteverloop op het DHM18 (digitaal; 1:1; 20.01.2020)
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Landschappelijke situering19
In geomorfologisch opzicht bevindt het plangebied zich in de depressie van de Schijns-Nete, een
laaggelegen gebied waarvan de topografie zich beneden de 20m situeert. Het zuidwesten, in de
omgeving van Lier, is het meest laag gelegen en ligt maar enkele meters boven het huidige zeeniveau.
Paleogeen en neogeen (tertiair) 20
De omgeving van het plangebied wordt gekenmerkt door afzettingen van de formatie van Diest (Plan
9). Deze afzettingen bestaan uit groen tot bruin heterogeen zand. Verder zijn er meerdere grindlange,
(ijzer)zandsteenbanken en kleirijke horizonten merkbaar met een schuine gelaagdheid. De formatie
heeft glauconiet- en micarijke horizonten.
Quartair21
Op de quartairgeologische kaart 1:200.000 (Plan 10) is het plangebied hoofdzakelijk ingenomen door
karteereenheid 3a waarbij type 1a aanwezig is in het noorden. De beschrijving van de verschillende
lithologische eenheden hieronder gebeurt van boven naar onder, of van jong naar oud.
Karteereenheid 1a bestaat uit fluviatiele afzettingen van het holoceen, mogelijk tardiglaciaal
(laatweichseliaan) die organochemisch en perimarien incluis zijn. Hieronder bevinden zich
hellingsafzettingen van het quartair en/of eolische afzettingen van het weichseliaan (laatpleistoceen)
die uit zand tot zandleem bestaan in het noorden en centrale gedeelte van Vlaanderen en uit silt (loess)
in het zuidelijk gedeelte van Vlaanderen. Deze hellingsafzettingen en/of eolische afzettingen kunnen
mogelijk afwezig zijn. Hieronder kan potentieel fluviatiele afzettingen van het weichseliaan
(laatpleistoceen) aanwezig zijn.
Karteereenheid 3a is gelijkaardig aan karteereenheid 1a met als enige aanpassing dat de onderste
fluviatiele afzettingen van het weichseliaan kunnen ontbreken in sommige delen van de beekvalleien
buiten de Vlaamse Vallei en diens uitlopers.
Op de quartairgeologische kaart 1:50.000 (Plan 11) is het plangebied in het zuiden ingenomen door
karteereenheid 2, in het oosten voor een stuk door karteereenheid 11 en in het westen door
karteereenheid 1. De westelijke helft en een deel van het oosten is ingenomen door karteereenheid
12. Alle formaties rusten op tertiair substraat.

19
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Karteereenheid 1 bestaat uit de formatie van Singraven, die behoort tot het holoceen. Karteereenheid
bestaat uit de formatie van Singraven die rust op bedekt alluvium. Karteereenheid 11 en 12 bestaat
uit een de venige variant van de formatie van Singraven waarbij deze bij karteereenheid 11 rust op
bedekt alluvium en bij karteereenheid deze op de formatie van Wildert rust.
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Plan 9: Plangebied op de tertiairgeologische kaart22 (digitaal; 1:50.000; 20.01.2020)
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Plan 10: Plangebied op de quartairgeologische kaart23 (digitaal; 1:200.000; 20.01.2020)
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Plan 11: Plangebied op de quartairgeologische kaart 1:50.0024 (digitaal; 1:50.000; 20.01.2020)
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Figuur 3: Kenmerken van de quartairgeologische kaart betreffende het plangebied25
Bodem26
Op de bodemkaart van Vlaanderen is de bodem in het plangebied ingenomen door verschillende
bodemtypes (Plan 12). In het westen van het plangebied is bodemtype Efpm aanwezig, in het noorden
bodemtype Pdm en in het oosten is type v-Efpm geattesteerd. Ten zuiden zijn bodemtypes Lfpm, sLfpm en Pfpm aanwezig. Ter hoogte van het Netekanaal en de Kleine Nete is het artificiële type OB
aanwezig.

25
26

-

Bodemtype Efpm: ijzerrijke bovengrond met een zeer sterk gleyige grond op kleiig materiaal
met een reductiehorizont.

-

Bodemtype v-Efpm: ijzerrijke bovengrond met een zeer sterk gleyige grond op kleiig materiaal
met een reductiehorizont. Een veensubstraat begint op geringe of matige diepte (circa 20-125
cm).

-

Bodemtype Lfpm: ijzerrijke bovengrond op zeer sterk gleyige grond dat op zandlemig materiaal
zit met een reductiehorizont.

-

Bodemtype s-Lfpm: ijzerrijke bovengrond op zeer sterk gleyige grond dat op zandlemig
materiaal zit met een reductiehorizont. Het zandsubstraat begint op geringe of matige diepte
(20-125 cm).

-

Bodemtype Pfpm: ijzerrijke bovengrond met zeer natte gronden op lichte zandleem.

-

Bodemtype Pdm: matige natte licht-zandleemgrond met een diepe antropogene humus Ahorizont.

-

Type OB: kunstmatige gronden en bebouwde zone waarbij het bodemprofiel is
gewijzigd/vernietigd door toedoen van menselijk ingrijpen.
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De geattesteerde bodemtypes zijn relatief gelijkaardig t.o.v. elkaar waarbij de aanwezigheid van de
waterlopen (de Kleine Nete) ook belangrijk zijn.

25

Plan 12: Plangebied op de bodemkaart van Vlaanderen27 (digitaal; 1:20.000; 20.01.2020)
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2.2.2 Historisch kader28
Daar het plangebied veeleer in Nijlen situeert zal het historisch kader hoofdzakelijk hierover gaan met
een korte vermelding van Ranst en Zonhoven.
In de alluviale vlakte van de Nete zijn meerdere steentijdsites ontdekt waarbij er o.a. vondsten van het
neolithicum zijn aangetroffen te Zonhoven. De eerste aanwijzing van bewoning in zowel Nijlen, Ranst
als Zonhoven zelf is te situeren in de Gallo-Romeinse periode hetgeen bevestigd wordt door vondsten
zoals een muntschat, waterputten en een urneveld in de omgeving. Verder bevindt zicht te
Grobbedonk een nabijgelegen Romeinse vicus die gedateerd wordt rond het midden van de 1ste eeuw.
Meer concrete informatie over menselijke activiteit voor de vroege periodes is niet gekend. Op
etymologisch vlak is geen informatie over de oorsprong of betekenis van Nijlen en Ranst gekend.
Zonhoven wordt voor het eerst vermeld in 1336 als Zonuwe, de etymologische oorsprong van
Zonhoven slaagt op het waterrijk, laaggelegen (moeras)land dat dicht bij of aan de waterloop de Son
zich situeert. Ranst wordt voor het eerst vermeld in 1140 waarbij het deel uitmaakt van de meierij van
Zandhoven in het markgraafschap Antwerpen.
De oudste vermelding in historische bronnen van de gemeente Nijlen is te situeren in een akte van
1146 waarbij de abt van Tongerlo de bevestiging verkreeg van eigendommen waaronder te Nile. De
Norbertijnerabdij van Tongerlo werd in Westerlo gesticht circa 1130. In Nijlen had de abdij tiendrecht
en een aantal cijnsgoederen. Daarenboven bezat de abdij zowel in Nijlen als Viersel een aantal hoeven,
weiden, landerijen en bossen die deel uitmaakten van de receptura Lier. Vanaf de 14de eeuw werden
de gronden van de abdij als cijnsgronden uitgegeven met de verplichting ze in cultuur te brengen.
Andere belangrijke grondeigenaars naast de abdij van Tongerlo waren de pastorij en kerkfabriek van
Nijlen, de Gods- en Gasthuizen van Lier, het kapittel van Sint-Gummarus in Lier en het kapittel van SintRombouts in Mechelen.
Het Kerkarchief van Nijlen bevat een akte uit 1596 waarin sprake is van een perceel weiland in het
‘ghebroeckt’ te Nijlen. Een kaartboek van de Sint-Bernardusabdij uit 1646 vermeldt beemden aan de
noord- en zuidzijde van de Nete ter hoogte van de ‘Balsaert’ en de ‘Nieuwe Bemden’. Daarenboven
bezat de abdij visrechten in de Nete. Een figuratieve kaart van een Nijlense hoeve van de Abdij van
Tongerlo uit 1719 situeert vlakbij de Kleine Nete meerdere percelen ‘hoeywas’ en ‘weyde’ waarvan
het merendeel met houtkanten omgeven. Een tweede kaartje uit 1744 maakt melding van twee
percelen ‘bempt’ in het Varendonkbroek waarvan een in het bezit van de Heilige Geest van Nijlen en
een ander van de abdij van Nazareth.

Door de aanleg van een spoorweg en de diamantindustrie die circa 1875 werd ingevoerd vanuit
Antwerpen groeide Nijlen en werd het welvarend. Het Netekanaal verbindt het Albertkanaal bij Viersel
met het bevaarbare deel van de Nete: het deel tussen de Rupel en Duffel was bevaarbaar sinds 1839,
het deel tussen Viersel langs Lier sinds 1952.
Sinds 1977 vallen de gemeenten Kessel en Bevel ook onder Nijlen.

28
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Op bestuurlijk gebied hoorde Nijlen, samen met Kessel, Bevel en Emblem tijdens het ancien régime tot
de Bijvang van Lier. Nijlen kreeg te maken met een grote ontvolking door toedoen van de
godsdienstoorlogen. De bevolking nam terug toe vanaf het begin van de 18de eeuw.
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2.2.3 Cartografische bronnen
Ferraris (1771-1778)
Op de Ferrariskaart29 (Plan 13) is te zien dat het plangebied hoofdzakelijk wordt ingenomen door
weiland. Enkele percelen van weiland zijn afgesloten door middel van een bomenrij/hagenrij. In het
noorden loopt de Tappelbeek en de zijarm van de Molenbeek van noord naar zuid deels binnen het
plangebied. Ten westen van de beek loopt er parallel vermoedelijk een weg die door middel van een
bomenrij is afgebakend, vermoedelijk een voorloper van de Nijlensesteenweg. De Kleine Nete en
enkele kleinere beken doorkruisen het plangebied.
In het noorden is een gebouw afgebeeld dat gedeeltelijk binnen de contouren van het plangebied ligt.
Vandermaelen (1846-1854)
De Vandermaelenkaart30 (Plan 14) toont grosso modo eenzelfde situatie voor het plangebied als de
Ferrariskaart met enkele lichte verschuivingen die te wijten zijn aan de georeferentie van de kaart.
Op de Vandermaelenkaart is een vermelding van Molternethe zichtbaar alsook een passage om de
Kleine Nete over te steken waarbij de Kleine Nete ingedijkt lijkt te zijn. Molternethe verwijst
waarschijnlijk aan de Molse Nete, dat wil zeggen de Nete die loopt langs Mol.
Atlas der Buurtwegen (1843-1845)
Op de Atlas der Buurtwegen31 (Plan 15) is de situatie onveranderd ten opzichte van de
Vandermaelenkaart waarbij nu wel duidelijke perceelsgrenzen zichtbaar zijn.
Popp (1842-1879)

29
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De Poppkaart32 (Plan 16) beeldt ter hoogte van het plangebied eenzelfde situatie af. In het zuidwesten
van Plan 16 is er een deel van de meander van de Kleine Nete rechtgetrokken.
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Plan 14: Plangebied op de Vandermaelenkaart34GEOPUNT 2021cGEOPUNT 2021cGEOPUNT 2021c
(analoog; 1:20.000; 18.02.2020)
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Plan 13: Plangebied op de Ferrariskaart33 (analoog; 1:25.000; 18.02.2020)
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Plan 16: Plangebied op de Poppkaart36 (analoog; 1:1.250-1:7.500; 18.02.2020)

3535
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Plan 15: Plangebied op de Atlas der Buurtwegen35 (analoog; 1:2500; 18.02.2020)
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2.2.4 Recente bronnen
Op de topografische kaart aangemaakt in 1962 (Plan 17) is reeds een gelijkaardige situatie zichtbaar
voor het plangebied. De feitelijke indeling van het huidige plangebied lijkt tevens onveranderd sinds
de luchtfoto genomen in 1971 (Plan 18). Echter is er wel veel verschil in de onmiddellijke omgeving
t.o.v. de huidige situatie waarbij nu meer bebouwing aanwezig is alsook meer begroeiing en minder
landbouwgebied.

Plan 17: Plangebied op topografische kaart van 196237 met rode cirkel rondom het plangebied
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(analoog; 1:25.000; 17.03.2020)
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Plan 18: Plangebied op luchtfoto van 197138 (analoog; 1:1; 18.02.2020)

2.2.5 Archeologisch kader
Centrale Archeologische Inventaris
De Centrale Archeologische Inventaris (CAI) is een databank van archeologische vindplaatsen in
Vlaanderen. Dit overheidsinstrument helpt een inschatting maken over het archeologisch potentieel
van het plangebied. Voor het plangebied zelf zijn geen archeologische waarden gekend (Plan 19).39
Rondom het projectgebied zijn de volgende meldingen gekend (Tabel 1):
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CAI-NUMMER

OMSCHRIJVING

165029

LAMMERENBERG, MIDDELEEUWS GRIJS AARDEWERK (VELDPROSPECTIE)

105884

SINT-WILLIBRORDUSKERK

165753

BUNKER UIT WOII (HISTORISCH ONDERZOEK)

AGIV 2020c
CAI 2021
40 CAI 2021
39
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Tabel 1: Archeologische waarden in de CAI in de onmiddellijke omgeving van het plangebied. 40
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165746

BUNKER UIT WOII (HISTORISCH ONDERZOEK)

165747

BUNKER UIT WOII (HISTORISCH ONDERZOEK)

165752

BUNKER UIT WOII (HISTORISCH ONDERZOEK)

165749

BUNKER UIT WOII (HISTORISCH ONDERZOEK)

165748

BUNKER UIT WOII (HISTORISCH ONDERZOEK)

165030

DRAKENSTEINURNE (VELDPROSPECTIE)

160717

FORT VAN BROECHEM (HISTORISCH ONDERZOEK)

106037

FORT VAN BROECHEM (TOEVALSVONDST)

100943

BOREN BOSCH, LITHISCH MATERIAAL (ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK)

100766

VARENHEUVEL, LITHISCH EN POSTMIDDELEEUWS MATERIAAL (VELDPROSPECTIE)

150566

SPOREN UIT O.A. IJZERTIJD (ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK)

150231

SPOREN UIT O.A. IJZERTIJD (ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK)

101014

WIJNGAARDBERG, MIDDELEEUWSE SPOREN (ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK)

102009

KANNAARDSHEIDE, LITHISCH MATERIAAL (ARCHEOLOGISCH OPGRAVING)

Bij veldprospectie in 2005 op circa 1,2 km ten oosten van het plangebied werd lithisch materiaal (CAI
100943) aangetroffen o.a. bestaande uit Wommersomkwartsiet. Op basis van deze vondsten met
paleolithische kenmerken werden een aantal testputten uitgevoerd in 2006 opgevolgd door een
opgraving in 2007 door de KU Leuven in samenwerking met het toenmalige Vlaams Instituut voor het
Onroerend Erfgoed. Behalve een laatmesolithische vindplaats werd ook een vondstconcentratie
aangesneden met vondsten die voornamelijk laatpaleolithische typologische kenmerken vertoonden.
Onder leiding van het Jubelparkmuseum vond in o.a. 1901 en 1910 een opgraving (CAI 102009) plaats
op 1,6 km ten zuiden van het plangebied. Hier werden mesolitische artefacten van vuursteen
aangetroffen waaronder een kling en schrabber uit Wommersomkwartsiet.
Tijdens een veldprospectie in 2014 werden fragmenten van een Drakensteinurne uit de bronstijd (CAI
165030) aangetroffen op slechts 50 m ten noordoosten van het plangebied. Op 900 m ten noorden
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van het plangebied werd bij een veldprospectie in 2014 grijs aardewerk uit de volle middeleeuwen
aangetroffen (CAI 165029).
Archeologisch vooronderzoek in de vorm van proefsleuven (CAI 150566) werd op circa 950 m ten
westen van het plangebied in 2010 uitgevoerd. Er werden twee ovaalvormige sporen met
aardewerkfragmenten die vermoedelijk te dateren zijn in de ijzertijd aangesneden. Een additioneel,
niet nader dateerbaar, paalspoor werd tevens aangetroffen. In 2012 vond hier een opgraving van het
terrein plaats (CAI 150231) waarbij meerdere mogelijke structuren werden blootgelegd waaronder
één duidelijk vierpalig gebouw. Één van de mogelijke structuren kon d.m.v. het aardewerk in de
ijzertijd gedateerd worden.
Proefsleuvenonderzoek (CAI 101014) uitgevoerd in 2008 op 1,4 km ten zuidoosten van het plangebied
bracht een concentratie van paalsporen en kuilen te dateren in de late middeleeuwen aan het licht.
Tevens werden er sloten en greppels gevonden die geconnecteerd kunnen worden aan middeleeuwse
ontginning van het gebied.
De Sint-Willibrorduskerk (CAI 105884) is te dateren uit de 15de eeuw en is nog steeds in gebruik.
Het Fort van Broechem (CAI 160717) situeert zich 800 m ten westen van het plangebied en is gebouwd
tussen 1909 en 1912 ter vervollediging van de hoofdverdedigingslinie van de stad Antwerpen. Bij
graafwerken voor de aanleg van het fort werden aardewerkfragmenten te dateren in de middenijzertijd aangetroffen (CAI 106037).
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Meerdere bunkers die deel uitmaken van de eerste verdediging van de KW-Linie zijn in de omgeving
van het plangebied geattesteerd; het betreft bunker ML4 (CAI 165753), ML5 (CAI 16572), ML6 (CAI
165749), bunker ML7 (CAI 165748), bunker ML8 (CAI 165746) en bunker ML9 (CAI 165747). Bunker
ML7 situeert zich slechts 200 m ten westen van het plangebied.
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Plan 19: Plangebied en omgeving op de CAI-kaart met aanduiding archeologienota’s41 (digitaal; 1:1;
20.01.2020)
41

CAI 2021
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Ander archeologisch onderzoek in de regio
Tabel 2: (Archeologie)nota’s en/of eindverslagen in de regio
AN(BS)/N/EV
ID

TOPONIEM

ONDERZOEK

ADVIES

AN 11466

ZANDHOVEN, SALVIALAAN

BOZ

LB, PS (EN WAT DAARUIT VOLGT)

AN 10161

NIJLEN, WOONBAL EN MOLENSTRAAT

BOZ

LB, PS (EN WAT DAARUIT VOLGT)

AN11466

RANST, CAMPUS VESTA

BOZ, LB, PS

GEEN VERVOLG

Het plangebied van de AN11466 Ranst-Campus Vesta ligt op 1 km ten westen van het plangebied werd
in 2019 simultaan een bureaustudie, landschappelijk booronderzoek en een proefsleuvenonderzoek
uitgevoerd. Het terrein werd afgeschreven door gesprek aan archeologische waarden.

2.3 Synthese onderzoeksresultaten
2.3.1 Datering en interpretatie onderzoeksterrein
Het prehistorische sitecomplex in de alluviale context van Nijlen-Varenheuvel-Abroek is een
vastgestelde archeologische zone sinds augustus 2018 en ligt aanpalend het projectgebied. Het
plangebied ligt in éénzelfde landschappelijke positie waardoor er dus een mogelijkheid is voor het
aantreffen van steentijdvondsten. Deze brede alluviale zone werd in de prehistorie intens
gefrequenteerd, met vondsten uit verschillende periodes. De vindplaats biedt dan ook unieke
perspectieven voor inzichten in de aanwezigheid van jager-verzamelaarsgroepen in deze regio in de
periode van het laatglaciaal. De opvallende concentratie aan laatmesolithische vindplaatsen met
neolithische elementen in deze zone, bieden dan weer belangrijke perspectieven voor het onderzoek
naar het neolithisatieproces in dit gedeelte van de Vlaamse Vallei.
De cartografische bronnen vanaf de Ferrariskaart duiden dat er bewoning was in het noorden van het
plangebied. Verder was het plangebied ingedeeld als weiland met enkele wegen die het plangebied in
de lengte volgden (voorloper van Nijlensesteenweg).

2.3.2 Archeologische verwachting
Aan de hand van de historische informatie en het kaartmateriaal kan niet met zekerheid gezegd
worden of er archeologische waarden in het plangebied aanwezig zijn. Het plangebied werd niet
specifiek bij naam vermeld in de historische bronnen.
Voor de oudere perioden (steentijden-metaaltijden-Romeinse periode) is er niets voorhanden wat
betreft historische of archeologische bronnen die relevant zijn voor het plangebied. Door de
archeologisch vastgestelde zone die zich situeert ten oosten van het plangebied is er een verwachting
voor vondsten van de steentijd.
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Het bodembestand van het projectgebied is op verschillende plaatsen verstoord door ingrepen in het
landschap in de 19e en 20e eeuw door de aanleg van het artificieel aangelegd Netekanaal alsook de
bestaande Mol-ter-Netebrug en de bestaande wegen (Nijlensesteenweg-Broechemsesteenweg).
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De archeologische verwachting binnen het plangebied, rekening houdend met de huidige en geplande
bodemingrepen, kan echter als laag ingeschat worden voor alle archeologische periodes. De geplande
bodemingrepen situeren zich hoofdzakelijk rond de bestaande Mol-ter-Netebrug en het aangelegde
Netekanaal; deze verstoringen van de 19de eeuw hebben hoogst waarschijnlijk de potentieel
archeologische waarden verstoord. Deze hypothese wordt versterkt door het DHM waarbij artificiële
ophoging merkbaar is.
Een groot deel van de geplande ingrepen situeren zich in deze bestaande ophoging maar het is mogelijk
dat voor de aanleg van de bouwputten het archeologische vlak geraakt wordt. Hierdoor is verder
vooronderzoek genoodzaakt. Aan de hand van een landschappelijk bodemonderzoek kan de diepte
van het archeologisch vlak bepaald worden en vergeleken worden met de geplande ingrepen.

2.4 Besluit
2.4.1 Potentieel op kennisvermeerdering
Het bureauonderzoek heeft aangetoond dat er een mogelijkheid is dat restanten gaande van de
steentijd tot en met de late middeleeuwen aanwezig zouden kunnen zijn binnen een beperkt deel van
het plangebied.
Er hebben echter intense verstoringen plaatsgevonden binnen het plangebied, maar de feitelijke
impact van deze verstoring op het bodemarchief is onbekend. Het exacte potentieel op
kennisvermeerdering kan aan de hand van enkel het uitgevoerde bureauonderzoek niet nauwkeurig
of correct bepaald worden aangezien de verstoringsgraad van de huidige bebouwing onduidelijk is.
Verder is er nood aan correcte informatie over de bodemopbouw om de bewaring en bijgevolg het
potentieel op archeologisch aanwezig erfgoed in te schatten.

2.4.2 Afweging noodzaak verder vooronderzoek
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Na afronding van het bureauonderzoek stelt BAAC Vlaanderen bvba vast dat verder vooronderzoek
noodzakelijk is. Er is onvoldoende informatie gegenereerd tijdens deze fase van het vooronderzoek
om een mogelijke aan- of afwezigheid van restanten van de steentijd tot en met de late middeleeuwen
te bevestigen of weerleggen. Het is aldus niet mogelijk om een gemotiveerde uitspraak te doen over
het al dan niet nemen van verdere maatregelen. Om de kans op de aanwezigheid van intacte
archeologische waarden in het plangebied te bepalen, is dan ook verder onderzoek nodig. Dit
onderzoekstraject kan uit verschillende stappen bestaan, te beginnen met een landschappelijk
bodemonderzoek. Het uitvoeren van een landschappelijk bodemonderzoek in de vorm van boringen
blijkt de meest efficiënte methode te zijn om enerzijds de gaafheid van het bodemprofiel te bepalen
en anderzijds de geomorfologie van de bodem in kaart te brengen. Ook het achterhalen van het
steentijdpotentieel binnen het plangebied kan aan de hand van een landschappelijk bodemonderzoek
onderzocht worden. Deze elementen zijn essentieel voor het vastleggen van vervolgonderzoek en de
vraagstellingen hiervan.
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2.4.3 Keuze onderzoeksmethode

MOTIVATIE

NOODZAKELIJK

SCHADELIJK

NUTTIG

MOGELIJK

METHODE

Tabel 3: Overzicht van de keuze onderzoeksmethode

GEOFYSISCH
ONDERZOEK

NEE

NEE

NEE

NEE

NIET MOGELIJK AANGEZIEN HET
PLANGEBIED INGENOMEN IS DOOR EEN
GEASFALTEERDE WEG

VELDKARTERING

NEE

NEE

NEE

NEE

NIET
MOGELIJK
AANGEZIEN
HET
PLANGEBIED INGENOMEN IS DOOR EEN
GEASFALTEERDE WEG

LANDSCHAPPELIJK
BODEMONDERZOEK

JA

JA

NEE

JA

LANDSCHAPPELIJK BOORONDERZOEK IS
NODIG VOOR HET STEENTIJDPOTENTIEEL
ALSOOK VOOR EEN INSCHATTING VAN DE
BEWARING VAN DE BODEM

VERKENNEND/
WAARDEREND
BOORONDERZOEK

JA

JA

NEE

JA

AFHANKELIJK VAN DE RESULTATEN VAN
HET
LANDSCHAPPELIJK
BODEMONDERZOEK

PROEFPUTTENONDERZOEK
STEENTIJD

JA

JA

JA

JA

AFHANKELIJK VAN DE RESULTATEN VAN
HET
LANDSCHAPPELIJK
BODEMONDERZOEK

PROEFSLEUVEN/
PROEFPUTTEN
ONDERZOEK

JA

JA

JA

JA

AANWEZIGE VERHARDING LAAT DIT NIET
TOE OOK AFHANKELIJK VAN DE
RESULTATEN VAN HET LANDSCHAPPELIJK
BODEMONDERZOEK

2.4.4 Afbakening onderzoeksterrein
Er worden 33 landschappelijk boringen doorheen het terrein gepland. Deze situeren zich in de
westelijke helft van het plangebied door aanwezige bebouwing.
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Een landschappelijk bodemonderzoek moet plaatsvinden zodat de bodemopbouw geregistreerd kan
worden, het steentijdpotentieel bepaald kan worden en een gefundeerde motivatie gemaakt kan
worden indien verder vooronderzoek in het kader van de geplande bodemingrepen genoodzaakt is.
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Plan 20: Plangebied met aanduiding voor landschappelijk bodemonderzoek (digitaal; 1:1; 31.01.2020)
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3 Landschappelijk bodemonderzoek AN ID1453342
3.1 Werkwijze en strategie
3.1.1 Onderzoeksdoelstellingen
De concrete doelstellingen van het verder vooronderzoek hebben betrekking op een analyse van de
opbouw en genese van het huidige bodemarchief ter hoogte van het onderzoeksterrein. Verder moet
worden nagegaan of de kenmerken van het bodemarchief gevolgen hebben voor het archeologisch
potentieel van het onderzoeksterrein.
Deze onderzoeksopdracht kadert binnen de doelstelling 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 bureauonderzoek niet werd gehaald.

3.1.2 Onderzoeksvragen
Bij het landschappelijk bodemonderzoek moeten minstens volgende onderzoeksvragen beantwoord
worden:
-

Welke bodemhorizonten worden in de boringen of profielen aangetroffen en wat is de genese
ervan? Welke zijn de bodemprocessen die hiermee geassocieerd worden?

-

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

Wat is de bewaringstoestand van dit niveau?

o

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

3.1.3 Methoden en technieken
Algemene bepalingen
Voor de algemene bepalingen wordt verwezen naar de desbetreffende hoofdstukken in de Code
Goede Praktijk.43
Specifieke methodologie

Rekening houdende met de natuurlijke, archeologische en technische omstandigheden werden de
boringen zo gelijkmatig mogelijk over het areaal van de geplande verstoring verspreid.
Er werden verspreid over het plangebied 33 boringen uitgevoerd.

42
43

Integraal overgenomen uit MASSAGÉ & PAWELCZAK 2020
AGENTSCHAP ONROEREND ERFGOED 2021.
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Inplanting
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Type en diameter van de grondboor
De boringen werden handmatig uitgevoerd met een (combi)boor en met een zachte klei boor van het
type Edelman met een diameter van 7 cm. Lokaal werd ook gebruik gemaakt van een gutsboor met
een diameter van 7 cm. Bij puinrijke sedimenten werd er een grindboor van het type Edelman met een
diameter van 7 cm gebruikt.
Boordiepte
De maximale boordiepte was afhankelijk van de waargenomen bodemopbouw en de toekomstige
verstoring en varieerde tussen 10 en 280 cm.
Verwerking en interpretatie
De boringen werden per laag of horizont lithologisch en bodemkundig beschreven. Belangrijke
bodemeigenschappen, zoals textuur, bodemstructuur, oxidoreductie, kalkgehalte, biologische
processen, chemische processen, mineralogische 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.

3.1.4 Organisatie van het vooronderzoek
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Op 30.01.2020 werden door aardkundigen Mike Creutz, Piotr Pawełczak en assistent-aardkundige
Benjamin Vergauwen 33 boringen geplaatst binnen het plangebied. De bedoeling van de boringen
bestond in het controleren van de intactheid van het bodemprofiel, de diepte van het archeologisch
vlak en het reconstrueren van de bodem- en landschapsgenese binnen het plangebied.
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Figuur 4: Foto’s van het terrein tijdens het onderzoek (LB1-13)
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Figuur 5: Foto’s van het terrein tijdens het onderzoek (LB14-33)

Het onderzoek werd uitgevoerd volledig conform de Code van Goede Praktijk.

3.1.6 Inbreng specialisten en externe wetenschappelijke begeleiding
Niet van toepassing.
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3.1.5 Afwijkingen t.a.v. de CGP
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3.2 Assessment
3.2.1 Landschappelijke en aardkundige situering
Zie 2.2.1. Landschappelijk kader.

3.2.2 Bodem en paleolandschap: resultaten en interpretatie landschappelijk
bodemonderzoek
Uitgevoerde landschappelijke boringen vertoonden een duidelijke overheersing van alluviale en
fluviatiele afzettingen.44 Op de meeste locaties werden bodems zonder profiel aangetroffen waarin
klei domineerde. Nochtans werden ook pakketten van andere texturen gedocumenteerd, met name
bestaande uit zandleem, zand, lemig zand en veen, maar die verwezen allemaal naar een nat, door
water gedomineerd sedimentatiemilieu. In de boorkolommen werden er schaars begraven
stabilisatieniveaus waargenomen, die, indien aanwezig, van beperkt volume waren en geen
bodemvorming vertoonden onderaan. Dit suggereert dat deze zich relatief kortdurend ontwikkelden
en geen aantrekkelijke, veilige locatie voor bewoning markeerden. In de meeste gevallen ging het
hoogstwaarschijnlijk over holocene afzettingen. In de onderste grove zanden werd lokaal mogelijk
herwerkt tertiairsubstraat geïdentificeerd. Fluviatiele, pleistocene zanden kwamen vermoedelijk
alleen in de meest noordelijke boringen 28 tot en met 33 voor.
In talrijke boringen waren menselijke ingrepen goed herkenbaar, vooral in vorm van ophogingen en
verstoringen. De hervorming van de natuurlijke bodemopbouw nam vooral plaats in het centrale en
zuidelijke gedeelte van het plangebied rondom de brug, dijken en bijhorende wegen. Ook in de
noordelijke zone werden ernstige ingrepen plaatselijk geobserveerd. Bij meerdere boringen zijn
ondoordringbare puin- of verhardingslagen geregistreerd, die diepere bodemdoorboring onmogelijk
maakten. Dat was vooral het geval ter hoogte van boringen 10 tot en met 13 tussen de Kleine Nete en
het Netekanaal.
Alle natuurlijke bodemhorizonten waren kalkloos. Het grondwaterniveau was niet overal duidelijk,
maar in het algemeen varieerde de diepte aanzienlijk binnen het plangebied, wat direct aan
ophogingen en verstoringen gelinkt kan worden. Om een duidelijk beeld van het bodemarchief te
krijgen werden de boringen in vorm van transecten geanalyseerd.

In boringen 1 tot en met 5 bedroeg de verstoringsdiepte tussen 0 en 140 cm maar in feite werd de
ondergrens in boring 2 niet bereikt. Dat suggereert dat deze nog dieper gelegen kon zijn. Het lijkt dat
de verstoorde Ap-horizonten grotendeels uit lokaal materiaal bestonden, dat meestal als lichte
zandleem geclassificeerd werd. Onderaan verschenen Cr-horizonten met gereduceerd
moedermateriaal bestaande uit klei. Alleen ter hoogte van boring 5 was er sprake van matig grof,
vermoedelijk beddingzand. In boringen 1 en 3 werden respectievelijk op 240 en 180 cm onder het
maaiveld dunne (10-15 cm) begraven veen Hb-horizonten aangetroffen. Deze rustten op lemig zand
en zandige klei, die waarschijnlijk herwerkt tertiairsubstraat bevatten. Het is onduidelijk of het veen
op natuurlijke wijze gedeeltelijk afgetopt (geërodeerd) was of niet. In boring 3 verschenen ook binnen
het kleiige pakket kleine witte concreties, die in meerdere boringen in gereduceerde horizonten
waargenomen werden. De afkomst van deze verschijnselen was onduidelijk, maar er was geen sprake
van mergelconcentraties, omdat de concreties kalkloos waren. Boringen 6 en 7 waren vanaf 40 cm
ondoordringbaar als gevolg van een begraven verharding. De opgenomen Ap-horizonten bestonden
uit opgebracht grof zand met schelpen en zware zandleem. De ophoging in boring 8 bedroeg 80 cm en
44

Voor de fotografische documentatie van de boorkolommen zie Bijlage Boringen.
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Transect 1-8 (Figuur 6)
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was opgebouwd uit hoogstwaarschijnlijk tertiairsubstraatmateriaal. Vanwege het gebrek van
bodemvorming en homogeniteit van verstoorde horizonten is het moeilijk te bepalen hoeveel van de
oorspronkelijke bodem weggegraven was voordat het terrein opgehoogd was.
Transect 9-13 (Figuur 7)
Boringen 9 tot en met 13 vormden geen lijntracé – het weergegeven transect houdt dus geen rekening
met de actuele verspreiding. De aanwezigheid van ondiep begraven betonplaten maakten de
bodemdoordringbaarheid ter hoogte van boringen 10, 11, 12 en 13 bijna onmogelijk. Het opgenomen
materiaal bestond volledig uit opgebracht zand. Alleen ter hoogte van boring 9 werd een natuurlijke
afwisseling van kleiige, zandige en venige horizonten waargenomen en deze slechts tussen 210 en 240
cm onder het maaiveld. Het leek erop dat het hele volume van het bovenliggend zand opgebracht was.
Transect 16-15 (Figuur 8)
De ophogingsdikte de vier boringen was opmerkelijk maar kon niet volledig vastgesteld worden. Op
basis van de resultaten van boringen 14, 16 en 17 kan vermoed worden dat deze ongeveer 150 cm
bedroeg, maar dat blijft onzeker vanwege ondoordringbare lagen in boringen 15 en 17. In boring 16
was er net onder de ophoging een vage begraven Ahb-horizont te onderscheiden, ontwikkeld in zware
zandleem die op licht kleiige en kleiige moedermateriaalhorizonten rustte met wat organische
bijmenging tussen 180 en 190 cm (CH-horizont). Naast deze werden er geen sporen van
stabilisatieniveaus waargenomen.
Transect 17-22 (Figuur 9)

In boringen 20 en 21 werden er evenwel verstoringen en ophogingen geregistreerd, die in beide
gevallen de diepte van 100 cm bereikten. In boring 21 leek het duidelijk te zijn dat er tussen 60 en 100
cm sprake was van een verstoorde moedermateriaal Cgp-horizont, terwijl in boring 20 het materiaal
vermengd was en alleen maar als een Ap-horizont geïdentificeerd kon worden. In boring 21 is ook het
dikste veenpakket in het hele gebied waargenomen (60 cm), waarvan de onderkant niet bereikt kon
worden. Deze werd ook tussen 140 en 170 cm in boring 22 aangetroffen.
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In dit transect werden de meest gave boorkolommen opgenomen. Behalve boring 17, die bij het vorige
transect besproken werd, was de menselijke ingreep in de volgende boringen beperkter. In boring 18
werd een 40 cm dikke ophoging geregistreerd, die hoogstwaarschijnlijk gelinkt kan worden aan het
uitgraven van de Molenbeek Zijarm in 19de eeuw.45 Onderaan werd een zeer vage Ahb-horizont
onderscheiden, ontwikkeld in zware zandleem, vervolgd door een Cg-horizont. Deze dekte een zandigkleiige Ahb-horizont met nogal veel humus af (110-150 cm onder het maaiveld). Verder was er sprake
van een 70 cm dik kleipakket waarin tussen 170 en 190 cm de derde Ahb-horizont aangetroffen werd.
Een bijmenging van organische materie was ook tussen 200 en 220 cm in de HC-horizont goed
herkenbaar. Deze vormde een overgang naar een dunne veenlaag (Hb-horizont), die vervolgens
opnieuw op een zandige, gelaagde HC-horizont rustte. Boring 19 was als enige binnen het plangebied
volledig gaaf. De algemene bodemopbouw en verticale verspreiding waren zeer vergelijkbaar met deze
in boring 18, maar er werd geen Ahb-horizont tussen ongeveer 170 en 190 cm onder het maaiveld
aangetroffen. Nochtans werden er twee veenhorizonten in plaats van één geregistreerd maar op een
vergelijkbare diepte. Deze afwijkingen verwijzen naar een dynamisch milieu waarin op een nogal kleine
afstand verschillende erosie-sedimentatieprocessen plaatsnemen.
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Transect 23-27 (Figuur 10)
Boringen 23 tot en met 27 waren volledig op de noordelijke dijk van de Molenbeek gelegen. In alle
gevallen was het dijklichaam in de boorkolommen goed herkenbaar (ophoging Ap-horizonten) en
varieerde de dikte tussen 80 en 140 cm. Vermoedelijk was de dikte in boring 25 gelijkaardig, maar hier
kon niet tot op diepte geboord worden vanwege een ondoordringbare puinconcentratie. In boringen
23, 26 en 27 werden bovendien significante verstoringen in het moedermateriaal gedocumenteerd
(ACp-, Cgp-, Crp- en Ap-horizonten), die tot ongeveer +4,10 m TAW reikten. De onverstoorde
sequenties bevatten een afwisseling van klei Cr-horizonten met een organisch-klastische overgang HC/CH-horizonten en veen (Hb-horizonten). De onderkant van het veen werd in boringen 23, 26 en 27
niet bereikt.
Transect 28-33 (Figuur 11)
In het laatste transect werd een duidelijke afwijking in de bodemopbouw geobserveerd. Oppervlakkige
zandleem en vooral klei verdwenen gradueel en een overheersing van fluviatiel zand werd in de
boorkolommen zeer helder. In boringen 28 en 33 werden nog dunne (10 cm) veenlagen tussen
respectievelijk 135 en 145 cm en 175 en 185 cm waargenomen en een bijmenging van organisch
materiaal werd op meerdere plekken geobserveerd.
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In alle boringen werden verstoringen en/of ophogingen gedocumenteerd, waarvan de dikte lokaal
opvallend schommelde, al bleven de diktes meestal tussen 100 en 150 cm.
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Figuur 6: Transect boring 1 tot en met boring 8.
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Figuur 7: Transect boring 9 tot en met boring 13.
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Figuur 8: Transect boringen 14 tot en met boring 17.
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Figuur 9: Transect boringen 17 tot en met 22.

BAAC Vlaanderen Rapport 1787

Verslag van Resultaten

50

Figuur 10: Transect boringen 23 tot en met boring 27.
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Figuur 11: Transect boring 28 tot en met boring 33.
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3.3 Synthese onderzoeksresultaten
3.3.1 Confrontatie met resultaten eerder vooronderzoek
De resultaten van het landschappelijke bodemonderzoek komen grotendeels overeen met de
resultaten van eerder vooronderzoek. Binnen het plangebied werden vooral alluviale en fluviatiele
afzettingen waargenomen, die uit een afwisseling van klei, zandleem, zand en veen bestonden. Een
zeer beperkte bodemontwikkeling samen met de texturele samenstelling van de boorkolommen
bewijst dat het plangebied volledig binnen de pleistocene vallei van de Kleine Nete gelegen is, die in
de loop van het holoceen gradueel opgevuld werd.46

3.3.2 Waardering bodemarchief

46
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Vanwege de duidelijke overheersing van kleiige, holocene, alluviale afzettingen lijkt het
onwaarschijnlijk dat er binnen het plangebied gunstige en aantrekkelijke locaties voor nederzettingen
aanwezig konden zijn. Dat blijft ook grotendeels geldig voor de jagers-verzamelaars culturen uit het
laatpaleolithicum en het mesolithicum. Nochtans kan het niet uitgesloten worden, dat de zandige
terrassen aan het noordelijke uiteinde van het plangebied (boringen 28 tot en met 33) toch op een
bepaald moment droog genoeg waren voor tijdelijke kampen. Helaas was de bodem in boringen 29,
31 en 32 gedeeltelijk verstoord waardoor het onbekend blijft hoeveel van deze afzettingen afgetopt
werden. De bovenkant van de onaangetaste zandpakketten van vermoedelijk pleistocene oorsprong
was in boringen 28 en 33 respectievelijk op 145 en 185 cm gelegen. Deze boringen situeerden zich op
een punt waar de weg intact blijft. Behalve in boring 21 waren alle waargenomen veenpakketten van
een beperkte dikte en/of waren deze diep begraven. Hun stratigrafische ligging verwijst eerder naar
geulopvullingen of tijdelijke oppervlakkige groei onderbroken door regelmatige overstromingen.
Daardoor lijkt het onwaarschijnlijk dat er op deze locaties grootschalige artefacten-verzamelingen
gedeponeerd konden worden.
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Plan 21: Syntheseplan: Aardkundige variaties van de landschappelijke boringen geprojecteerd op het
DHM en op het GRB (digitaal; 1:1; 05.02.2020)
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3.3.3 Syntheseplan
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Plan 22: Gedetailleerde ardkundige variaties van landschappelijke boringen 1 tot en met 13
geprojecteerd op het DHM en op het GRB (digitaal; 1:1; 05.02.2020)
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Plan 23: Gedetailleerde ardkundige variaties van landschappelijke boringen 14 tot en met 33
geprojecteerd op het DHM en op het GRB (digitaal; 1:1; 05.02.2020)
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3.3.4 Onderzoeksvragen: antwoorden
-

Welke bodemhorizonten worden in de boringen of profielen aangetroffen en wat is de genese
ervan? Welke zijn de bodemprocessen die hiermee geassocieerd worden?

De variabiliteit van de bodemhorizonten was nogal beperkt, wat gelinkt kan worden met de zwakke
bodemontwikkeling binnen de alluviale vlakte. Er werden in de boorkolommen onderstaande
horizonten onderscheiden:

-

o

Ah-horizont: een natuurlijke tophorizont met hoog humusgehalte.

o

Ahb-horizont: een begraven, natuurlijke tophorizont met hoog humusgehalte.

o

Ap-horizont: een door de mens herwerkte tophorizont die ploegen, verstoring of
ophoging markeert.

o

AC-horizont: een verploegde overgang tussen een A-horizont en een C-horizont,
waarin eigenschappen van de ploeglaag gradueel naar het moedermateriaal overgaan.

o

ACp-horizont: een verstoorde overgang AC-horizont.

o

Cg-horizont: een moedermateriaal horizont waarin oxidoreductie kenmerken
aangetroffen werden.

o

Cgp-horizont een verstoorde moedermateriaal horizont waarin oxidoreductie
kenmerken aangetroffen werden.

o

Cr-horizont: een volledig gereduceerde moedermateriaalhorizont.

o

Crp-horizont: een verstoorde volledig gereduceerde moedermateriaalhorizont.

o

Hb-horizont: een begraven veenhorizont.

o

CH-horizont: een klastisch-organische horizont waarin mineraal en organisch
materiaal met elkaar vermengd zijn, maar waarin klastisch materiaal domineert.

o

HC-horizont: een organisch-klastische horizont waarin mineraal en organisch
materiaal met elkaar vermengd zijn, maar waarin organisch materiaal domineert.

Vertegenwoordigen deze horizonten relevante archeologische niveaus?

Ja, deze horizonten vertegenwoordigen relevante archeologische niveaus.
-

Indien deze horizonten relevante archeologische niveaus omvatten:
o

Wat is de aard van dit niveau?

Het gaat over de top van vermoedelijk pleistocene fluviatiele zanden in boringen 28, 29, 30, 31, 32, 33
Heeft dit niveau een duidelijke begrenzing?

Ja, dit niveau heeft een duidelijke begrenzing.
o

Wat is de bewaringstoestand van dit niveau?

De bewaringstoestand van dit niveau varieert van slecht tot matig goed.
o

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

Dit niveau blijft buiten het bereik van geplande graafwerken.
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o
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3.4 Besluit
3.4.1 Potentieel op kennisvermeerdering
Het landschappelijk bodemonderzoek heeft aangetoond dat de archeologische verwachting binnen
het plangebied, rekening houdend met de huidige en geplande bodemingrepen, als zeer laag ingeschat
kan worden. De bestaande bodemingrepen situeren hoofdzakelijk rondom het artificieel aangelegd
Netekanaal en vinden voor een deel plaats op een opgehoogd terrein. Het potentieel op nuttige
kenniswinst bij verder archeologisch onderzoek is dus miniem.
Binnen de krijtlijnen van dit onderzoek, met name de technische kenmerken van de bodemingrepen,
in combinatie met de bestaande verstoringen, kan met zekerheid een zeer lage waarde voor verder
archeologisch onderzoek met zich meegebracht worden. Alle elementen in beschouwing genomen,
kan worden aangetoond dat de geplande bodemingrepen een laag archeologisch potentieel op
kennisvermeerdering zullen verschaffen. Verder archeologisch onderzoek zal dus niet tot nuttige
kenniswinst leiden. Gezien de impact van de werken wordt geen verder archeologisch onderzoek
aanbevolen.

3.4.2 Afweging noodzaak verder vooronderzoek

47

ONROEREND ERFGOED VLAANDEREN 2020 fig.3

BAAC Vlaanderen Rapport 1787

Volgens de beslissingsboom voor verder archeologisch vooronderzoek47 kon het kennispotentieel
voldoende bepaald worden. Verder vooronderzoek is niet aangewezen.
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4 Bureauonderzoek nieuwe ingrepen
4.1 Werkwijze en strategie
4.1.1 Onderzoeksdoelstelling
Een bureauonderzoek kadert binnen een archeologisch vooronderzoek zonder ingreep in de bodem.
Het archeologisch vooronderzoek zonder ingreep in de bodem bereikt het doel van archeologisch
vooronderzoek, het vaststellen van de aan- of afwezigheid van een archeologische vindplaats, zonder
de mogelijk aanwezige archeologische resten wezenlijk aan te tasten. Het bureauonderzoek bereikt
het doel van archeologisch vooronderzoek zonder ingreep in de bodem door de studie van gekende of
ontsloten informatiebronnen.

4.1.2 Onderzoeksvragen
Volgende onderzoeksvragen zullen in dit bureauonderzoek behandeld worden:
-

Wat zijn de gekende archeologische en historische gegevens en welke aanwijzingen bevatten
de bestaande bronnen over het archeologische potentieel van het terrein?

-

Wat is de impact van de geplande werken?

-

Is er via archeologisch onderzoek of waarnemingen op aanpalende of nabijgelegen percelen
reeds info beschikbaar over de dikte en de opbouw van het aanwezige bodemarchief?

-

Zijn er archeologische waarden aanwezig binnen het onderzoeksterrein?

Indien er archeologische waarden aanwezig zijn binnen het onderzoeksterrein:
-

Wat is de aard van deze waarden?

-

Wat is de impact van de geplande bodemingrepen op deze waarden?

4.1.3 Methoden en technieken
Het doel van het bureauonderzoek is de formulering van een archeologische verwachting van de
onderzoekslocatie. Deze verwachting wordt opgesteld op basis van gekende landschappelijke,
geologische, archeologische, historische en geografische bronnen.
Een eerste stap bij het formuleren van een archeologische verwachting voor de onderzoekslocatie is
deze te situeren binnen een breder landschappelijk kader. Hierbij wordt beroep gedaan op de gekende
geografische en geologische bronnen en kaarten.

-

GRB/kadasterkaart

-

Topografische kaart

-

Orthofoto

-

Digitaal hoogtemodel

-

Tertiairgeologische kaart

-

Quartairgeologische kaart
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Administratieve en geografische kaarten:
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-

Bodemkaart

De basis van de desktopstudie bestaat verder uit een historische studie van de onderzoekslocatie en
zijn directe omgeving. Hierbij wordt de gekende archeologische en historische vakliteratuur over de
onmiddellijke omgeving van het plangebied geconsulteerd.
Een bijkomende belangrijke bron van informatie is het historisch kaartmateriaal. Op basis van deze
oude kaarten kan een beeld worden gegeven van de evolutie van de bebouwing in het plangebied door
de eeuwen heen, maar met dien verstande dat de draad slechts kan opgepikt worden vanaf het
moment dat de eerste kaarten voor het gebied verschenen. Bovendien is de afwezigheid van
bebouwing op deze kaarten geen garantie dat er niets geweest is. In de beginperiode van de
cartografie werden voornamelijk grotere nederzettingen en belangrijke bouwwerken zoals
stadsomwallingen, kerken, kloosters en kastelen weergegeven en was er geen of weinig aandacht voor
de burgerlijke architectuur. Het was vaak niet de bedoeling om de huizen in detail of juist weer te
geven. Pas vanaf de 19e eeuw verschijnen de eerste gedetailleerde kadasterkaarten. Een concrete
huisgeschiedenis is uit het cartografisch materiaal alleen niet af te leiden. De kaarten kunnen wel
ondersteunend werken.
Volgende historische kaarten werden opgezocht en geanalyseerd:
-

CAI-kaart

-

Villaretkaart

-

Ferrariskaart

-

Atlas der Buurtwegen

-

Poppkaart

-

Vandermaelenkaart
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Er werden geen externe specialisten betrokken bij dit onderzoek en geen wetenschappelijke advisering
ingewonnen bij derden.
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4.2 Assessment
In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de beschikbare kennis inzake bodemkunde,
geomorfologie, historie, cartografie en archeologie met betrekking tot het plangebied en omgeving.
Deze informatie vormt de basis voor de archeologische verwachting van het onderzoeksgebied.

4.2.1 Landschappelijk kader
Topografische situering
De exacte locatie van het plangebied is weergegeven op Plan 1. Het plangebied Nijlen, Mol-terNetebrug is gelegen aan de Nijlensesteenweg en de Broechemsesteenweg.
Het plangebied situeert zich in de vallei van de Kleine Nete. Meerdere waterlopen zijn geattesteerd
die het projectgebied begrenzen of doorkruisen; het Netekanaal, de Kleine Nete, de Molenbeek (en
diens zijarm) lopen dwars doorheen het projectgebied met een oostwest-oriëntatie. De Tappelbeek
begrenst het oosten van een deel van het plangebied, waarna het afbuigt richting de Klein Beek (Plan
24).
Locatie 1
De omgeving rond locatie 1 bevindt zich volgens het Digitaal Hoogtemodel van Vlaanderen (DHM)
tussen +4,5 en +7,5 m TAW (Plan 25). Deze grote hoogteverschillen zijn te verklaren door een artificiële
ophoging opleidend naar de bestaande brug alsook de afvlakking ten gevolge van de aanleg van de
huidige wegenis. Verdere zichtbare artificiële aanpassingen zijn merkbaar in het aangelegd
Netekanaal. De Kleine Nete bevindt zich op +4,5 m TAW.
De nieuwe ingrepen vallen niet allen binnen het ophogingspakket ter hoogte van de brug. In het
noordwesten van het plangebied (locatie 1), ligt perceel 573B op een kleine heuvelrug waarbij de
hoogtewaarden van +5 m tot +6,6 m TAW klimmen in (noord)westelijke richting. Het terrein in het
zuiden waar demping van de visvijvers gepland wordt (perceel 251E), ligt in een oneffen terrein met
vele hoogteverschillen. Tussen de Krekelbeek en het terrein is een kleine verhoging aanwezig tot +5,8
m TAW terwijl ter hoogte van de vijvers een hoogtewaarde van +4,6 m TAW genoteerd kan worden.
Het montageterrein bevindt zich in een antropogene opgehoogde zone met dijlichamen aan de randen
van het perceel tot ca. +8,2 m TAW en ca. +6,3 tot 6,5 m TAW in het centrale deel van het terrein (Plan
26).
Locatie 2

Locatie 3
Ter hoogte van locatie 3 bedragen de hoogtewaarden ca. +4,3 m TAW op het diepste punt van de
visvijver en ca. +5,8 rondom de visvijver. Het plangebied ligt tussen de Kleine Nete en het Netekanaal.
Ten zuiden van het plangebied van de Kleine Nete liggen de percelen op dezelfde hoogtewaarden. Ten
noordwesten van het plangebied stijgt het landschap tot ca. +9 en +10 m TAW ter hoogte van de
Oostmalsesteenweg (Plan 28).
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Ter hoogte van locatie 2 bedragen de hoogtewaarden ca. +5 tot 5,2 m TAW ter hoogte van de visvijver
en ca. +5,7 tot +6,3 m TAW rondom de visvijver. Ten noordwesten van het plangebied stijgt de
omgeving tot +8 en +9 m TAW (Plan 27).
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Locatie 4
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Locatie 4 ligt rondom een visvijver, op de noordelijke oever van het Netekanaal. Ter hoogte van de
visvijver bedraagt de hoogtewaarde +4,6 m TAW. De oevers rondom de vijver liggen op ca. +5 tot +6
m TAW. Ten noorden en westen van het plangebied klimt het niveau tot +9 en +10 m TAW ter hoogte
van de Oostmalsesteenweg, met uitzondering van de Beggelbeekvallei. Een groot terrein ten
noordoosten van het plangebied lijkt op basis van het Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen artificieel
opgehoogd (Plan 29).
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Plan 24: Plangebied op het Digitaal Hoogtemodel van Vlaanderen (DHM)48 met waterwegen (digitaal;
1:1; 01/04/2021)
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48

AGIV 2021a
2021a

49 AGIV
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Plan 25: Plangebied locatie 1 en hoogteverloop op het DHM49 (digitaal; 1:1; 01/04/2021)
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50 AGIV

2021a
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Plan 26: Plangebied locatie 1 met geplande werken op het DHM50 (digitaal; 1:1; 01/04/2021)
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51 AGIV

2021a
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Plan 27: Plangebied locatie 2 en hoogteverloop op het DHM51 (digitaal; 1:1; 01/04/2021)
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52 AGIV

2021a
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Plan 28: Plangebied locatie 3 en hoogteverloop op het DHM52 (digitaal; 1:1; 01/04/2021)
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53 AGIV

2021a

BAAC Vlaanderen Rapport 1787

Plan 29: Plangebied locatie 4 en hoogteverloop op het DHM53 (digitaal; 1:1; 01/04/2021)
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Figuur 12: Hoogteverloop terrein54

In geomorfologisch opzicht bevindt het plangebied zich in de depressie van de Schijns-Nete, meer
bepaald in de vallei van de Kleine Nete. De hydrografie wordt gekenmerkt door de Grote en de Kleine
Nete die te Lier samenvloeien. De belangrijkste zijrivieren zijn de Molenbeek, de Aa en de Wimp. De
Nete is deels gekanaliseerd.

54
55

AGIV 2021a
DE MOOR & MOSTAERT 1993
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Landschappelijke situering55
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De Schijns-Nete depressie is een laaggelegen gebied, met hoogtewaarden onder +20 m TAW. Deze
depressie wordt gekenmerkt door twee relatief smalle, zuidwest-noordoost georiënteerde ruggen: de
ruggen van Lichtaart en Geel.
Paleogeen en neogeen (tertiair)
De omgeving van plangebied locaties 1 en 2 wordt gekenmerkt door afzettingen van de Formatie van
Diest (Plan 30). Deze afzettingen bestaan uit groen tot bruin heterogeen zand. Verder zijn er meerdere
grindlange, (ijzer)zandsteenbanken en kleirijke horizonten merkbaar met een schuine gelaagdheid. De
formatie heeft glauconiet- en micarijke horizonten.
Locaties 3 en 4 worden gekenmerkt door afzettingen van het Lid van Antwerpen, onderdeel van de
Formatie van Berchem. Deze zanden liggen onder de Formatie van Diest. De Formatie van Berchem
bestaat uit zwartgroene, glauconietrijke, kleirijke, mica- en schelphoudende middelfijne zanden met
plaatselijk grovere zones. De zanden van Antwerpen worden gekenmerkt door inclusies van schelp.
Quartair56
Op de quartairgeologische kaart 1:50.000 (Plan 31, Plan 10) is het plangebied ter hoogte van de nieuwe
ingrepen in het zuidelijke deel van locatie 1 en in locatie 3 ingenomen door kaarteenheid 2.
Karteereenheid 2 bestaat uit de Formatie van Singraven die rust op bedekt alluvium.
Ter hoogte van de nieuwe ingrepen in het noorden van locatie 1 en ter hoogte van locatie 2 wordt het
plangebied ingenomen door kaarteenheid 1. Karteereenheid 1 bestaat uit de Formatie van Singraven,
die behoort tot het holoceen.
Ter hoogte van locatie 4 wordt het plangebied ingenomen door kaarteenheid 3 die bestaat uit de
Formatie van Singraven die rust op de Formatie van Wildert.

56
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Alle formaties rusten op tertiair substraat (Figuur 3).
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Plan 30: Plangebied op de tertiairgeologische kaart57 (digitaal; 1:50.000; 01/04/2021)
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Plan 31: Plangebied op de quartairgeologische kaart 1:50.00058 (digitaal; 1:50.000; 01/04/2021)
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Figuur 13: Kenmerken van de quartairgeologische kaart betreffende het plangebied59
Bodem60
Op de bodemkaart van Vlaanderen is de bodem in het plangebied ingenomen door verschillende
bodemtypes (Plan 32, Plan 33).
Tabel 4: Bodemtypes per locatie

60

BODEMTYPE

LOCATIE 1, NOORDELIJKE DEEL

Scmy, Pdm, Efpm

LOCATIE 1, ZUIDELIJKE DEEL

Efpm, OB, Pfpm, Lfpm

LOCATIE 2

Efpm , Sbm, Sdm

LOCATIE 3

Efpm

LOCATIE 4

s-Egp

-

Scmy: Matig droge, zwak gleyige lemige zandbodem met dikke antropogene humus A-horizont
en zwaarder of fijner wordende sedimenten in de diepte.

-

Efpm: Zeer natte, zeer sterk gelyige kleibodem
profielontwikkeling en met mergelbijmenging.

-

Lfpm: Zeer natte, zeer sterk gleyige zandleemgrond met reductiehorizont zonder
profielontwikkeling en met mergelbijmenging.

-

Pfpm: Zeer natte, zeer sterk gelyige lichte zandleemgrond met reductiehorizont zonder
profielontwikkeling en met mergelbijmenging.

-

Pdm: Matige natte lichte zandleemgrond met een dikke antropogene humus A-horizont.

-

OB: Kunstmatige gronden en bebouwde zone waarbij het bodemprofiel is gewijzigd/vernietigd
door toedoen van menselijk ingrijpen.

DOV VLAANDEREN 2021c
DOV VLAANDEREN 2021a

me

reductiehorizont,

zonder
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-

Sbm: Droge lemige zandgrond met dikke antropogene humus A-horizont.

-

Sdm: Matig nate lemige zandgrond met dikke antropogene humus A-horizont.

-

S-Egp: Uiterst natte, gereduceerde kleibodem zonder profielontwikkeling, met zand op
geringe of matige diepte.
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Plan 32: Plangebied locatie 1 op de bodemkaart van Vlaanderen61 (digitaal; 1:20.000; 01/04/2021)

61 DOV

VLAANDEREN 2021a
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Plan 33: Plangebied locaties 2, 3 en 4 op de bodemkaart van Vlaanderen62 (digitaal; 1:20.000;
01/04/2021)
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4.2.2 Historisch kader63
Daar het plangebied veeleer in Nijlen situeert zal het historisch kader hoofdzakelijk hierover gaan met
een korte vermelding van Ranst en Zonhoven.
In de alluviale vlakte van de Nete zijn meerdere steentijdsites ontdekt waarbij er o.a. vondsten van het
neolithicum zijn aangetroffen te Zonhoven. De eerste aanwijzing van bewoning in zowel Nijlen, Ranst
als Zonhoven zelf is te situeren in de Gallo-Romeinse periode hetgeen bevestigd wordt door vondsten
zoals een muntschat, waterputten en een urneveld in de omgeving. Verder bevindt zicht te
Grobbedonk een nabijgelegen Romeinse vicus die gedateerd wordt rond het midden van de 1ste eeuw.
Meer concrete informatie over menselijke activiteit voor de vroege periodes is niet gekend. Op
etymologisch vlak is geen informatie over de oorsprong of betekenis van Nijlen en Ranst gekend.
Zonhoven wordt voor het eerst vermeld in 1336 als Zonuwe, de etymologische oorsprong van
Zonhoven slaagt op het waterrijk, laaggelegen (moeras)land dat dicht bij of aan de waterloop de Son
zich situeert. Ranst wordt voor het eerst vermeld in 1140 waarbij het deel uitmaakt van de meierij van
Zandhoven in het markgraafschap Antwerpen.
De oudste vermelding in historische bronnen van de gemeente Nijlen is te situeren in een akte van
1146 waarbij de abt van Tongerlo de bevestiging verkreeg van eigendommen waaronder te Nile. De
Norbertijnerabdij van Tongerlo werd in Westerlo gesticht circa 1130. In Nijlen had de abdij tiendrecht
en een aantal cijnsgoederen. Daarenboven bezat de abdij zowel in Nijlen als Viersel een aantal hoeven,
weiden, landerijen en bossen die deel uitmaakten van de receptura Lier. Vanaf de 14de eeuw werden
de gronden van de abdij als cijnsgronden uitgegeven met de verplichting ze in cultuur te brengen.
Andere belangrijke grondeigenaars naast de abdij van Tongerlo waren de pastorij en kerkfabriek van
Nijlen, de Gods- en Gasthuizen van Lier, het kapittel van Sint-Gummarus in Lier en het kapittel van SintRombouts in Mechelen.
Het Kerkarchief van Nijlen bevat een akte uit 1596 waarin sprake is van een perceel weiland in het
‘ghebroeckt’ te Nijlen. Een kaartboek van de Sint-Bernardusabdij uit 1646 vermeldt beemden aan de
noord- en zuidzijde van de Nete ter hoogte van de ‘Balsaert’ en de ‘Nieuwe Bemden’. Daarenboven
bezat de abdij visrechten in de Nete. Een figuratieve kaart van een Nijlense hoeve van de Abdij van
Tongerlo uit 1719 situeert vlakbij de Kleine Nete meerdere percelen ‘hoeywas’ en ‘weyde’ waarvan
het merendeel met houtkanten omgeven. Een tweede kaartje uit 1744 maakt melding van twee
percelen ‘bempt’ in het Varendonkbroek waarvan een in het bezit van de Heilige Geest van Nijlen en
een ander van de abdij van Nazareth.

Door de aanleg van een spoorweg en de diamantindustrie die circa 1875 werd ingevoerd vanuit
Antwerpen groeide Nijlen en werd het welvarend. Het Netekanaal verbindt het Albertkanaal bij Viersel
met het bevaarbare deel van de Nete: het deel tussen de Rupel en Duffel was bevaarbaar sinds 1839,
het deel tussen Viersel langs Lier sinds 1952.
Sinds 1977 vallen de gemeenten Kessel en Bevel ook onder Nijlen.

62
63

DOV VLAANDEREN 2021a
Uit AN ID14533, GEOPUNT 2020; IOE ID 13645, 13694, 13928
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Op bestuurlijk gebied hoorde Nijlen, samen met Kessel, Bevel en Emblem tijdens het ancien régime tot
de Bijvang van Lier. Nijlen kreeg te maken met een grote ontvolking door toedoen van de
godsdienstoorlogen. De bevolking nam terug toe vanaf het begin van de 18de eeuw.
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4.2.3 Cartografische en orthofotografische bronnen
Plangebied locatie 1
Op de Ferrariskaart64 (Plan 34) is te zien dat het plangebied ter hoogte van locatie 1 hoofdzakelijk
wordt ingenomen door weiland. Enkele percelen van weiland zijn afgesloten door middel van een
bomenrij/hagenrij. In het noorden loopt de Tappelbeek en de zijarm van de Molenbeek van noord naar
zuid deels binnen het plangebied. Ten westen van de beek loopt er parallel vermoedelijk een weg die
door middel van een bomenrij is afgebakend, vermoedelijk een voorloper van de Nijlensesteenweg.
De Kleine Nete en enkele kleinere beken doorkruisen het plangebied. In het noorden is een gebouw
afgebeeld dat net buiten de projectcontour ligt. Het perceel in het noorden van het plangebied wordt
in gebruik genomen als akker- en weiland. Het centrale perceel, waar de werfzone voorzien wordt,
wordt doorkruist door de Nete, die nog niet gekanaliseerd is. Het zuidelijke perceel wordt doorkruist
door een kleine beek.
De Vandermaelenkaart65 (Plan 36) toont grosso modo eenzelfde situatie voor het plangebied als de
Ferrariskaart met enkele lichte verschuivingen die te wijten zijn aan de georeferentie van de kaart. Op
de Vandermaelenkaart is een vermelding van Molternethe zichtbaar alsook een passage om de Kleine
Nete over te steken waarbij de Kleine Nete ingedijkt lijkt te zijn. Molternethe verwijst waarschijnlijk
aan de Molse Nete, dat wil zeggen de Nete die loopt langs Mol. Het zuidelijke perceel wordt doorkruist
door de Katte Beek. Op de Atlas der Buurtwegen66 (Plan 36) wordt ter hoogte van de nieuwe percelen
grotendeels eenzelfde situatie afgebeeld. Enkel het centrale perceel, waar de werfzone komt, wordt
doorkruist door de voormalige loop van de Nete.
Op de topografische kaart uit 1962 (Plan 39) is de kanalisatie van de Nete een feit, hoewel ze minder
breed als de huidige gekanaliseerde Nete is. De brug over de gekanaliseerde Nete is aangelegd. Het
zuidelijke perceel is nog niet uitgegraven voor de aanleg van de visvijver. Op de luchtfoto uit 1971 (Plan
40) heeft de gekanaliseerde Grote Nete dezelfde breedte als de huidige. Het centrale perceel van het
plangebied waar de werfzone voorzien wordt, wordt afgebeeld als een werfzone en er zijn
verschillende grondhopen zichtbaar. Vermoedelijke staat dit in relatie met de ophoging van het
terrein. Het noordelijke perceel heeft nog steeds een agrarisch karakter. Op het zuidelijke perceel heeft
de uitgraving van de visvijver plaatsgevonden. Op de luchtfoto uit 1979-1990 (Plan 41) is dezelfde
situatie zichtbaar.
Plangebied locaties 2, 3 en 4

Op de Vandermaelenkaart68(Plan 37) wordt dezelfde situatie als deze op de Ferraris afgebeeld.
Locaties 3 en 4 liggen volledig in de riviervallei, ter hoogte van weilanden. Locatie 2 bevindt zich op de

64

KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK VAN BELGIË 2020
GEOPUNT 2021f
66 GEOPUNT 2020
67
KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK VAN BELGIË 2020
68 GEOPUNT 2021f
65

BAAC Vlaanderen Rapport 1787

Het uitzicht op de Ferrariskaart67 (Plan 35) is mede door de nog niet gekanaliseerde Nete zeer
verschillend dan het huidige uitzicht. De niet gekanaliseerde Nete loopt zuidelijker dan de huidige
gekanaliseerde loop. Locatie 2 wordt afgebeeld als een kleine beboste zone, omringd door enerzijds
weilanden ten zuiden en akkerlanden ten noorden. Locatie 3 wordt afgebeeld aan de noordelijke oever
van de Nete, terwijl deze vandaag aan de zuidelijke oever van de gekanaliseerde Nete ligt. Het
plangebied zelf en de omgeving bestaat uit weilanden rondom de rivier. Ook locatie 3 ligt ten noorden
van de rivier, ter hoogte van weilanden die doorweven worden door beken.
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overgang tussen de weilanden en akkerlanden. De locaties liggen rondom het dorp Emblehem, maar
ter hoogte van de plangebieden wordt geen bebouwing weergegeven.
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De grootste evolutie rondom de plangebieden is de kanalisatie van de Nete die zichtbaar is op de
topografische kaart uit 1962 (Plan 39). De percelen worden op deze kaart nog steeds weergegeven als
valleigronden, waar geen waterplassen zichtbaar zijn. Op de luchtfoto uit 1971 (Plan 40) is zichtbaar
dat men reeds gestart is met het graven van vele vijvers op de percelen rondom de gekanaliseerde
Nete. Ter hoogte van locatie 2 is het perceel zelf nog niet uitgegraven, maar de percelen ten zuiden
wel. Ter hoogte van locaties 3 en 4 is er wel reeds gestart met uitgravingen. De uitgravingen ter hoogte
van de percelen zelf en de omliggende percelen zijn toegenomen op de luchtfoto uit 1979-1990 (Plan
41).
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Plan 34: Plangebied locatie 1 op de Ferrariskaart69 (analoog; 1:25.000; 01/04/2021)
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Plan 35: Plangebied locatie 2, 3 en 4 op de Ferrariskaart70 (analoog; 1:25.000; 06/04/2021)
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Plan 36: Plangebied locatie 1 op de Vandermaelenkaart71 (analoog; 1:20.000; 06/04/2021)

71
72

GEOPUNT 2021c
GEOPUNT 2021c
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Plan 37: Plangebied locatie 2, 3 en 4 op de Vandermaelenkaart72 (analoog; 1:20.000; 06/04/2021)
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Plan 38: Plangebied locatie 1 op de Atlas der Buurtwegen73 (analoog; 1:2500; 06/04/2021)
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Plan 39: Plangebied locatie 1 op topografische kaart 196274 (analoog; 1:10.000; 06/04/2021)
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Plan 40: Plangebied locatie 1 op orthofoto 197175 (digitaal; 1:1; 06/04/2021)
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Plan 41: Plangebied locatie 1 op orthofoto 1979-199076 (digitaal; 1:1; 06/04/2021)
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Plan 42: Plangebied locatie 2 op Atlas der Buurtwegen, topografische kaart 1962, orthofoto 1971 en
orthofoto 1979-1990 (digitaal; 1:1; 06/04/2021)77

77

GEOPUNT 2021e, CARTESIUS 2021; AGIV 2021c; AGIV 2021d
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Plan 43: Plangebied locatie 3 op Atlas der Buurtwegen, topografische kaart 1962, orthofoto 1971 en
orthofoto 1979-1990 (digitaal; 1:1; 06/04/2021)78

78

GEOPUNT 2021e; CARTESIUS 2021; AGIV 2021c; AGIV 2021d
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Plan 44: Plangebied locatie 4 op Atlas der Buurtwegen, topografische kaart 1962, orthofoto 1971 en
orthofoto 1979-1990 (digitaal; 1:1; 06/04/2021)79

79

GEOPUNT 2021e; CARTESIUS 2021; AGIV 2021c; AGIV 2021d
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4.2.4 Archeologisch kader
Centrale Archeologische Inventaris locatie 180
De Centrale Archeologische Inventaris (CAI) is een databank van archeologische vindplaatsen in
Vlaanderen. Dit overheidsinstrument helpt een inschatting maken over het archeologisch potentieel
van het plangebied. Voor het plangebied zelf bij locatie 1 zijn geen archeologische waarden gekend
(Plan 45).81 Rondom het projectgebied zijn de volgende meldingen gekend (Tabel 5):

80

CAI-NUMMER

OMSCHRIJVING

165029

LAMMERENBERG, MIDDELEEUWS GRIJS AARDEWERK (VELDPROSPECTIE)

105884

SINT-WILLIBRORDUSKERK

165753

BUNKER UIT WOII (HISTORISCH ONDERZOEK)

165746

BUNKER UIT WOII (HISTORISCH ONDERZOEK)

165747

BUNKER UIT WOII (HISTORISCH ONDERZOEK)

165752

BUNKER UIT WOII (HISTORISCH ONDERZOEK)

165749

BUNKER UIT WOII (HISTORISCH ONDERZOEK)

165748

BUNKER UIT WOII (HISTORISCH ONDERZOEK)

165030

DRAKENSTEINURNE (VELDPROSPECTIE)

160717

FORT VAN BROECHEM (HISTORISCH ONDERZOEK)

106037

FORT VAN BROECHEM (TOEVALSVONDST)

100943

BOREN BOSCH, LITHISCH MATERIAAL (ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK)

100766

VARENHEUVEL, LITHISCH EN POSTMIDDELEEUWS MATERIAAL (VELDPROSPECTIE)

MASSAGÉ & PAWELCZAK 2020
CAI 2021
82 CAI 2021, uit AN ID14533
81
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Tabel 5: Archeologische waarden in de CAI in de onmiddellijke omgeving van locatie 1.82
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150566

SPOREN UIT O.A. IJZERTIJD (ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK)

150231

SPOREN UIT O.A. IJZERTIJD (ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK)

101014

WIJNGAARDBERG, MIDDELEEUWSE SPOREN (ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK)

102009

KANNAARDSHEIDE, LITHISCH MATERIAAL (ARCHEOLOGISCH OPGRAVING)

Bij veldprospectie in 2005 op circa 1,2 km ten oosten van het plangebied werd lithisch materiaal (CAI
100943) aangetroffen o.a. bestaande uit Wommersomkwartsiet. Op basis van deze vondsten met
paleolithische kenmerken werden een aantal testputten uitgevoerd in 2006 opgevolgd door een
opgraving in 2007 door de KU Leuven in samenwerking met het toenmalige Vlaams Instituut voor het
Onroerend Erfgoed. Behalve een laatmesolithische vindplaats werd ook een vondstconcentratie
aangesneden met vondsten die voornamelijk laatpaleolithische typologische kenmerken vertoonden.
Onder leiding van het Jubelparkmuseum vond in o.a. 1901 en 1910 een opgraving (CAI 102009) plaats
op 1,6 km ten zuiden van het plangebied. Hier werden mesolitische artefacten van vuursteen
aangetroffen waaronder een kling en schrabber uit Wommersomkwartsiet.
Tijdens een veldprospectie in 2014 werden fragmenten van een Drakensteinurne uit de bronstijd (CAI
165030) aangetroffen op slechts 50 m ten noordoosten van het plangebied. Op 900 m ten noorden
van het plangebied werd bij een veldprospectie in 2014 grijs aardewerk uit de volle middeleeuwen
aangetroffen (CAI 165029).
Archeologisch vooronderzoek in de vorm van proefsleuven (CAI 150566) werd op circa 950 m ten
westen van het plangebied in 2010 uitgevoerd. Er werden twee ovaalvormige sporen met
aardewerkfragmenten die vermoedelijk te dateren zijn in de ijzertijd aangesneden. Een additioneel,
niet nader dateerbaar, paalspoor werd tevens aangetroffen. In 2012 vond hier een opgraving van het
terrein plaats (CAI 150231) waarbij meerdere mogelijke structuren werden blootgelegd waaronder
één duidelijk vierpalig gebouw. Één van de mogelijke structuren kon d.m.v. het aardewerk in de
ijzertijd gedateerd worden.
Proefsleuvenonderzoek (CAI 101014) uitgevoerd in 2008 op 1,4 km ten zuidoosten van het plangebied
bracht een concentratie van paalsporen en kuilen te dateren in de late middeleeuwen aan het licht.
Tevens werden er sloten en greppels gevonden die geconnecteerd kunnen worden aan middeleeuwse
ontginning van het gebied.

Het Fort van Broechem (CAI 160717) situeert zich 800 m ten westen van het plangebied en is gebouwd
tussen 1909 en 1912 ter vervollediging van de hoofdverdedigingslinie van de stad Antwerpen. Bij
graafwerken voor de aanleg van het fort werden aardewerkfragmenten te dateren in de middenijzertijd aangetroffen (CAI 106037).
Meerdere bunkers die deel uitmaken van de eerste verdediging van de KW-Linie zijn in de omgeving
van het plangebied geattesteerd; het betreft bunker ML4 (CAI 165753), ML5 (CAI 16572), ML6 (CAI
165749), bunker ML7 (CAI 165748), bunker ML8 (CAI 165746) en bunker ML9 (CAI 165747). Bunker
ML7 situeert zich slechts 200 m ten westen van het plangebied.
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De Sint-Willibrorduskerk (CAI 105884) is te dateren uit de 15de eeuw en is nog steeds in gebruik.
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Plan 45: Plangebied locatie 1 en omgeving op de CAI-kaart83 (digitaal; 1:1; 06/04/2021)
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Centrale Archeologische Inventaris locaties 2, 3, 4
Voor het plangebied zelf bij locaties 2, 3 en 4 zijn geen archeologische waarden gekend (Plan 46).84 In
een straal van 500 m rondom de locaties zijn de volgende meldingen gekend (Tabel 5):
CAI-NUMMER

OMSCHRIJVING

165738

KW-LINIE ML14 / WERELDOORLOG I (1939-1940) / BUNKER / HISTORISCHE STUDIE

165744

KW-LINIE ML11 / WERELDOORLOG I (1939-1940) / BUNKER / HISTORISCHE STUDIE

105632

BROECHEMSESTEENWEG I / NEOLITHICUM, VROEGE ME, VOLLE ME / LITHISCH
MATERIAAL EN AARDEWWERK / VELDKARTERINGEN 2000 EN 2002

160384

OOSTMALSESTEENWEG II / ONBEPAALD / AARDEWERK / VELDKARTERING 2002

165747

KW-LINIE ML9 / WERELDOORLOG I (1939-1940) / BUNKER / HISTORISCHE STUDIE

165740

KW-LINIE ML13 / WERELDOORLOG I (1939-1940) / BUNKER / HISTORISCHE STUDIE

103357

PAROCHIEKERK SINT GOMMARUS / VROEGE EN VOLLE ME / KAPEL /
ERFGOEDONDERZOEK

165745

KW-LINIE ML10 / WERELDOORLOG I (1939-1940) / BUNKER / HISTORISCHE STUDIE

100804

SEPPEKE 1 / NEOLITHICUM-BRONSTIJD / GEPOLIJST BIJL SILEX / TOEVALSVONDST
2006

106034

BEGGELBEEK 2 / STEENTIJD / SILEX EN WOMMERSOM QUARTSIET /
VELDKARTERING 1986

105637

D’ENGE I / VELDKARTERINGEN 2002, 2007

IJZERTIJD: HGV AW, GLAS (ARMBAND)
ROMEINS: AW, GLAS (MILLEFIORI), MUNTEN
ME: HGV AW

84

CAI 2021
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MESOLITHICUM: MICROKLINGEN, SCHRABBERS
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Rondom de plangebieden zijn aan de hand van veldkarteringen verschillende perioden
vertegenwoordigd, van de steentijden, over de metaaltijden en Romeinse periode tot de
middeleeuwen. Hierbij werden naast vuurstenen artefacten en aardewerk ook glazen en metalen
artefacten aangetroffen. Bij een toevalsvondst werd een gepolijste bijl aangetroffen die te dateren is
op het einde van het neolithicum of in de bronstijd. De overige CAI-waarden rondom de locaties
betreffen restanten van de eerste verdedigingslinie, de KW-linie, uit de eerste wereldoorlog. Hiervan
zijn meerdere bunkers gekend.
De gekende archeologische waarden in de omgeving zijn echter allen geïdentificeerd door
veldkarteringen, erfgoedonderzoek of historisch onderzoek en toevalsvondsten. Er zijn (nog) geen
gravende archeologische onderzoeken uitgevoerd in de omgeving.
Ander archeologisch onderzoek in de regio
Tabel 6: (Archeologie)nota’s en/of eindverslagen in de regio
AN(BS)/N/EV
ID

TOPONIEM

ONDERZOEK

ADVIES

AN ID11466

RANST, CAMPUS VESTA

BOZ, LB, PS

GEEN VERVOLG

AN ID14658

NIJLEN
(N166)

BOZ

GEEN VERVOLG

AN ID14533

NIJLEN MOL-TER-NETEBRUG

BOZ, LB

GEEN VERVOLG

AN ID17002

RANST, NIJLENSESTEENWEG VIERSELS
GEBROEKT

BOZ

GEEN VERVOLG

BROEHCEMSESTEENWEG

Het plangebied van de AN ID11466 Ranst-Campus Vesta ligt op 1 km ten westen van het plangebied.
Hier werd in 2019 simultaan met de opstelling van voorgaande archeologienota een bureaustudie,
landschappelijk booronderzoek en een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Het terrein werd
afgeschreven door gebrek aan archeologische waarden. De overige uitgevoerde archeologienota’s
bestonden enkel uit een bureauonderzoek waarna geen verdere maatregelen opgelegd werden (AN
ID14658 en ID 17002).
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Zoals reeds toegelicht in 1.4 Voortraject archeologie werd ter hoogte van het plangebied reeds een
archeologienota opgesteld, waarvan akte genomen is: Nijlen Mol-ter-Netebrug. Zoals hierboven
toegelicht bestond deze archeologienota uit een bureauonderzoek (2 Bureauonderzoek AN ID14533)
en landschappelijk bodemonderzoek (3 Landschappelijk bodemonderzoek AN ID14533 ). Na afloop van
het landschappelijk bodemonderzoek kon besloten worden dat er geen archeologische waarden
bedreigd werden bij de geplande werken waardoor geen verder onderzoek geadviseerd werd.
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Plan 46: Plangebied locatie 2, 3 en 4 en omgeving op de CAI-kaart85 (digitaal; 1:1; 06/04/2021)
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4.3 Synthese onderzoeksresultaten
4.3.1 Datering en interpretatie onderzoeksterrein
Het prehistorische sitecomplex in de alluviale context van Nijlen-Varenheuvel-Abroek is een
vastgestelde archeologische zone sinds augustus 2018 en ligt aanpalend het projectgebied (locatie 1).
Het plangebied ligt in éénzelfde landschappelijke positie waardoor er dus een mogelijkheid is voor het
aantreffen van steentijdvondsten. Deze brede alluviale zone werd in de prehistorie intens
gefrequenteerd, met vondsten uit verschillende periodes. De vindplaats biedt dan ook unieke
perspectieven voor inzichten in de aanwezigheid van jager-verzamelaarsgroepen in deze regio in de
periode van het laatglaciaal. De opvallende concentratie aan laatmesolithische vindplaatsen met
neolithische elementen in deze zone, bieden dan weer belangrijke perspectieven voor het onderzoek
naar het neolithisatieproces in dit gedeelte van de Vlaamse Vallei.
De cartografische bronnen vanaf de Ferrariskaart tonen dat het plangebied ingedeeld als weiland met
enkele wegen die het plangebied in de lengte volgden (voorloper van Nijlensesteenweg).
Het bodembestand van het projectgebied is echter op verschillende plaatsen verstoord door ingrepen
in het landschap in de 19e en 20e eeuw. Ter hoogte van locatie 1 is dit door de aanleg van het artificieel
aangelegd Netekanaal alsook de bestaande Mol-ter-Netebrug en de bestaande wegen
(Nijlensesteenweg-Broechemsesteenweg). Daarnaast zijn er ook meerdere visvijvers uitgegraven op
het einde van de 20e eeuw waaronder het zuidelijke perceel van locatie 1 en ter hoogte van locaties 2,
3 en 4.

4.3.2 Archeologische verwachting
Locatie 1 (ingrepen uit AN ID 14533)
De archeologische verwachting binnen het plangebied, rekening houdend met de huidige en geplande
bodemingrepen kan als laag ingeschat worden voor alle archeologische periodes. De geplande
bodemingrepen situeren zich hoofdzakelijk rond de bestaande Mol-ter-Netebrug en het aangelegde
Netekanaal; deze verstoringen van de 19de eeuw hebben hoogst waarschijnlijk de potentieel
archeologische waarden verstoord. Deze hypothese wordt versterkt door het DHM waarbij artificiële
ophoging merkbaar is. Een groot deel van de geplande ingrepen situeren zich in deze bestaande
ophoging.
Het landschappelijk bodemonderzoek heeft aangetoond dat de archeologische verwachting binnen
het plangebied, rekening houdend met de huidige en geplande bodemingrepen, als zeer laag ingeschat
kan worden. De bestaande bodemingrepen situeren hoofdzakelijk rondom het artificieel aangelegd
Netekanaal en vinden voor een deel plaats in een opgehoogd terrein.

Het landschappelijk bodemonderzoek heeft aangetoond dat de archeologische verwachting binnen
het plangebied, rekening houdend met de huidige en geplande bodemingrepen, als zeer laag ingeschat
kan worden. De bestaande bodemingrepen situeren hoofdzakelijk rondom het artificieel aangelegd
Netekanaal en vinden voor een deel plaats in een opgehoogd terrein. Enkele grotere ingrepen vallen
buiten/niet onmiddellijk naast het reeds uitgevoerde landschappelijke bodemonderzoek:
-

Ter hoogte van het noordelijke perceel kan een algemene matig tot lage verwachting
opgesteld worden. Het perceel ligt op een overgangsgebied van de lage riviervallei naar een
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Locatie 1 (nieuwe ingrepen)

96

Verslag van Resultaten

hoger gelegen rug in het landschap. Dergelijke landschappelijke locatie heeft sinds lang een
aantrekkingskracht uitgeoefend op de mens.
-

Ter hoogte van het centrale perceel waar de werfzone komt kan een lage verwachting
opgesteld worden. Net als de omliggende terreinen aan de brug is hier een ophogingspakket
aanwezig en is deze zone artificieel aangelegd en bewerkt bij de aanleg van het kanaal en de
huidige brug.

-

Ter hoogte van het zuidelijke perceel kan een lage tot matige verwachting opgesteld worden.
Het terrein werd eind vorige eeuw uitgegraven voor de aanleg van de visvijver. Bovendien
situeerde dit terrein zich aan de oorspronkelijke loop van de Nete, in een uiterst laag en nat
terrein wat geen gunstige landschappelijk situatie was voor een nederzetting.

Locaties 2, 3 en 4
Ter hoogte van locaties 2, 3 en 4 vonden in de jaren ’60, ’70 en ’80 van de 20ste eeuw uitgravingen
plaats in het kader van het aanleggen van vijvers. De archeologische verwachting ter hoogte van deze
percelen is uiterst laag te schatten. De percelen lagen namelijk ter hoogte van de uiterste natte,
moerassige valleigronden nabij de Neterivier. De geplande werken ter hoogte van deze percelen
bestaan louter uit het dempen van de vijvers en deels afgraven van de omliggende oevers.

4.3.3 Syntheseplan
Op het syntheseplan worden de geplande nieuwe ingrepen weergegeven op het Digitaal Hoogtemodel
Vlaanderen. Bij de ingrepen wordt de reden voor de afwezigheid van een archeologische verwachting
of kennispotentieel aangeduid.

NUMMER

REDEN

1

UITGEGRAVEN/VERSTOORD

2

WEL MOGELIJK POTENTIEEL AANWEZIG

3

OPGEHOOGD/VERSTOORD

4

GEEN BIJKOMENDE IMPACT

5

BEPERKTE OPPERVLAKTE/GEEN ARCHEOLOGISCH NIVEAU
WAARGENOMEN IN NABIJGELEGEN BORINGEN
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Tabel 7: Reden af-/aanwezigheden kennispotentieel en/of archeologische verwachting
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Plan 47: Syntheseplan locatie 1 (digitaal; 1:1; 06/04/2021)
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Plan 48: Syntheseplan locatie 1 (digitaal; 1:1; 06/04/2021)
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4.4 Besluit
4.4.1 Potentieel op kennisvermeerdering
Locatie 1
Ter hoogte van de nieuwe werken bij locatie 1 kunnen op basis van het bureauonderzoek reeds enkele
zones vrijgesteld worden voor verder onderzoek.
-

Centrale deel: Het bureauonderzoek en reeds uitgevoerde landschappelijke booronderzoek in
het kader van de vorige archeologienota kon een kunstmatige ophoging vaststellen ter hoogte
van het perceel. In het kader van de geplande werken, namelijk de ingebruikname van het
perceel als werfzone, vindt louter een beperkte afgraving plaats die volledig in het
ophogingspakket komt te liggen. Er is bijgevolg geen kennispotentieel te bekomen ter hoogte
van het perceel.

-

Zuidelijke perceel (251E): Op basis van het bureauonderzoek kon vastgesteld worden dat
quasi het volledige perceel uitgegraven werd op het einde van vorige eeuw voor de aanleg van
een visvijver. De geplande werken bestaan louter uit het dempen van een deel van de vijver
en het afgraven van een kleine zone rondom de vijver. De af te graven zone bedraagt een
zodanig kleine oppervlakte in een vermoedelijk reeds verstoorde zone, waardoor geen
kennispotentieel aanwezig is ter hoogte van het terrein.

-

Ter hoogte van de overige nieuwe ingrepen (te ontbossen lineaire zone en een kleine
uitgraving ter hoogte van de Molenbeek) is eveneens geen kennispotentieel te bekomen.
Enerzijds zijn de ingrepen smal lineair en te klein in oppervlakte. Bijkomend onderzoek zal hier
niet tot kenniswinst leiden. Anderzijds bevinden deze ingrepen zich onmiddellijk naast het
reeds uitgevoerde landschappelijke booronderzoek. Het landschappelijk bodemonderzoek
wees uit dat er geen relevant archeologisch niveau aanwezig was ter hoogte van de
onmiddellijk aanliggende zone.

De enige zone die niet uitgesloten kan worden voor verder vooronderzoek betreft het noordelijke
perceel (573B) waar een afgraving tot maximum 1 m zal plaatsvinden. Het perceel is op basis van de
cartografische en orthofotografische bronnen steeds onbebouwd geweest en deed dienst als
akkerland. De landschappelijke situatie van het terrein, nabij een waterweg en op een helling naar een
hoger gelegen gebied, maakt dit een gunstige locatie voor de aanwezigheid van een mogelijke site. Om
het kennispotentieel beter in kaart te brengen is verder onderzoek aangewezen. Dit enerzijds om het
mogelijke archeologische niveau vast te stellen en anderzijds om mogelijke verstoringen door het
eeuwenlange ploegen van het akkerland in kaart te brengen.

Op basis van het bureauonderzoek kon vastgesteld worden dat de percelen van deze locaties
grotendeels uitgegraven werden op het einde van vorige eeuw voor de aanleg van visvijvers. De
geplande werken bestaan louter uit het dempen van een deel van de vijvers en het afgraven van kleine
zones rondom de vijver. De af te graven zone bedraagt zodanig beperkte oppervlaktes in vermoedelijk
reeds verstoorde zone, waardoor geen kennispotentieel aanwezig is ter hoogte van deze terreinen.
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4.4.2 Afweging noodzaak verder vooronderzoek
Op basis van het uitgevoerde archeologisch vooronderzoek is er voldoende informatie beschikbaar
over de te nemen maatregelen. Op basis van de beslissingsboom voor verder archeologisch
vooronderzoek86 is verder vooronderzoek aangewezen ter hoogte van een deel van het projectgebied.
Ter hoogte van plangebied locatie 1 is er ter hoogte van alle ingrepen, met uitzondering van de
ingrepen ter hoogte van perceel 573B, voldoende informatie over de aan- of afwezigheid van een
archeologische site en/of kon het kennispotentieel kon voldoende bepaald worden. Ter hoogte van de
te ontbossen zone en de kleine uit te graven zone aan de Molenbeek is op basis van het reeds
uitgevoerde bureauonderzoek aangetoond dat er zich geen archeologische site ter hoogte van deze
zones bevindt. Ter hoogte van de werfzone en het zuidelijke perceel is geen kennispotentieel
aanwezig. Verder vooronderzoek ter hoogte van deze ingrepen is bijgevolg niet aangewezen.
Ter hoogte van locaties 2, 3 en 4 is er eveneens geen kennispotentieel aanwezig, waardoor verder
vooronderzoek niet aangewezen is.
Ter hoogte van het noordelijke perceel, 573B, is het kennispotentieel echter onvoldoende bepaald.
Ter hoogte van dit perceel is verder vooronderzoek wel aangewezen.

4.4.3 Keuze onderzoeksmethode

VELDKARTERING

LANDSCHAPPELIJK
BODEMONDERZOEK

86

JA

JA

JA

NEE

JA

AGENTSCHAP ONROEREND ERFGOED 2020 fig.3

NEE

NEE

NEE

MOTIVATIE

NOODZAKELIJK

SCHADELIJK

NUTTIG
NEE

NEE

VERMOEDELIJKE SPOREN BESTAAN
VOORNAMELIJK UIT GRONDSPOREN,
BIJGEVOLG IS DEZE METHODE NIET
NUTTIG OM TOE TE PASSEN

NEE

GEEFT
GEEN
INFO
OVER
DE
AANWEZIGHEID VAN EEN MOGELIJK
SITE, ENKEL OF ER MATERIAAL
AANWEZIG IS UIT EEN BEPAALDE
PERIODE

JA

DIENT TE GEBEUREN OM DE TOESTAND
VAN DE BODEM NA TE GAAN, DE GRAAD
VAN VERSTORING TE BEPALEN EN HET
STEENTIJDPOTENTIEEL TE BEPALEN;
NOODZAKELIJK VOOR HET BEPALEN VAN
VERDERE ONDERZOEKSSTAPPEN
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GEOFYSISCH
ONDERZOEK

MOGELIJK

METHODE

Tabel 8: Overzicht van de keuze onderzoeksmethode
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VERKENNEND/
WAARDEREND
BOORONDERZOEK

JA

MISSCHIEN

NEE

MISSCHIEN

AFHANKELIJKE VAN DE RESULTATEN
VAN
HET
LANDSCHAPPELIJK
BODEMONDERZOEK

PROEFPUTTENONDERZOEK
STEENTIJD

JA

MISSCHIEN

NEE

MISSCHIEN

AFHANKELIJKE VAN DE RESULTATEN
VAN
HET
LANDSCHAPPELIJK
BODEMONDERZOEK

PROEFSLEUVEN/
PROEFPUTTEN
ONDERZOEK

JA

JA

NEE

JA

NOODZAKELIJK OM DE AANWEZIGHEID
VAN SPORENSITES NA TE KUNNEN
GAAN; EVENEENS AFHANKELIJK VAN HET
LANDSCHAPPELIJK BODEMONDERZOEK

In eerste instantie dient een landschappelijk bodemonderzoek uitgevoerd te worden. Dit om
eventuele verstoringen in kaart te brengen en om te kijken of er eventueel nog archeologische niveaus
aanwezig zijn ter hoogte van het plangebied.

4.4.4 Afbakening onderzoeksterrein

Plan 49: Plangebied met afbakening van de zone voor verder vooronderzoek (digitaal; 1:1;
06/04/2021)
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Enkel ter hoogte van perceel 573B is mogelijk nog kennispotentieel. Het onderzoeksterrein voor verder
onderzoek beperkt zich dan ook uitsluitend tot dit perceel.
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5 Landschappelijk bodemonderzoek
5.1 Werkwijze en strategie
5.1.1 Onderzoeksdoelstellingen
De concrete doelstellingen van het verder vooronderzoek hebben betrekking op een analyse van de
opbouw en genese van het huidige bodemarchief ter hoogte van het onderzoeksterrein. Verder moet
worden nagegaan of de kenmerken van het bodemarchief gevolgen hebben voor het archeologisch
potentieel van het onderzoeksterrein.
Deze onderzoeksopdracht kadert binnen de doelstelling 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 bureauonderzoek niet werd gehaald.

5.1.2 Onderzoeksvragen
Bij het landschappelijk bodemonderzoek moeten minstens volgende onderzoeksvragen beantwoord
worden:
-

Welke bodemhorizonten worden in de boringen of profielen aangetroffen en wat is de genese
ervan? Welke zijn de bodemprocessen die hiermee geassocieerd worden?

-

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

Wat is de bewaringstoestand van dit niveau?

o

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

5.1.3 Methoden en technieken
Algemene bepalingen
Voor de algemene bepalingen wordt verwezen naar de desbetreffende hoofdstukken in de Code
Goede Praktijk.87
Specifieke methodologie

In de regel worden de boringen gezet volgens een raster waarbij de boorpuntsafstand 50 m bedraagt
en de raaiafstand 40 m. Dit komt neer op 6 boringen/ha. Gezien het terrein kleiner is dan 1 ha, werd
afgeweken van het standaardgrid. Er worden verspreid over het plangebied 5 boringen uitgevoerd.

87

AGENTSCHAP ONROEREND ERFGOED 2020.
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Type en diameter van de grondboor
De boringen worden handmatig uitgevoerd met een (combi)boor van het type Edelman met een
diameter van 7 cm.
Boordiepte
De boringen werden gezet tot een diepte van 120cm.
Verwerking en interpretatie
De boringen werden per laag of horizont lithologisch en bodemkundig beschreven. Belangrijke
bodemeigenschappen, zoals textuur, bodemstructuur, oxidoreductie, kalkgehalte, biologische
processen, chemische processen, mineralogische 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.

5.1.4 Organisatie van het vooronderzoek
Op 20 april 2021 werden door aardkundige Sander Op de Beeck 5 boringen geplaatst binnen het
plangebied. De bedoeling van de boringen bestond in het controleren van de intactheid van het
bodemprofiel, de diepte van het archeologisch vlak en het reconstrueren van de bodem- en
landschapsgenese binnen het plangebied.
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Plan 50: Inplantingsplan landschappelijke boringen (digitaal; 1:450; 22/04/2021).
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Figuur 14: Foto’s van het terrein tijdens het onderzoek

5.1.5 Afwijkingen t.a.v. de CGP
Het onderzoek werd uitgevoerd volledig conform de Code van Goede Praktijk.

5.1.6 Inbreng specialisten en externe wetenschappelijke begeleiding
Niet van toepassing.

5.2 Assessment

Zie 4.2.1 Landschappelijk kader
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5.2.1 Landschappelijke en aardkundige situering
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5.2.2 Bodem en paleolandschap: resultaten en interpretatie landschappelijk
bodemonderzoek
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BOORNR. 4
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Geen van de boringen vertoont een ontwikkeld bodemprofiel. Alle boringen vertonen een dikke
antropogene bouwvoor van 35-50 cm gevolgd door de natuurlijke moederbodem. Deze moederbodem
bestaat in boringen 1 en 2 uit een matig fijn zand en bij de boringen dichter bij de Nete eerder een
afwisseling van fijnere en grovere afzettingen. Deze worden geïnterpreteerd als alluviale afzettingen.
Ook wordt de grondwatertafel ondieper dichter naar de rivier toe.
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Bij boringen 2 en 3 werd wel een overgangshorizont AC waargenomen. Dit wil zeggen dat de menselijke
ingrepen zeker tot in de moederbodem zelf zijn gegaan.
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Figuur 15: Foto’s boringen
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Tabel 9: Legende tabellen boringen
Aard bovengrens
SA = abrupt (0-2 cm)
DU = duidelijk (2-5 cm)
GE = geleidelijk (5-15
cm)
DI = diffuus (>15 cm)

Kleur
D = donker
L = licht
BR = bruin
GE = geel
OR = oranje
GR = grijs
ZW = zwart
RO = rood
BL = blauw
GN = groen
WI = wit

Oxidatie/reductie
O = oxidatie
R = reductie
OR = oxidatie en
reductive (roestvlekken)

Grensregelmatigheid
R = recht
G = gegolfd
O = onregelmatig
B = gebroken
Brokken en vlekken
ZB = zandbrokken
KB = kleibrokken
VB = veenbrokken
LB = leembrokken
HS = humusspikkels
HV = humusvlekken
GV = gevlekt
Sublagen
ZL = zandlagen
KL = kleilagen
SL = siltlagen
LL = leemlagen
VL = veenlagen
GL = grindlagen
CL = schelpenlagen
DL = detrituslagen
HL = humuslagen
1 = enkele
2 = veel
3 = zeer veel
zu = zeer dun
du = dun
dk = dik
zk = zeer dik
wi = wisselende diktes

Bijmengsel humus
H = humus
Bijmengsel grind
g = grind
Kalkgehalte
CA1 = kalkloos
CA2 = kalkarm
CA3 = kalkrijk
CA4 = kalkconcreties
Bioturbaties
BIO1 – weinig
BIO2 – matig
BIO3 - veel
Plantenresten
WO = wortelresten
PR = plantenresten
BL = bladeren
RI = riet
HO = hout
IJzer/Mangaan
FE = ijzervlekken
MN = mangaanvlekken
FM = ijzer- en
mangaanvlekken
FE9 = ijzerconcreties
MN9 =
mangaanconcreties
FM9 = ijzer- en
mangaanconcreties
IJzer/Mangaan
FE = ijzervlekken
MN = mangaanvlekken
FM = ijzer- en
mangaanvlekken
FE9 = ijzerconcreties
MN9 =
mangaanconcreties
FM9 = ijzer- en
mangaanconcreties
Schelpresten
R = schelp (onbepaald)
M = schelp (marien)
W = schelp (wadplaat)
T = schelp (terrestrisch)
Z = schelp (zoetwater)
g = gruis
f = fragment
c = compleet
1 = spoor (< 1 %)
2 = weinig (1-10 %)
3 = veel (> 10 %)

Suffix
1 = weinig
2 = matig veel
3 = veel
AW = aardewerk
RL = verbrand leem
HK = houtskool
OB = onverbrand bot
VB = verbrand bot
VS = vuursteen
AP = archeologisch
puin
PO = puin
FO = fosfaat
Bodemstructuur
G = granulometrisch
X = niet gespecifieerd
RS = rotsstructuur
SS = gelaagde structuur
SG = enkelvoudige korrel
MA = massief
PM = poreus massief
BL = blokkig
AB = hoekig blokkig
AP = (parallellepipedum)
AS = hoekig subhoekig
blokkig
AW = hoekig blokkig
(wigvormig)
SA = subhoekig hoekig
blokkig
SB = subhoekig blokkig
SN = notig subhoekig
blokkig
PR = prismatisch
PS = subhoekig
prismatisch
WE = wigvormig
CO = columnair
GR = korrelig
WC = wormenuitwerpselen
PL = platig
CL = kluiterig
CR = kruimelig
LU = klonterig
Grootte bodemstructuur
VF = zeer fijn
FI = fijn
ME = middelmatig
CO = grof of dik
VC = zeer grof of zeer dik
EC = extreem grof
FF = zeer fijn en fijn
VM = zeer fijn tot
middelmatig
FM = fijn en middelmatig
FC = fijn tot grof
MC = middelmatig en grof
MV = middelmatig tot zeer
grof
CV = grof en zeer grof
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Textuurklasse
Z = zand
S = lemig zand
Se = kleiig zand
P = lichte zandleem
L = zandleem
Le = zware zandleem
A = leem
Al = lichte leem
Ae = zware leem
Ua = lemige klei
El = lichte klei
E = klei
Ez = zandige klei
U = zware klei
Ue = zeer zware klei
M = mergel
V = veen
B = slib, slibhoudend
Za = Zavel, zavelhoudend
G = grind
H = hout
Sc = schelp
X = niet benoemd
Spreidingklasse
SZG = slecht gesorteerd
SMG = matig slecht
gesorteerd
SMK = matig goed
gesorteerd
SZK = goed gesorteerd
Type zand
Z1 = uiterst fijn zand
Z2 = zeer fijn zand
Z3 = fijn zand
Z4 = matig fijn zand
Z5 = matig grof zand
Z6 = grof zand
Z7 = zeer grof zand
Z8 = uiterst grof zand
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5.3 Synthese onderzoeksresultaten
5.3.1 Confrontatie met resultaten eerder vooronderzoek
Op de bodemkaart werden de bodems in het projectgebied weergegeven als Scmy, Pdm en Efpm. Scmy
bodems zijn matig droge lemig zandbodems met dikke antropogene humus A horizont en lichter of
zwaarder wordende sedimenten in de diepte. Pdm bodems zijn matig natte lichte zandleembodems
met een dikke antropogene humus A horizont. Efpm bodems zijn zeer sterk gleyige kleibodems zonder
profiel en met mergelbijmenging.
Dit komt vrij goed overeen met de waarnemingen tijdens het onderzoek. Bij boringen 1, 2 en 3 gaat
het inderdaad om bodems met een dikke antropogene humus A horizont. Echter werd bij boring 3
lemig zand waargenomen in plaats van lichte zandleem. Deze textuurtypes gaan echter in elkaar over.
Boringen 4 en 5 bevonden zich in een zone met een Efpm bodem. Hier was inderdaad geen
profielontwikkeling zichtbaar. Mergel werd niet waargenomen.

5.3.2 Waardering bodemarchief
Er is geen bewaard bodemprofiel waargenomen en door de dikke antropogene A-horizont is het
potentieel op steentijdarcheologie laag. Voor sporenarcheologie is er wel potentieel.

5.3.3 Syntheseplan
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Op het syntheseplan zijn de aangetroffen bodemprofielen weergegeven op het digitaal hoogtemodel
(DHM). De profielen zijn opgesplitst in A-C en AC profielen op basis van de aanwezigheid van een AChorizont (AC-profiel, paars). Naast de profielen is ook de diepte van de moederbodem weergegeven in
het bruin.
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Plan 51: Syntheseplan: Aardkundige variaties van de landschappelijke boringen geprojecteerd op het
DHM (digitaal; 1:450; 21/04/2021)
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5.3.4 Onderzoeksvragen: antwoorden
-

Welke bodemhorizonten worden in de boringen of profielen aangetroffen en wat is de genese
ervan? Welke zijn de bodemprocessen die hiermee geassocieerd worden?
Ap-horizont: Bouwvoor met antropogene oorsprong.
AC-horizont: overgangshorizont tussen de bouwvoor en de onderliggende moederbodem.
Cg-horizont: Geoxideerde moederbodem waarin de bodem is ontwikkeld.
Cr-horizont: Gereduceerde moederbodem.

-

Vertegenwoordigen deze horizonten relevante archeologische niveaus?
De top van de C(g)-horizont kan een relevant archeologisch niveau zijn, als deze niet te veel
werd verstoord bij de vorming van de Ap-horizont.
Indien deze horizonten relevante archeologische niveaus omvatten:
o

Wat is de aard van dit niveau?
Dit is een natuurlijk niveau bestaande uit onbewerkt moedermateriaal.

o

Heeft dit niveau een duidelijke begrenzing?
Dit is bovenaan begrensd met de Ap-horizont. Dit kan een duidelijke grens zijn of
geleidelijk (AC-horizont)

o

Wat is de bewaringstoestand van dit niveau?
Dit niveau is mogelijks bewaard.

o

Wat is de impact van de geplande graafwerken op dit niveau?
Dit niveau zal, indien intact, vernietigd worden door de geplande graafwerken.
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5.4 Besluit
5.4.1 Potentieel op kennisvermeerdering
Gezien tijdens het landschappelijk bodemonderzoek geen steentijdpotentieel kon vastgesteld worden,
is verder onderzoek naar steentijdsites niet aan de orde.
De top van de C(g)-horizont kan een relevant archeologisch niveau zijn voor sporensites. Gezien dit
niveau werd vastgesteld op een diepte van 35-50 cm onder het maaiveld, zal dit verstoord worden
door de geplande afgravingen van maximaal 1 m. Er is bijgevolg een kennispotentieel aanwezig voor
verder onderzoek naar sporensites. Daarnaast zijn er nog geen gravende archeologische onderzoeken
uitgevoerd in de omgeving van het plangebied. De gekende archeologische waarden in de omgeving
zijn allen geïdentificeerd door veldkarteringen, erfgoedonderzoek of historisch onderzoek en
toevalsvondsten. Elke vorm van gravend onderzoek kan bijgevolg leiden tot een meerwaarde voor de
archeologische kennis van de regio.

5.4.2 Afweging noodzaak verder vooronderzoek
Volgens de beslissingsboom voor verder archeologisch vooronderzoek88 is er onvoldoende informatie
over de aan- of afwezigheid van een archeologische site. Het kennispotentieel kon voldoende bepaald
worden. Verder vooronderzoek is aangewezen.
Aangezien er enkel een kennispotentieel op sporensites aanwezig is ter hoogte van het plangebied,
wordt vervolgonderzoek in de vorm van een proefsleuvenonderzoek geadviseerd.

5.4.3 Keuze onderzoeksmethode

NOODZAKELIJK

NEE

NEE

NEE

DE BODEM IS NIET VOLDOENDE BEWAARD
VOOR STEENTIJDONDERZOEK

PROEFPUTTENONDERZOEK STEENTIJD

JA

NEE

NEE

NEE

DE BODEM IS NIET VOLDOENDE BEWAARD
VOOR STEENTIJDONDERZOEK

PROEFSLEUVEN/
PROEFPUTTEN
ONDERZOEK

JA

JA

JA

JA

DE BODEM IS VOLDOENDE BEWAARD OM
POTENTIEEL VOOR SPORENARCHEOLOGIE TE
HEBBEN

ONROEREND ERFGOED VLAANDEREN 2020 fig.3
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88

MOTIVATIE

SCHADELIJK

JA

MOGELIJK

VERKENNEND/
WAARDEREND
BOORONDERZOEK

METHODE

NUTTIG

Tabel 10: Overzicht van de keuze onderzoeksmethode
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Wegens de afwezigheid van een steentijdpotentieel ter hoogte van de advieszone, dient geen verder
onderzoek te gebeuren in het kader van steentijdsites. De bodem is echter wel voldoende bewaard
voor eventuele sporensites. Bijgevolg is verder vooronderzoek naar sporensites aan de orde. Dit
onderzoek gebeurt in de vorm van een proefsleuvenonderzoek.

5.4.4 Afbakening onderzoeksterrein
Aangezien het landschappelijke bodemonderzoek over het volledige terrein van de advieszone een
potentieel voor sporensites kon vaststellen, wordt de volledige advieszone van het landschappelijke
bodemonderzoek meegenomen in het proefsleuvenonderzoek.

Plan 52: Plangebied met afbakening van de zone voor proefsleuvenonderzoek
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(digitaal; 1:1; 06/04/2021)
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6 Samenvatting
Naar aanleiding van een omgevingsvergunningsaanvraag ter hoogte van de Mol-ter-Netebrug te
Nijlen heeft BAAC Vlaanderen bvba een archeologienota opgemaakt. Binnen het plangebied Nijlen,
Mol-ter-Netebrug zullen door de initiatiefnemer verschillende werken uitgevoerd worden. De
bestaande brug wordt vervangen door een nieuwe brug, de wegenis wordt heraangelegd en enkele
percelen wordt ingericht in het kader van vernatuurlijking. De heraanleg van de brug en de heraanleg
van de wegenis werden reeds toegelicht in een in akte genomen archeologienota (AN ID14533).
Wegens de toevoeging van enkele bodemingrepen werd een nieuwe archeologienota opgesteld. De
toegevoegde ingrepen betreffen voornamelijk het herinrichten van enkele terreinen in het kader van
vernatuurlijking. Hierbij wordt een perceel ten noorden van de brug maximaal 1 meter afgegraven.
Ook worden vier overige percelen, stroomafwaarts van de brug, heringericht waarbij de aanwezige
visvijvers gedempt worden en hun oevers deels afgegraven.
Ter hoogte van de ingrepen waarvoor reeds een archeologienota was opgesteld werd reeds
aangetoond dat er geen archeologisch relevante lagen verstoord worden bij de ingrepen of dat de
bodem reeds verstoord is. Verder onderzoek leidt hierbij niet tot waardevolle kenniswinst. Ter hoogte
van het terrein dat als werfzone in gericht wordt, alsook de vier percelen waar de vijvers grotendeels
gedempt worden, blijkt uit de bijkomende studie in deze archeologienota ook geen waardevol
kennispotentieel te bekomen bij verder onderzoek.
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Het bureauonderzoek kon enkel ter hoogte van perceel 573B een mogelijk kennispotentieel opstellen.
Om dit kennispotentieel beter in kaart te brengen, was verder vooronderzoek noodzakelijk. Er werd
bijgevolg een landschappelijk bodemonderzoek uitgevoerd. De resultaten van dit landschappelijk
bodemonderzoek wezen uit dat er ter hoogte van perceel 573B geen steentijdpotentieel aanwezig is
wegens de afwezigheid van een intacte complexe bodemopbouw. Er kon echter wel een potentieel
opgesteld worden voor sporensites vanaf de metaaltijden. Gezien het potentieel op
kennisvermeerdering voor sporensites groot is en het archeologisch niveau bedreigd wordt door de
geplande werken, wordt verder vooronderzoek in de vorm van een proefsleuvenonderzoek
geadviseerd.
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