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1

inleiding

1.1

kader en motivatie

In opdracht van waterzuiveringsbedrijf Aquafin heeft VUhbs archeologie een archeologisch
bureauonderzoek uitgevoerd voor het project 23.195 in de gemeenten Opwijk en Aalst (fig. 1.1. en
1.2). Hier wordt een buffergracht aangelegd, die aansluit op een bestaande gracht ter hoogte van
buurtweg nr. 3 (zijstraat van de Steenweg op Aalst) en de Nijverseelbeek ter hoogte van Steenweg op
Brussel. Door de werken zullen de bodem en eventueel aanwezige archeologische resten worden
verstoord.
Het onroerend erfgoed decreet van 12 juli 2013, artikel 5.4.1 stelt dat bij de aanvraag van een
stedenbouwkundige vergunning voor handelingen met ingreep in de bodem in een plangebied dat niet
gelegen is in een archeologische zone, opgenomen in de vastgestelde inventaris van archeologische
zones of in een beschermde archeologische site, een archeologienota wordt toegevoegd wanneer de
totale oppervlakte van de ingreep in de bodem 1000 m2 of meer beslaat en de totale oppervlakte van de
kadastrale percelen waarop de vergunning betrekking heeft 3000 m2 of meer bedraagt. Het plangebied
en de oppervlakte van de ingrepen overschrijden deze criteria (zie infra).
Het plangebied is niet gelegen in een zone waarin geen archeologische erfgoed meer te verwachten
valt.

Fig. 1.1. Opwijk/Aalst - Buffering project 20.421 (23.195); In inzet de locatie van Opwijk in Vlaanderen.
A. Plangebied. B. Locatie van het plangebied.
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Fig. 1.2. Opwijk/Aalst - Buffering project 20.421 (23.195). Locatie van het plangebied op de topografische kaart.
A. Plangebied.
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1.2

plangebied en geplande werkzaamheden

Op de percelen Opwijk 2de afdeling, sectie G, nr(s) 367d, 368, 369, 380a, 370a, 378, 376 en Aalst 9de
afdeling, sectie C, nr(s) 489, 490, 514, 515, 516, 517, 518a zal een nieuwe buffergracht aangelegd
worden die aansluit op de bestaande gracht (bijlage 3 - 6). Er wordt geopteerd om de grachtverbinding
met Nijverseelbeek te realiseren naast de voetweg nr. 96 op grondgebied Aalst en langs bosgebied tot
aan Steenweg op Brussel op grondgebied Opwijk. Dit tracé is het meest optimale qua bereikbaarheid en
kostprijs en heeft het minste impact op de percelen.
Buffergracht (fig. 1.3)
Perceel

Werkzaamheden

Diepte

376D

aanleg nieuwe buffergracht 53m, vanaf 0,50 m tot

ca. -1,40m

2,50 m breed en tijdelijk werkterrein ca. 10m breed

werkterrein: 0,30 - 0,40m

vanaf de gracht
368, 380A, 382B,378, 376

aanleg nieuwe buffergracht 284m en tijdelijk

ca. -1,80m

werkterrein ca. 10m breed vanaf de gracht (380A en
382B worden volledig in beslag genomen als tijdelijk

werkterrein: 0,30 - 0,40m

werkterrein)
376

490, 514, 515, 516, 517

369, 370a, 379, 489

aanleg

nieuwe

buffergracht

45m

en

tijdelijk

ca. -2,15m

werkterrein ca. 10m breed vanaf de gracht

werkterrein: 0,30 - 0,40m

aanleg nieuwe buffergracht 190m en tijdelijk

ca. -2,40m

werkterrein ca. 10m breed vanaf de gracht

werkterrein: 0,30 - 0,40m

tijdelijk werkterrein ca. 10m breed vanaf de gracht

werkterrein: 0,30 - 0,40m

Tabel 1.1. Opwijk/Aalst - Buffering project 20.421 (23.195). Overzicht van de geplande werkzaamheden.

Wegeniswerken
Er worden geen wegeniswerken uitgevoerd. Het betreft enkel het aanleggen van een nieuwe gracht.
Oppervlakte van het plangebied en ingreep
Het totale oppervlakte van het plangebied bedraagt ca. 11.449 m2. De oppervlakte van de ingreep in de
bodem voor wat betreft de buffergracht bedraagt ca. 2677 m2. Het overige gebied dat wordt beïnvloed
door het tijdelijke werkterrein bedraagt een oppervlakte van 8772 m2
Doordat de oppervlakte van het plangebied groter is dan 3000 m2 en de oppervlakte van de
bodemingreep groter is dan 1000 m2, is het volgens het nieuwe archeologiedecreet nodig een
archeologienota bij de vergunningsaanvraag te voegen.
Kadastrale gegevens
Aalst 9de afdeling, sectie C, nrs. 489, 490, 514, 515, 516, 517, 518a
Opwijk 2de afdeling, sectie G, nrs. 367d, 368, 369, 380a, 370a, 378, 376

Tabel 1.2. Opwijk/Aalst - Buffering project 20.421 (23.195). Kadastrale gegevens.
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Fig. 1.3. Opwijk/Aalst - Buffering project 20.421 (23.195). Diepte van de geplande ingrepen.
A 1.4 - 2.4 m (buffergracht); B 0.3 - 0.4 m (werkzone).
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1.3 verstoorde zones
Het betreft de aanleg van een nieuwe buffergracht. In het plangebied zijn enkel op de plekken van de
aansluiting aan de bestaande grachten al verstoringen aanwezig. Het betreft hier de ingebuisde
waterloop in de rijweg van de Steenweg op Brussel. De bestaande ingebuisde waterloop blijft hier
behouden, maar wordt mee ingenomen en er wordt een erfdienstbaarheid langs gecreëerd die dienst
doet als toegang voor onderhoud van de gracht.
1.4

archeologische voorkennis

Niet van toepassing.
1.5

doel en vraagstelling van het onderzoek

Het doel van het onderzoek als geheel is het opsporen en in kaart brengen van de eventueel in het
onderzoeksgebied aanwezige archeologische vindplaatsen. Allereerst dient door middel van het
bureauonderzoek aan de hand van bestaande bronnen informatie verworven te worden over bekende
of te verwachten archeologische resten en/of sporen.
De vraagstelling van het bureauonderzoek is als volgt:
- Wat is de geologische opbouw van het plangebied?
- Zijn er aanwijzingen voor verstoringen binnen het plangebied?
- Wat zijn de bekende en verwachte archeologische resten en/of sporen binnen het onderzoeksgebied?
Wat is bekend van het karakter, de omvang, datering, gaafheid en conservering van deze resten?
‐ Wat is de impact van de geplande werken?
1.6 opzet van het rapport en motivatie bronnenmateriaal
De verslaglegging is per uitgevoerd onderdeel van het onderzoek samengesteld. In hoofdstuk 2 zullen
de resultaten (assessment) van het bureauonderzoek worden beschreven. voor wat betreft de historische
gegevens is gebruik gemaakt van de beschikbare literatuur - voornamelijk online (zie literatuur). De
historische cartografische bronnen (Vandermaelenkaart, Ferrariskaart, Atlas der Buurtwegen en Poppkaart) zijn geraadpleegd via de raadpleegdienst voor historische cartografie (Agiv). De bodemkundige
kaarten zijn geraadpleegd op de website www.dov.vlaanderen.be. De bekende archeologische gegevens
zijn opgezocht op de Centrale Archeologische Inventaris.
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2

onderzoek ⁽assessment⁾

2.1

aardkunde ⁽bodem en landschap⁾

2.1.1

geologische ontwikkeling

Het plangebied bevindt zich in de geografische streek Zandlemig Vlaanderen op een noordoostelijk
georiënteerde helling nabij Opwijk. Het bevindt zich in de bovenloop van de Nijverzeelbeek, welke
hier ergens tussen de 35 m en 42 m TAW ontspringt. De beek watert eerst in noordoostelijk, later
noordelijke richting af. De Nijverzeelbeek is vernoemd naar het gehucht Nijverzeel.1
Het tertiair substraat bestaat uit de Formatie van Maldegem (fig. 2.1). De mariene afzettingen die
tot deze formatie behoren bestaan uit een afwisseling van lagen zand en klei. Het grootste deel van het
plangebied bevindt zich in het Lid van Ursel (MaUr), dat uit een blauwe tot grijsblauwe klei bestaat.
Het stratigrafisch oudere Lid van Asse (ook bestaande uit klei) is hier niet afzonderlijk gekarteerd en
inbegrepen bij het Lid van Ursel. Op het laagste punt van het plangebied in het uiterste noordoosten
kan nog net de kleihoudende, fijne grijze tot groene zanden worden aangesneden van het Lid van
Wemmel (MaWe).
Het Quartair wordt gekenmerkt door een cyclische afkoeling tijdens de verschillende glacialen
(fig. 2.2). Uit de periode tot het laatste glaciaal, het Weichselien (115.000 tot 10.000 jaar geleden), zijn
er weinig afzettingen bewaard gebleven, doordat er voornamelijk erosie plaatsvond. De rivierdalen
werden verder uitgediept. Vanaf het Midden-Weichselien kreeg door verdere verdroging van het
klimaat de wind een steeds grotere rol en konden er grote hoeveelheden sediment opwaaien. Het
plangebied bevindt zich in de zone waar zandleem werd afgezet door de wind (eolische afzetting). De
Quartairgeologische kaart (fig. 2.2) laat voor het plangebied geen andere kaarteenheden zien.
2.1.2

reliëf en bodem binnen het plangebied

Figuur 2.3 laat een uitsnede zien van het Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen. Het plangebied varieert in
hoogte van 35 m TAW in het oosten tot 30 m TAW in het uiterste oosten. In profiel is te zien dat het
eerste deel van het tracé zich haaks op de helling bevindt, op een hoogte van ca. 34-35 m TAW
(fig. 2.4). Vanaf de knik in het tracé volgt het de helling en daalt het maaiveld tot ca. 30 m TAW.
De bodems die in dit gebied zijn ontstaan, zijn sterk gerelateerd aan het substraat, reliëf en de
geomorfologie (fig. 2.5). In het hoogste deel van het plangebied is sprake van een matig natte
zandleembodem met sterk gevlekte en verbrokkelde textuur B horizont (Ldc). Hellingafwaarts gaan
deze bodems over in een matig natte zandleembodem met structuur B horizont (Ldb) en nog lager in
een natte zandleembodem zonder profiel (Lep). De natte zandleembodems zijn te relateren aan het
brongebied van de Nijverzeelbeek.
Figuur 2.6 laat een uitsnede zien van de erosiegevoeligheidskaart. Het grootste deel van het
plangebied bevindt zich op percelen met een lage tot zeer lage erosiegevoeligheid. Dit heeft vooral te
maken met de relatief lage hellingshoek van het terrein.

1

Kempeneers et al. 2016, 240.
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Fig.

2.1.

Opwijk/Aalst

-

Buffering

project

20.421

(23.195).

Tertiair

geologische

kaart

1:50.000.

(bron:

http://dov.vlaanderen.be)
A Formatie van Maldegem, Lid van Ursel. B Formatie van Maldegem, Lid van Wemmel. C Formatie van Lede. D Formatie
van Maldegem, Lid van Onderdale. E Plangebied. F Bebouwing. G Wegen. H Water
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Fig. 2.2. Opwijk/Aalst - Buffering project 20.421 (23.195). Quartairgeologische kaart. (bron: http://dov.vlaanderen.be)
A Profieltype 1. B Profieltype 2. C Profieltype 2a. D Plangebied. E Bebouwing. F Wegen. G Water.
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Fig. 2.3. Opwijk/Aalst - Buffering project 20.421 (23.195). Uitsnede van het Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II. (bron:
http://dov.vlaanderen.be)
A Plangebied. B Bebouwing. C Perceelgrens
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Fig. 2.4. Opwijk/Aalst - Buffering project 20.421 (23.195). Hoogteverloop. Bron: geopunt.be
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Fig. 2.5. Opwijk/Aalst - Buffering project 20.421 (23.195). Uitsnede van de bodemkaart Vlaanderen 1:20.000. (bron:
http://dov.vlaanderen.be)
A Droog zandleem. B Vochtig zandleem. C Vochtig leem. D Nat zandleem. E Antropogeen. F Plangebeid. G Bebouwing.
H Wegen. I Water. J Perceelgrens.
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Fig. 2.6. Opwijk/Aalst - Buffering project 20.421 (23.195). Uitsnede van de Potentiële Erosiekaart per perceel 2016 1:20.000.
(bron: http://dov.vlaanderen.be)
A Medium. B Laag. C. Zeer laag. D Verwaarloosbaar. E Bijzondere strook. F Plangebied G Bebouwing. H Wegen. I Water.
G Perceelgrens.
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Fig 2.7. Opwijk/Aalst - Buffering project 20.421 (23.195). Uitsnede van de bodembedekkingskaart.
A Gebouwen. B Autowegen. C Overig afgedekt. D Spoorwegen. E Water. F Overig onafgedekt. G Akker. H Gras/struiken.
I Bomen. J Gras/struiken (landbouwgebruiksperceel). K Gras/struiken (WBN). L Bomen (WBN). M Gras/struiken (WTZ).
N Bomen (WTZ). O Pangebied. P Perceelsgrens.
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2.2

archeologie en historische situatie

Figuur 2.8 geeft een overzicht van de CAI-inventarisnummers in de omgeving van het plangebied
(tabel 2.1). De bekende meldingen betreffen voornamelijk tevens bekende beschermde monumenten.
Dit laat zien dat het plangebied zich bevindt in een cultureel rijke omgeving.
CAI locatie

datering

naam

omschrijving

1451

midden Romeinse tijd

De Biest - Tichelveld
R3

1455

Late Middeleeuwen

Hof ten Eeken

2672

Late Middeleeuwen

Parochiekerk SintPieters

betwist urnengraf - eventueel tumulusgraf.
Een gracht gevuld met baksteen, een onderaardse gang die schuin
naar beneden liep. Op ongeveer 8 m kwam hij uit op een gewelfde
kelder, uitgehouwen in de vaste grond met: zeshoekige glazen fles,
glazen bolle fles (aryballus), eivormige urne, mortarium, bord in
gewoon aardewerk, scherven van een pot in gewoon aardewerk.
Vondsten worden bewaard in KMKG (gift M. Galesloot));
de gracht die het voorhof van het opperhof scheidde werd
teruggevonden. Op het opperhof werden enkele muren en een
bastenen vloertje vrijgelegd. Tenminste 2 bouwfazen konden
onderscheiden worden);
In 2012 werden 40 skeletten en fragmenten van skeletten in
anatomisch verband aangetroffen. De kerkhofmuur werd ook ontdekt.
Tevens werden begravingen in de kerk aangetroffen: in de sacristie
werden zeven skeletten gevonden. De skeletten in de sacristie zijn
stratigrafisch ouder dan het 17de-18de eeuws koor. De recentste
skeletten in het kerkhof zijn 20ste eeuw.

30028

Steentijd

Konijnaarde (M 12)

30089

Steentijd

Spruithoek (M 175)

30090

Onbekend

Spruithoek (M 144)

30132

Steentijd

Spruithoek (M 139)

30134

Steentijd

Eksterke (M 138)

30625

Steentijd

Den Kloetener

30636

Late ijzertijd

Kruipersmeerbeek

30727

Steentijd

Eksterke (M 405)

30834

Late Middeleeuwen

Eerdegemstraat I

30835

Late Middeleeuwen

31960

Vroege
Middeleeuwen

Molen van
Baardegem
Parochiekerk SintMargaretha

31971
159273

Late Middeleeuwen
Nieuwe tijd

Zwanenesthoeve
Wallekensdreef I

In 2015 zijn nog grafkuilen en twee skeletten in anatomisch verband
gevonden. Verder werd bij onderzoek ook los botmateriaal
aangetroffen. Daarbij zou de aanwezigheid van spijkers kunnen
wijzen op het begraven in kisten.
Het betreft enkele losse vondsten aangetroffen tijdens
archeologische prospectie : een tiental vuurstenen artefacten, o.a.
dubbelschrabber.
Enkele vondst gedaan tijdens veldprospectie kling met afgestompte
boord van Tjongerspits
Het betreft een melding van archeologisch prospectie onderzoek,
zonder verdere details of datering.
Een vondstenconcentratie van 18 vuurstenen artefacten gedaan
d.m.v veldprospectie
8 vuurstenen artefacten, o.a. fragment van een bijl opgedaan bij
archeologische veldprospectie
Een losse vondst gedaan ten tijden van veldprospectie: vuurstenen
pijlpunt, op beide vlakken bijna over heel het oppervlakte voorzien
van dekkende retouches.
Bij archeologisch onderzoek bij de aanleg van een vijver kwamen
aan het licht:
- het materiaal komt uit verschillende lagen, afzettingspakketten,
wellicht door de beek van een site (?) meegenomen en afgezet,
- oa. in een grintpakket met vooral ook veel beendermateriaal (dat
naar een veestapel verwijst zonder merkbare Romeinse invloeden).
- In de organische sedimenten oa een metalen (messing) armband
met bolvormige uiteinden en verschillende horizontaal gelegen
aangepunte balken, en uit de aardehopen een vijfribbige armband in
paars glas
-dierlijk botmateriaal, voornamelijk van huisdieren (rund, paard,
varken, hond,
Tijdens veldprospectie aangetroffen losse vondsten: vuurstenen
artefacten die (o.m. kling) die moeilijk te dateren vallen en een
fragment van een gepolijste bijl
Het gaat waarschijnlijk om 2 molens: herbouwd op een andere plaats
in 17de eeuw.
windmolen
Oud vroeg-romaans zaalkerkje omgebouwd tot koor van de huidige
kerk. Dit kerkje is laat-romaans met vermening van vroeg-gotische en
barokke elementen, opgetrokken uit Balegemse steen.
Site met walgracht.
Site met walgracht
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162293

Midden ijzertijd Romeinse tijd

210068

Romeinse Tijd

Groenstraat fase I

Meerdere archeologische onderzoeken hebben een verscheidenheid
aan nederzettingssporen en graven aangetroffen op deze locatie.
Tevens ook een aantal spiekers en een grote dump van Romeins
vaatwerk dat lijkt te wijzen op een mogelijke aanwezigheid van een
villa terrein in de omgeving.
Een crematiegraf met een weinig verbrand bot (3 gr). Homogene
samenstelling houtskool (eik, één fragmant sleedoorn). Enige bijgift
een slecht geconserveerde ronde emailfibula in koperlegering.
Tevens werd een kuil aangesneden met in de vulling Romeins
bouwmateriaal.

Tabel 2.1. Opwijk/Aalst - Buffering project 20.421 (23.195). Locaties uit de CAI.

Fig. 2.8. Opwijk/Aalst - Buffering project 20.421 (23.195). Locatie uit de Centrale Archeologische Inventaris in de omgeving
van het plangebied.
A Plangebied. B CAI-locaties.
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Buiten de CAI zijn historische gegevens bekend uit het Inventaris van het Agentschap Onroerend
Erfgoed. Hieruit is op te maken dat er geen beschermd onroerend erfgoed aanwezig is binnen het
plangebied. Op ongeveer 800 meter ten zuiden van het plangebied bevindt zich het Kravaalbos. Dit is
onderdeel van het landschappelijk erfgoed.2 Dit bos is een relict van het vroegere Kolenwoud. Verder is
er in de directe omgeving van het plangebied geen extra beschermd onroerend erfgoed aanwezig. Het
plangebied ligt in de periferie van de dorpen opwijk, Mazenzele en Baardegem. Binnen deze dorpen
zijn wel beschermde monumenten bekend, maar deze bevinden zich op een grotere afstand van het
plangebied en zijn daardoor niet relevant voor een gedetailleerde bespreking. Op de luchtfoto's uit
1971 en 2015 is te zien dat er weinig veranderd is tussen 1971 en 2015. Enkel de omliggende
bebouwing is toegenomen. De densiteit van de historische bebouwing is zeer laag. Binnen het
plangebied is geen bebouwing aanwezig op de historische kaarten.

Fig. 2.9. Opwijk/Aalst - Buffering project 20.421 (23.195). Plangebied geprojecteerd op de Ferrariskaart (1771-1778). Bron:
geo.onroerenderfgoed.be. A Plangbied

2

Agentschap

Onroerend

Erfgoed

2017:

Kravaalbos

en

omgeving,

Inventaris

Onroerend

Erfgoed

[online],

https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/135121 (geraadpleegd op 15 februari 2017).
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ferraris kaart 1771-1778 ⁽fig. 2.9⁾

Het plangebied is gelegen op landbouwgrond dat een lichte glooiing vertoont. Het meest oostelijk deel
en het meest noordelijke deel van het plangebied liggen echter op weiland. Het plangebied versnijdt
meerdere percelen. Deze grenzen zijn aangeduid als heggen. Naast perceelsgrenzen ligt het plangebied
ook op de grens tussen aan de westkant het Hertogdom Brabant en aan de oostkant Dendermonde. Op
500 meter ten westen van het plangebied staat de Molen van Baerdeghem aangeduid. Het bterft een
houten korenmolen, waarvan dit de tweede versie is.3
atlas der buurtwegen⁽1843-1845⁾ ⁽fig. 2.10⁾

De perceelsverdeling zoals op deze kaart te zien is, komt nagenoeg overeen met de huidige
perceelsgrenzen. Enkel de perceelsgrenzen aan de oostkant in de bocht wijken af van de huidige
grenzen. Er lopen een aantal buurtwegen in en rondom het westelijke deel van het plangebied. Het
betreft sentiers 3, 48, 96, De geplande werken gaan aansluiten aan de buurtweg nr 3.In het oosten zijn
geen buurtwegen geregistreerd.
popp ⁽1842-1880⁾ ⁽fig. 2.12⁾

De perceelsgrenzen komen direct overeen met de huidige perceelsgrenzen. Aangezien de
opstellingsperiode van de Popp-kaart een lange doorlooptijd heeft, is het aannemelijk dat dit gedeelte
van de kaart later is opgesteld dan de Atlas der Buurtwegen. Verder is te zien dat het plangebied nog
steeds in een leeg gebied ligt op landbouwgrond. Ook op deze kaart is de weg waar de geplande
werken op gaan aansluiten aangeduid.
vandermaelen ⁽1850⁾ ⁽fig. 2.11⁾

Deze kaart laat zien dat het plangebied op landbouw grond gelegen is in de periferie van Borne nr. 20
(Plaisanten Hof Cab) in het noordoossten, Borne nr. 19 (Droes Hout) in het zuidoosten, en Baerdegem
in het westen.

3

De eerste is reeds in 1582 vernield tijdens religieuse onrusten. Een tweede versie is vervolgens gebouwd in 1646 en

vervolgens gesloopt in 1891. http://www.molenechos.org/verdwenen/molen.php?AdvSearch=4485
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Fig. 2.10. Opwijk/Aalst - Buffering project 20.421 (23.195). Plangebied geprojecteerd op de Atlas der Buurtwegen (18431845). Bron: geopunt.be. A Plangebied.
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Fig. 2.11. Opwijk/Aalst - Buffering project 20.421 (23.195). Plangebied geprojecteerd op de Vandermaelenkaart (circa 1850).
Bron: geopunt.be. A Plangebied.
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Fig. 2.12. Opwijk/Aalst - Buffering project 20.421 (23.195). Plangebied geprojecteerd op de Popp-kaart (1842-1880). Bron:
geopunt.be. A Plangebied.
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Fig. 2.13. Opwijk/Aalst - Buffering project 20.421 (23.195). Luchtfoto uit 1971 met de locatie van het planegebied. A
Plangebied.
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Fig. 2.13. Opwijk/Aalst - Buffering project 20.421 (23.195). Luchtfoto uit 2015 met de locatie van het planegebied. A
Plangebied.
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2.3

archeologische verwachting ⁄ synthese

In paragraaf 1.5 zijn de doel- en vraagstellingen van het onderzoek geformuleerd. In deze paragraaf
zullen deze in de lopende tekst behandeld worden.
In het plangebied zal een nieuwe buffergracht aangelegd worden die aansluit op een bestaande gracht
(bijlage 3 - 6). Voor het plangebied is een bureauonderzoek uitgevoerd om een inschatting te maken
van de archeologische potentie en kenniswinst.
Binnen het plangebied zijn geen (grootschalige) verstoringen bekend. Het plangebied ligt op een
noordoostelijk georiënteerde (flauwe) helling. Het merendeel van het plangebied staat bodemkundig
geklasseerd als vochtige zandleemgronden. Het noordwestelijke deel en het oostelijke deel liggen ter
hoogte van natte zandleemgronden. Laatstgenoemde zone is op de Vandermaelenkaart aangegeven als
(nat) grasland. Op de historische kaarten is het plangebied enkel in gebruik voor agrarische doeleinden.
De potentiële erosiegevoeligheid is zeer laag tot laag. In de onmiddellijke omgeving zijn geen locaties
bekend in de CAI. De dichtstbijzijnde locaties liggen op de hoger gelegen delen ten westen van het
plangebied.
De eventueel aanwezige archeologische waarden zijn bedreigd door de geplande werkzaamheden
(impact). Het terrein heeft potentie op archeologische kennisvermeerdering voor alle periodes tot aan
de Nieuwe Tijd. Minimaal vanaf deze periode is het gebied in gebruik geweest voor agrarische
doeleinden. Voor de zones gelegen in natte zandleemgronden (noordwestelijke en oostelijke deel)
wordt de archeologische verwachting lager ingeschat dan de overige zones, in die mate dat de potentie
op kennisvermeerdering nagenoeg afwezig is in de zones met een natte zandleem. In deze zones zullen
vermoedelijk enkel perceleringsgreppels uit de Nieuwe en Nieuwste Tijd verwacht mogen worden. In
de zones waar sprake is van een natte zandleem, dient voorts geen vervolgonderzoek met ingreep in de
bodem uitgevoerd te worden.. In hoeverre het werkelijke beeld van de bodem overeenkomt met de
zonering (vochtige en natte zandleemgronden) is onderwerp van een landschappelijk booronderzoek.
Verder onderzoek wordt dan ook in eerste instantie nodig geacht in het gehele plangebied. Dit
onderzoek dient gefaseerd uitgevoerd te worden. In eerste instantie dient een landschappelijk
booronderzoek uitgevoerd te worden. Hieruit zal moeten blijken wat de beste vervolgstrategie is
(archeologische boringen, proefsleuven of geen vervolg).

2.4

samenvatting

In het plangebied zal een nieuwe buffergracht aangelegd worden die aansluit op een bestaande gracht
(zie paragraaf 1.2). Binnen het plangebied zijn geen (grootschalige) verstoringen bekend. Dit betekent
dat de geplande werkzaamheden een destructieve impact hebben op de eventueel aanwezige
archeologische waarden. Het terrein heeft potentie op archeologische kennisvermeerdering voor alle
periodes tot aan de Nieuwe Tijd. Minimaal vanaf deze periode is het gebied in gebruik geweest voor
agrarische doeleinden. Voor de zones gelegen in natte zandleemgronden (noordwestelijke en oostelijke
deel) wordt de archeologische verwachting lager ingeschat dan de overige zones. In hoeverre het
werkelijke beeld van de bodem overeenkomt met de zonering (vochtige en natte zandleemgronden) is
onderwerp van een vervolgonderzoek. Verder onderzoek wordt dan ook nodig geacht in het gehele
plangebied. Dit onderzoek dient gefaseerd uitgevoerd te worden. In eerste instantie dient een
landschappelijk booronderzoek uitgevoerd te worden. Hieruit zal moeten blijken wat de beste
vervolgstrategie is (archeologische boringen, proefsleuven of geen vervolg).
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4
Figuur

plannenlijst projectcode 2017b212
Type

Onderwerp

Aanmaakschaal

Aanmaakwijze

Datum

locatiekaart

Locatie plangebied

onbekend

Digitaal

15-2-2017

1.2

topografische kaart

locatie plangebied

onbekend

Digitaal

15-2-2017

1.3

verstoringskaart

Diepte van de geplande

onbekend

Digitaal

15-2-2017

2.1

Tertiairgeologische kaart

Locatie plangebied

1:50.000

Digitaal

15-2-2017

2.2

Quartairgeologische kaart

Locatie plangebied

1:50.000

Digitaal

15-2-2017

2.3

Hoogtemodel (1m)

Digitaal hoogtemodel

1:25.000

Digitaal

15-2-2017

onbekend

Digitaal

15-2-2017

nummer
1.1

ingrepen

terrein en omgeving
2.4

Hoogteverloop

hoogteverloop

in

het

plangebied
2.5

Bodemkaart

Locatie plangebied

1:20.000

Digitaal

15-2-2017

2.6

Potentiële erosiekaart

Locatie plangebied

1:20.000

Digitaal

15-2-2017

2.7

Bodembedekkingskaart

Locatie plangebied

onbekend

Digitaal

15-2-2017

2.8

CAI-kaart

CAI vondstlocaties

1:1

Digitaal

2001-2016

2.9

Historische kaart

Locatie plangebied op de

onbekend

Analoog

1771-1778

2.10

Historische kaart

Locatie plangebied op de

onbekend

Analoog

1843-1845

onbekend

Analoog

1846-1854

onbekend

Analoog

1842-1880

1:500

Digitaal

15-2-2017

Ferrariskaart

Atlas der Buurtwegen
2.11

Historische kaart

Locatie plangebied op de
Vandermaelen

2.12

Historische kaart

Locatie plangebied op de
Popp-kaart

bijlage 2

5

kadasterkaart

locatie plangebied

fotolijst projectcode 2017b212

nummer

type

onderwerp

vervaardiging

datum

Fig. 2.13

foto

Luchtfoto van het plangebied

Analoog

1971

Fig. 2.14

foto

Luchtfoto van het plangebied

Digitaal

2015
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bijlage 1
begin

overzicht van archeologische perioden
einde

periode

1789 na Chr. - heden
1500 na Chr. - 1789 na Chr.

Nieuwste Tijd
Nieuwe Tijd

1200 na Chr. - 1500 na Chr.
900 na Chr. - 1200 na Chr.
430/450 na Chr. - 900 na Chr.

Late Middeleeuwen
Volle Middeleeuwen
Vroege Middeleeuwen

275 na Chr. - 430/450 na Chr.
69 na Chr. - 275 na Chr.
57 voor Chr. - 69 na Chr.

laat-Romeinse tijd
midden-Romeinse tijd
vroeg-Romeinse tijd

250 voor Chr. -57 voor Chr.
475/450 voor Chr. -250 voor Chr.
800 voor Chr. -475/450 voor Chr.

Late IJzertijd
Midden IJzertijd
Vroege IJzertijd

1050 voor Chr.-800 voor Chr.
1800/1750 voor Chr.-1050 voor Chr.
2000/2100 voor Chr.-1800/1750 voor Chr.

Late Bronstijd
Midden Bronstijd
Vroege Bronstijd

5300 voor Chr. -2000 voor Chr.

Neolithicum

9500 voor Chr. -5300 voor Chr.

Mesolithicum

tot 9500 voor Chr.

Paleolithicum
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bijlage 2 plangebied op de kadasterkaart
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