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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 22.094 in de gemeente Mol (fig. 1.1. en 1.2). Ter
vervanging van verouderde rioolbuizen zullen bij renoveringwerkzaamheden nieuwe buizen geplaatst
worden. Hierbij zal een pompstation worden afgebroken en opnieuw worden opgebouwd. Tevens
zullen wegenisherstelwerken worden uitgevoerd. Langs het tracé zijn drie aansluitende percelen
aangemerkt voor grondverbetering. 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
omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige 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. Mol - Renovatie doorvoerleiding Ezaart - Slagmolenstraat (22.094). In inzet de locatie van Ezaart in Vlaanderen.
A Plangebied; B Perceel voor grondverbetering C. Locatie plangebied
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Fig. 1.2. Mol - Renovatie doorvoerleiding Ezaart - Slagmolenstraat (22.094). Locatie van het plangebied op de topografische
kaart.
A Plangebied; B Perceel voor grondverbetering
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1.2

plangebied en geplande werkzaamheden

Het plangebied beslaat een deel van de straat Ezaart in Ezaart, een gehucht van de gemeente Mol. Deze
weg staat ook bekend als de N103. Het geplande tracé vangt aan de zuidwestelijke zijde aan bij het
pompstation dat aan de onpare zijde van de Ezaart ligt, ter hoogte van de kruising tussen de Korenstraat
en de Ezaart. Het pompstation (P1) zal afgebroken en opnieuw aangelegd worden. Vanaf het
pompstation zal een bestaande persleiding (HDPE) vervangen worden.. Hierbij zal een halve rijweg aan
de noordelijke zijde opgebroken worden. De nieuw te leggen buizen zullen dieper komen te liggen
dan de bestaande afvoer. Ter hoogte van Ezaart 384 zal het tracé in noordoostelijke richting aangelegd
worden onder de straat Ezaart. Hier komt een DWA (droogweerafvoer, sterk geconcentreerd
afvalwater) die aangesloten wordt op een nieuw pompstation (P5), die aan de onpare zijde van de
Ezaart ter hoogte van de kruising tussen de Ezaart en Weverstraat wordt aangelegd. Vanaf daar zal de
leiding het verdere tracé langs de Ezaart volgen tot aan P15, vanwaar de leiding groter wordt en
gravitair kan afwateren naar de kruising tussen de Ezaart en de Slagmolenstraat. Vanaf de kruising met
de Weverstraat zal eveneens een RWA (regenwaterafvoer) leiding het tracé langs de Ezaart aan de pare
zijde gaan volgen. De leidingen komen naast elkaar te liggen, waardoor het nodig is de volledige rijweg
op te breken. Eveneens zullen vanaf de kruising tussen de Weverstraat en de Ezaart in noordoorstelijke
richting alle bestaande leidingen opgevuld worden. Deze keus is gemaakt vanwege de nutsleidingen die
boven de bestaande leidingen gelegd zijn. De hoogteligging van het tracé loopt van ca. 23.32 m TAW
in het zuidwesten bij P1 en ca. 23.27 m TAW in het zuiden van de Weverstraat naar ca. 26.19 m
TAW in het noordoosten ten hoogte van P18 (zie tabel 1.1 en bijlage XX voor een globaal overzicht
van de geplande werken en de verstoring).
Binnen het plangebied is de aanleg van 1) een DWA van 250 mm, 2) een DWA van 700 mm diameter,
3) een RWA van 700 mm diameter, 4) een pompstation (PS1 - die een oude vervangt), 5) een nieuw
pompstation (PS5), 6) een nieuwe HDPE van 300 mm diameter, 7) reeds bestaande grachten die
heraangelegd worden langs de Ezaart en 8) herprofilering van bestaande grachten langs de Weverstraat.
De vier leidingen zijn aangegeven in de plantekeningen in bijlage 3 tot en met 8 in de volgende
kleuren: beide DWA leidingen en de HDPE leiding zijn gestippeld rood aangegeven, de RWA leiding
is aangegeven in gestippeld blauw. Bestaande leidingen zullen opgevuld worden en het opgebroken
wegdek zal vernieuwd worden. Het volledige tracé heeft een lengte van ca. 1.800 meter. Het deel waar
de bestaande grachten heraangelegd en geherprofileerd worden beslaan ca. 700 meter, en zullen geen
nieuwe verstoringen veroorzaken. De grondwerkzaamheden die nieuwe verstoringen zullen
veroorzaken zullen uitgevoerd worden bij de aanleg van nieuwe leidingen.
Oppervlakte van het plangebied en ingreep
De oppervlakte van het plangebied bestaat voornamelijk uit de lengte van de uit te graven rioolsleuven
en de aan te leggen bestrating en rooilijnbreedte en het terrein voor grondverbetering. De oppervlakte
van het plangebied bedraagt ca. 27 597 m2. De oppervlakte van de ingreep in de bodem bedraagt
ongeveer evenveel 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.
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straat

werkzaamheden

afmetingen

diepte

Ezaart

Heraanleg grachten tbv HDPE

lengte ca. 450 m

zie leiding

HDPE leiding

lengte ca. 450 meter

1.2 - 3.9 m

DWA leiding

diameter 250 mm, lengte ca. 487 m

1.4 - 2.3 m

DWA leiding

diameter 700 mm, lengte ca. 503 m

2.5 tot 3.6 m

leiding

Weverstraat

RWA leiding

diameter 700 mm, lengte ca. 673 m

1.6 tot 2.1 m

Aanleg pompstation PS1

ca. 18 x 20 m

ca. 5.9 m

Aanleg pompstation PS5

ca. 4 x 5 m

ca. 3.5 m

Terrein voor grondverbetering

8349 m2

30 - 40cm

herprofilering grachten

lengte ca. 470 m

0.9 tot 1.4 m

werkzone aan beide kanten van

270m

50 cm

de weg
Tabel 1.1. Mol - Renovatie doervoerleiding Ezaart - Slagmolenstraat (22.094). Locatie en lengte van de aan te leggen
rioleringen en werkzones.
graven⁄dempen grachten

Vanaf het pompstation PS1 in de Ezaart zullen in noordoostelijke richting de bestaande grachten voor
regenwater heraangelegd worden naar de oorspronkelijke toestand, waarbij kopmuren en duikers
opgebroken en opnieuw aangelegd zullen worden.
In de Weverstraat zullen daarnaast nog de grachten aan beide zijden van de weg geherprofileerd
worden. Deze grachten worden verbonden met de RWA leiding die het tracé langs de Ezaart volgt en
zorgen ervoor dat het regenwater naar de Molse Neet geleid wordt.
wegeniswerken

Voor de werkzaamheden zullen de wegen geheel of gedeeltelijk afgebroken worden. Naderhand zullen
deze weer naar oude toestand hersteld worden.
terrein voor grondverbetering

De percelen 1245A, 1246C en 1246E ten noorden van de Ezaart zijn aangemerkt als terreinen van
grondverbetering. Deze percelen samen hebben een oppervlakte van 8.352 m2.
De kadastrale gegevens zijn weergegeven in tabel 1.3 en bijlage 2.
Kadastrale gegevens
Mol, 3de afdeling, Sectie E
1256F, 1245B, 1253A, 1250B, 1249A, 1240A, 1239/2A, 1239A1234D, 1234C, 1233A, 1228B,1208B, 1203B, 1203H, 1203K, 1148B, 1148L, 1147, 1146,
1145, 1143, 1142A
Terrein voor grondverbetering
Mol, 3de Afdeling, Sectie E
1246E, 1246C, 1245A

Tabel 1.3. Mol - Renovatie doorvoerleiding Ezaart - Slagmolenstraat (22.094). Kadastrale gegevens.
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1.3 verstoorde zones
Het plangebied is gedeeltelijk verstoord door de constructie van de bestaande wegen en
rioleringsleidingen. De diepte van de verstoring hangt samen met de bestaande riolering. De nieuw te
aanleggen rioleringen komen dieper te liggen dan de bestaande leidingen. Dit geldt voor de aanleg van
de leidingen in de Ezaart.
1.4

archeologische voorkennis

Op het plangebied is geen archeologische voorkennis 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.
Volgende onderzoeksvragen worden behandeld:
- 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 (Ferrariskaart en Atlas der Buurtwegen en Vandermaelenkaart) zijn
geraadpleegd via de raadpleegdienst voor historische cartografie (Agiv). Voor dit plangebied is de Poppkaart niet beschikbaar. 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 ligt in het zandgebied van de Zuiderkempen, binnen het gebied dat
geomorfologisch gerekend wordt tot het Glacis van Diepenbeek-Beringen. Dit betreft een zuidoostnoordwest gerichte strook ten zuidwesten van het Kempens Plateau die in zuidwestelijke richting
afhelt.1 De helling is ontstaan door terugschrijdende erosie door rivieren als de Grote en Kleine Nete,
maar ook de Molse Nete. De dalen van deze rivieren behoren tot het Scheldebekken.
Het Tertiair substraat wordt gevormd door de Formatie van Kasterlee (fig. 2.1, Kl). Deze mariene
afzetting uit het Vroeg Plioceen bestaat uit bleekgroen tot bruin fijn zand met paarse klei-horizonten en
is licht glauconiet- en micahoudend. Onderaan kunnen kleine zwarte silexkeitjes worden aangetroffen.
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. De makkelijk erodeerbare zanden van Kasterlee in de ondergrond zorgden
ervoor dat een inham ontstond in de westelijke rand van het Kempisch Plateau globaal tussen de
dorpen Ham en Mol. De inham wordt in het zuiden en noorden respectievelijk geflankeerd door de
veel resistentere formaties van Diest en Mol. De niet in het Holoceen of tardiglaciaal afgedekte
zandgronden kennen profieltype 1 (fig. 2.2). De ondiepe ondergrond bestaat hier uit verstoven zand,
wat vanaf het Midden-Weichselien door verdroging van het landschap werd opgewaaid. Het
pleistocene dal van de Molse Nete wordt gekenmerkt door profieltype 3. Ook hier bevindt zich eolisch
zand, maar in de ondergrond bevinden zich pleistocene fluviatiele afzettingen. De profielopbouw in het
huidige dal van de Molse Nete is vergelijkbaar met die in het pleistocene dal, maar hier wordt het
afgedekt door holocene en mogelijk tardiglaciale fluviatiele afzettingen (fig. 2.2, profieltype 3a). Locaal
kunnen verstuivingen in het tardiglaciaal en/of Holoceen hebben geleid tot de vorming van duinen
(profieltype 1b).

1

Frederickx/Gouwy 1996, 4.
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Fig. 2.1. Mol - Renovatie doorvoerleiding Ezaart - Slagmolenstraat (22.094). Tertiair geologische kaart 1:50.000. (bron:
http://dov.vlaanderen.be)
A. Formatie van Diest. B. Formatie van Kasterlee. C. Plangebied. D. Terrein voor grondverbetering. E. Bebouwing. F.
Wegen. G. Water.
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Fig. 2.2. Mol - Renovatie doorvoerleiding Ezaart - Slagmolenstraat (22.094). Quartiargeologische overzichtskaart. (bron:
http://dov.vlaanderen.be)
A. Profieltype 1: eolische afzettingen Weichselien (leem). B. Profieltype 1b: Holocene en/of Tardiglaciale eolische
afzettingen (b) bovenop de Pleistocene sequentie (1) C. Profieltype 3: fluviatiele afzettingen Weichselien mogelijk afgedekt
door eolische afzettingen Weichselien. D. Profieltype 3a: idem met holoceen fluviatiel dek; E. Profieltype 3b: Holocene
en/of Tardiglaciale eolische afzettingen (b) bovenop de Pleistocene sequentie (3); F. Plangebied. G. Terrein voor
grondverbetering. H. Bebouwing. I. Wegen. J. Water.
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 26 m TAW in het noordoosten tot ca. 21.7 m TAW waar de Ezaart de Molse Nete snijdt.
In een hoogteprofiel over de Ezaart is te zien dat het tracé zeer geleidelijk daalt van 26 m tot 22 m
TAW over een lengte van ca. 1.5 km (fig. 2.4). De noordoostelijke helft van het tracé volgt de rand
van het holocene dal van de Molse Nete. Vanaf de kruising van de Ezaart met de Weverstraat begeeft
het tracé zich langzaam in zuidwestelijke richting in het dal. De zuidelijke aftakking van het tracé is
haaks op het dal van de Molse Nete georiënteerd. Dit tracé over de Weverstraat daalt van 24.5 m TAW
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tot 22 m TAW ter plaatse van de Molse Nete om iets weer te stijgen tot 23 m over een lengte van
305 m.
De bodems die in dit gebied zijn ontstaan, zijn sterk gerelateerd aan het substraat, reliëf en de
geomorfologie (fig. 2.5). Het dorp Ezaart is ontstaan op een duin en hoewel de noordoostelijke helft
van het tracé over de weg Ezaart zich in Bebouwde zone (OB) bevindt, kan ervan uit worden gegaan
dat zich hier duingronden (X) bevinden. Mogelijk is hier ook sprake van matig droge zandbodems met
een dikke antropogene humus A-horizont (Zcm). Daar waar het tracé het dal van de Molse Nete in
gaat volgt het een smalle strook van natte lemig zandbodems zonder profiel (Sepz), om helemaal in het
zuidwesten uit te komen in zeer natte lemige tot lichte zandbodems zonder profiel (v-Sfp en v-Pfp).
Voor de zuidelijke aftakking in het dal van de Molse Nete geldt eenzelfde opeenvolging van
bodemtypes. Alleen zou dit tracé over de Weverstraat een voorkomen van veengronden (V)
doorkruisen.
De percelen die voor grondverbetering in aanmerking komen bevinden zich op Seg3z; natte lemig
zandbodem met duidelijke ijzer en/of humus B horizont, daarmee zijn ze gelegen op een
grensovergang van de noordelijker gelegen zandgronden en de zuidelijk gelegen natte bodems.
Figuur 2.6 laat een uitsnede zien van de erosiegevoeligheidskaart. Een groot deel van de omgeving van
het plangebied is niet gekarteerd. De wel gekarteerde percelen laten echter zien dat de
erosiegevoeligheid hier verwaarloosbaar is.
De bodembedekkingskaart laat zien dat de terreinen voor grondverbruik in gebruik zijn als
landbouwgrond, al dan niet begroeid met gras en struiken. Het overige deel van het plangebied is zoals
bekend afgedekt door een weg.
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Fig. 2.3. Mol - Renovatie doorvoerleiding Ezaart - Slagmolenstraat (22.094). Uitsnede van het Digitaal Hoogtemodel
Vlaanderen II. (bron: http://dov.vlaanderen.be)
A. Plangebied. B. Terrein voor grondverbetering. C. Bebouwing, D. Wegen
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Fig. 2.4. Mol - Renovatie doorvoerleiding Ezaart - Slagmolenstraat (22.094). Hoogteverloop. Bron: geopunt.be
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Fig. 2.5. Mol - Renovatie doorvoerleiding Ezaart - Slagmolenstraat (22.094). Uitsnede van de bodemkaart Vlaanderen
1:20.000. (bron: http://dov.vlaanderen.be)
A. Landduin. B. Vochtig zand. C. Nat zand. D. Nat zandleem. E. Veen. F. Droog zand antropogeen. G. Vochtig zand
antropogeen. H. Antropogeen I. Plangebied. J. Terrein voor grondverbetering. K. Bebouwing. L. Wegen. M. Water.
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Fig. 2.6. Mol - Renovatie doorvoerleiding Ezaart - Slagmolenstraat (22.094). Uitsnede van de Potentiële Erosiekaart per
perceel 2016 1:20.000. (bron: http://dov.vlaanderen.be)
A. Zeer hoog. B. Hoog. C. Gemiddeld. D. Laag. E. Zeer laag. F. Verwaarloosbaar. G. Bijzondere strook. H. Niet van
toepassing. I. Plangebied J. Terrein voor grondverbetering. K. Bebouwing. L. Wegen. M. Water. N. Perceelsgrenzen
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Fig 2.7 Mol - Renovatie doorvoerleiding Ezaart - Slagmolenstraat (22.094). 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 Terrein voor grondverbetering.
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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.
Deze nummers zijn beschreven in tabel 2.1. Hieruit blijkt dat in de vooral de Middeleeuwen en
Nieuwe Tijd in de omgeving vertegenwoordigd worden.
CAI nummer

datering

omschrijving

101341
101966

Onbepaalde metaaltijden
Middeleeuwen - Nieuwe Tijd

101967
110689
111220
111221
161281
163381
164713

Vroege IJzertijd
Nieuwe Tijd - 16de eeuw
Nieuwe Tijd - 17de eeuw
Nieuwe Tijd - 16de eeuw
Nieuwe Tijd - 17de eeuw
Middeleeuwen
Onbepaald

165548

IJzertijd

207465

Late Bronstijd - Nieuwe tijd

211433

Volle Middeleeuwen - Nieuwe
tijd

Begraving, vlakgraf
Losse aardewerk scherf aangetroffen in een perceelsgrens en een melding
van een schans. 2
losse aardewerkvondst
Schans van Ezaart, ligt nu gedeeltelijk onder Molse Zuiderring3
Sint-Willibrordus- en Sint-Marculphuskapel
Kapel O.-L.-Vrouw in Nood
Schans van Bel 4
een losse detectievondst, sterk geoxideerd en slecht determineerbaar
een losse detectievondst: zilveren sierstuk met oud patroon, cirkels,
driehoeken en een kleine top in het midden. Ongeveer 4 cm diameter.
Mogelijk siertop van een schild.
Aan de hand van mechanische prospectie zijn diverse nederzettingssporen
en structuren aangetroffen, alsmede een aantal vondsten
Mechanische prospectie uit 2014 heeft sporen uit de Nieuwe tijd aan het
licht gebracht en 2 losse vondsten uit de Late Bronstijd
Mechanische prospectie uit 2016 heeft sporen uit de Nieuwe Tijd en
vondsten uit de volle tot Late Middeleeuwen aan het licht gebracht

Tabel 2.1. Mol - Renovatie doorvoerleiding Ezaart - Slagmolenstraat (22.094). Locaties uit de CAI.

2

https://sites.google.com/site/schansenab/home/mol/hessie

3

https://sites.google.com/site/schansenab/home/mol/ezaart

4

https://sites.google.com/site/schansenab/home/geel/schans-van-bel
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Fig. 2.8. Mol - Renovatie doorvoorleiding Ezaart - Slagmolenstraat (22.094). Locatie uit de Centrale Archeologische
Inventaris in de omgeving van het plangebied.
A. Plangebied. B. Terrein voor grondverbetering. C. CAI-locatie. D. Beschermd monument. E. Landschapsrelict

Richting het noordoosten vanaf de Weverstraat gaat het plangebied het gehucht Ezaart in. Dit gehucht
is één van de zes oude heerdgangen van Mol. In deze richting bevindt zich langs het plangebied het
beschermde monument Hoeve Ezaart. (ID 52809) aan de Ezaart 292. Dit is een langgerekte hoeve uit
de 17de eeuw. Het is een van de laatste resten die getuigen van de vroegere agrarische bedrijvigheid
van Mol. Aan de straatzijde staat een woonstal huis met het woongedeelte links en stal rechts. Ten
zuiden van het huis, aan het einde van de tuin staat een deels in steen deels in leem opgetrokken
schuur.5
Een paar honderd meter ten noorden van deze hoeven is nog een beschermde molen gesitueerd,
genaamd Windmolen Ezaartmolen. Deze molen is in 1856 gebouwd op een natuurlijke zandduin.6
De Ezaart zelf is aangeduid als erfgoedobject waarlangs de lintbebouwing van Mol zichtbaar is.7
5

Agentschap Onroerend Erfgoed 2017: Hoeve Ezaart, Inventaris Onroerend Erfgoed [online],

https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/52809 (geraadpleegd op 23 februari 2017)
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In het zuidoosten, ten noorden van de weg Ezaart bevindt zich een uitloper van Selgius /
Kievermontbroek. Dit is een landschapsatlas relict (ID 135044) en is ontstaan door de ontginning van
veen en turf. Het betreft een plassen en vijver landschap met lange percelen die grotendeels nog
overeenkomen met de percelering uit de vroeg 20ste eeuw.8
historische kaarten

Op de Ferraris kaart is te zien dat de nieuwere weg Ezaart N103 (waarover het plangebied zich
bevindt) grofweg de scheiding lijkt aan te geven tussen ten zuiden weidegrond en ten noorden
akkergronden (fig. 2.9). Deze scheiding die het plangebied lijkt af te tekenen is ook op de
Vandermaelenkaart zichtbaar (fig. 2.11). Ten zuiden van het plangebied staat hier een heidegrond
verbeeld en ten noorden gaat het om landbouwgrond. Deze scheiding ligt in het zuidwesten iets ten
noorden van het plangebied ter hoogte van de huidige Gerstweg.
In het noordoosten is het gehucht Ezaart te zien op de Ferrariskaart, waarbij de huidige straat Ezaart
de hoofdweg vormt van de lintbebouwing. Ook is te zien dat de Weverstraat die een zuidelijke
aftakking van het plangebied vertegenwoordigd, op de Ferraris kaart is aangeduid.
Ten tijde van de optekening van de Atlas der buurtwegen is het huidige stratenplan nog niet
geïmplementeerd, maar op de Vandermaelen is deze wel al te zien en loopt Ezaart N103 richting het
zuidwesten door tot aan en over de Molse Nete. De buurtweg die ten noorden van het plangebied ligt
buurtweg 229 heet in het huidige stratenplan de Gerststraat en vanaf de Vandermaelenkaart
vertegenwoordigd op de historische kaarten. Op de Ferraris kaart is op deze plek nog geen weg
aangeduid.
De Atlas der Buurtwegen laat tenslotte nog zien dat de percelering sinds het opstellen van deze kaart
ten zuiden en ten noorden van het plangebied nauwelijks veranderd is.
Kort samengevat lijkt de grootste verandering binnen het plangebied de aanleg van de weg die nu
bekend staat als de N103 te zijn.
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Fig. 2.9. Mol - Renovatie doorvoerleiding Ezaart - Slagmolenstraat (22.094). Plangebied geprojecteerd op de Ferrariskaart
(1771-1778). Bron: geo.onroerenderfgoed.be
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Fig. 2.10. Mol - Renovatie doorvoerleiding Ezaart - Slagmolenstraat (22.094). Plangebied geprojecteerd op de Atlas der
Buurtwegen (1843-1845). Bron: geopunt.be
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Fig. 2.11. Mol - Renovatie doorvoerleiding Ezaart - Slagmolenstraat (22.094). Plangebied geprojecteerd op de
Vandermaelenkaart (circa 1850). Bron: geopunt.be
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luchtfoto´s

De luchtfoto van 1971 en 2015 vertonen in het zuidwestelijke gedeelte van het plangebied weinig
verschillen. Op enkele plekken is de invulling van percelen veranderd, maar geen grote veranderingen.
Ten westen van de Weverstraat is ook in de afgelopen decennia weinig veranderd. Ten oosten van de
Weverstraat heeft de bebouwing zich uitgebreid richting het noorden.
Uit de luchtfoto's blijkt duidelijk dat de scheiding die bij de historische kaarten al werd opgemerkt
in feite de aftekening van de vallei van de Molse Nete is. Deze groene strook tekent zich duidelijk af
aan weerskanten van deze rivier.

Fig. 2.12. Mol - Renovatie doorvoerleiding Ezaart - Slagmolenstraat (22.094). Luchtfoto 1971.

24

Fig. 2.13. Mol - Renovatie doorvoerleiding Ezaart - Slagmolenstraat (22.094). Luchtfoto 2015.
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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 zullen riolerings- en wegeniswerkzaamheden uitgevoerd worden en zullen grachten
geruimd en gegraven worden (zie paragraaf 1.2). Ten behoeve hiervan zal een deel van de bestaande
riolering buiten gebruik gesteld worden (zie paragraaf 1.2). Voor het plangebied is een
bureauonderzoek uitgevoerd om een inschatting te maken van de archeologische potentie en
kenniswinst.
De geologische opbouw van het plangebied wordt gekenmerkt door de vorming van de Molse Nete en
de eroderende en fluviatiele effecten van deze rivier op het landschap. Het plangebied bevindt zich in
en op de grens van deze riviervallei. Het uiterlijk en landgebruik van dit gebied zoals dit op de
historische kaarten en luchtfoto's is gezien, wordt sterk beïnvloed door deze Molse Nete. Deze zorgt
voor een bijna permanent natte bodem ten zuiden van het plangebied. Ten noorden van het
plangebied zijn de eolische afzettingen uit het Holoceen meer van invloed, waardoor juist hier Ezaart
uiteindelijk is ontstaan en de gronden in dit gebied meer als landbouwgrond in gebruik zijn genomen.
In het plangebied zullen verschillende soorten werkzaamheden uitgevoerd worden. Hieronder zal per
onderdeel een gespecificeerde archeologische verwachting opgesteld.
2.3.1

aanleg riolering ter hoogte van de wegen en wegeniswerken

De aanleg van het huidige rioleringsstelsel en de huidige wegen hebben reeds gezorgd voor een hoge
mate van verstoring (paragraaf 1.3). De impact van de toekomstige werken is dan ook eerder beperkt.
Omwille van deze verstoringen is het potentieel op kenniswinst zeer gering. Binnen het tracé van het
plangebied zullen de rioleringen dieper ingegraven worden dan de bestaande. Gezien de verstoringen
door de huidige weg en leidingen zullen (eventueel) enkel de onderzijdes van diepe sporen verwacht
kunnen worden. De baten van een onderzoek wegen hierbij niet op tegen de kosten. Voor het deel
van het plangebied dat gelegen is ter hoogte van de bestaande wegen en grachten geldt dat er geen
verder onderzoek nodig is.
2.3.2

aanleg en herprofileren grachten

Binnen het plangebied worden alleen in Weverstraat grachten verdiept en verbreed. Dit gebied is al
danig verstoord door de huidige grachten, waardoor de archeologische verwachting hier laag is.
Daarnaast ligt dit deel in het nattere gedeelte van het beekdal, waar de archeologische verwachting laag
is. De potentie op kenniswinst is onbestaande tot laag. Ook voor deze gebieden geldt dat verder
onderzoek niet nodig geacht wordt.
2.3.3

terrein voor grondverbetering

De percelen die voor grondverbetering in aanmerking komen, bevinden zich allen ten noorden van het
plangebied. Daarmee bevinden ze zich in de drogere delen van het landschap, richting de zandgronden
of op de grens daarvan. Het is duidelijk dat in de afgelopen eeuwen de percelen nauwelijks verstoord
zijn sinds de optekening van de historische kaarten. Minimaal vanaf de tweede helft van de 18de eeuw
zijn de percelen in gebruik als landbouwgrond. Hierdoor is het aannemelijk dat de bodem grotendeels
onverstoord is. De ligging op de grens van de zandgronden nabij een riviervallei maakt dat hier
mogelijk vroege menselijke bewoning, mogelijk Steentijd, verwacht mag worden. Tevens kunnen ook
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sporen van latere bewoning uit de Middeleeuwen worden aangetroffen zoals deze in de wijdere
omgeving van het plangebied door de CAI (paragraaf 2.2 en tabel 2.1) opgetekend zijn. Voor deze
percelen is de potentie op kennisvermeerdering hoog en daarmee wordt een vervolgonderzoek nodig
geacht.
2.3.4

conclusie

In bovenstaande paragrafen is de archeologische verwachting per zone besproken. De locaties waar
werkzaamheden ter hoogte van de wegen plaatsvinden en waar de buffergrachten verbreed en verdiept
worden hebben een zeer lage archeologische verwachting. Gezien de bestaande verstoringen kunnen
enkel de onderzijdes van diepe sporen uit de periode Neolithicum - Nieuwste Tijd aangetroffen
worden. In deze zones is dan ook geen vervolgonderzoek nodig.
Voor de terreinen die in aanmerking komen voor grondverbetering geldt een ander beeld.. Door de
gunstige ligging op de overgang van drogere gronden naar natte gronden en de verwachting dat de
bodem grotendeels onverstoord zal zijn op deze percelen, leidt er toe dat de archeologische
verwachting hoog is en de verstoring daarmee mogelijk archeologische sporen kan bedreigen. Voor
deze terreinen wordt dan ook vervolgonderzoek geadviseerd
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 zullen riolerings- en wegeniswerkzaamheden uitgevoerd worden (zie paragraaf 1.2).
Voor het plangebied is een bureauonderzoek uitgevoerd om een inschatting te maken van de
archeologische potentie en kenniswinst. De aanleg van het huidige rioleringsstelsel, huidige
buffergrachten en de huidige wegen hebben reeds gezorgd voor verstoring (paragraaf 1.3). De impact
van de geplande werkzaamheden is beperkt ter hoogte van de wegen. Omwille van deze verstoringen is
het potentieel op kenniswinst zeer gering. De baten van een eventueel onderzoek wegen hierbij niet op
tegen de kosten.
De percelen die voor grondverbetering zijn aangemerkt komen in aanmerking voor archeologisch
vervolgonderzoek. Deze zones hebben potentie op kennisvermeerdering voor alle periodes (voor meer
specificaties, zie 2.3.3). De eventueel aanwezige archeologische waarden worden hier bedreigd door de
geplande werkzaamheden (impact). 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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bijlage 10 richtlijnen aanleg rioolbuizen en schematische weergave
Voor de aanleg van rioolbuizen gelden richtlijnen. Deze richtlijnen bepalen de ontgravingsdiepte en
breedte van de sleuf waarin de buis wordt geplaatst. De ontgraving bepaalt de verstoring van de bodem
en van de eventuele archeologische sporen. Om een beeld te krijgen van hoeveel bodem wordt
verstoord worden hier de richtlijnen uitgelegd.
Zo wordt de diepte van de sleuf deels bepaald door de diameter van de leiding. Voor de buis
dient in de sleuf een fundering gelegd te worden. Voor buizen met een diameter die kleiner is dan 1.00
m moet de fundering (b) ten minste 20 cm bedragen. Voor grotere buizen dient dit 30 cm te zijn.
Daarnaast moet de buis omhuld worden tot minstens 30 cm boven de buis.
De breedte van de sleuf is afhankelijk van de diepte en de diameter van de buis. Bij een
sleufdiepte van 0 tot 50 cm dient ten minste 20 cm ruimte aan weerszijden van de buis (a) te zijn. Deze
ruimte wordt per 50 cm diepte 10 cm breder tot een sleufdiepte van meer dan 2 m. Daarbij dient de
ruimte (a) ten minste 50 cm te zijn.
Verder moeten de wanden van de sleuf tot 50 cm boven de buis verticaal zijn. Daarboven mogen de
wanden onder een helling worden gegraven van maximaal 70 graden.
Voor de berekening van de breedte van de
werkzone wordt in het ideale geval het schema in
onderstaande figuur aangehouden. Daarbij wordt
over het plangebied eerst de bovenste 30 cm van
het maaiveld/wegdek verwijderd, met uitzondering
van enkele meters voor het plaatsen van de
afgegraven grond. Binnen het uitgegraven gebied
zal gewerkt worden met machines voor het
uitgraven en omzetten van grond uit de
rioolsleuven. Die grond zal ook weer tijdelijk
binnen de werkzone geplaatst worden. In
bovenstaand schema wordt de bovengrond
uitgegraven over een breedte van 16 m. In
werkelijkheid zal men vaak te maken hebben met
bestaande wegtracés en aangrenzende bebouwing.
Daardoor zal deze breedte niet altijd gehaald
Schematische weergave van de richtlijnen voor
kunnen worden. Wel kan men ervan uitgaan dat de
aanleg van rioolbuizen (bron: Aquafin).
werkzone zo breed mogelijk zal worden getrokken.
Binnen de gehele werkzone bestaat het risico op
verstoren van eventueel aanwezige archeologische resten.

Schematische weergave van (de ontgraving van) de werkzone. Bron: Aquafin.

