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Hoofdstuk 1

Bureauonderzoek

1.1 Beschrijvend gedeelte

1.1.1 Administratieve gegevens
Projectcode:

2017C393

Aanleiding:

De archeologienota met beperkte samenstelling (nota light) werd opgemaakt
voor de aanleg van X dat buiten de vastgestelde archeologische zones ligt en
met een perceeloppervlakte van ongeveer 86.358 m2 en een
vergunningsoppervlakte van ongeveer 9.833 m2. Daarmee valt de
stedenbouwkundige vergunningsaanvraag binnen de aanvragen waarbij de
totale oppervlakte van de kadastrale percelen waarop de vergunning
betrekking heeft 3.000 m2 of meer bedraagt en waarbij de percelen volledig
buiten de archeologische zones, opgenomen in de vastgestelde inventaris van
archeologische zones, liggen.

Vigerende wetgeving: Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en het Onroerenderfgoedbesluit
van 16 mei 2014. De nota werd opgesteld overeenkomstig de Code van Goede
Praktijk, aangepast op 1 januari 2017.
Erkend archeoloog:

Wouter Yperman, OE/ERK/Archeoloog/2015/00056 &
Studiebureau Archeologie bvba, OE/ERK/Archeoloog/2015/00002

Locatie:

Ravels, Tilburgseweg (fig. 1.1 en 1.2)
Bounding box: punt 1: x=196944, y=239313
punt 2: x=197269, y=240391
Gemeente Ravels, Afdeling: 3, Sectie: A, Percelen: 676M3, 676M5, 676S,
927R3, 928E, 928M & Openbaar domein, Sectie: B, Percelen: 41P9, 41P10,
41S10, 41W5, 41Y5 & Openbaar domein (fig. 1.3).

Periode uitvoering:

27 maart 2017

Relevante termen:

Bureauonderzoek, buitengebied, wegtracé, fietspad

Verstoorde zones:

De reeds bestaande wegenis, fietspad en gracht.

3

Het bureauonderzoek aan de Tilburgseweg te Ravels

Fig. 1.1: Uittreksel van de topografische kaart met situering van het projectgebied2.

Fig. 1.2: Situering van het projectgebied binnen de verschillende Vlaamse archeoregio’s3.

2
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Onderliggende kaartlaag: © Geopunt (AGIV).
Kaart op basis van https://onderzoeksbalans.onroerenderfgoed.be/onderzoeksbalans/archeologie
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Fig. 1.3: Uittreksel van het kadasterplan met situering van het projectgebied4.
1.1.2 Onderzoeksopdracht
Het archeologisch bureauonderzoek beoogt om op basis van bestaande bronnen informatie te
verzamelen over de aan- of afwezigheid van een archeologische site op een terrein, de karakteristieken
en de bewaringstoestand ervan, de relatie met het landschap, de waarde ervan en hoe ermee moet
omgegaan worden in het kader van bodemingrepen.
De Code Goede Praktijk biedt de mogelijkheid om een nota met beperkte samenstelling (nota light) in
te dienen indien de confrontatie tussen de toekomstige werken en één doorslaggevend aspect uit de
beschrijving van de landschappelijke ligging van het onderzochte gebied, de historische beschrijving,
of de bespreking van het onderzochte gebied in zijn archeologische kader aantoont dat:
1° met aantoonbare zekerheid geen archeologisch erfgoed aanwezig is op het onderzochte terrein, of;
2° de toekomstige werken met aantoonbare zekerheid geen verstoring zullen veroorzaken aan het
eventueel aanwezige archeologische erfgoed, of;
3° verder onderzoek van het terrein in het kader van de toekomstige werken met aantoonbare
zekerheid niet zou leiden tot nuttige kenniswinst;
en er dus geen verdere maatregelen nodig zijn, dan mag de rapportering over het bureauonderzoek
van het terrein beperkt blijven5.

4
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Onderliggende kaartlaag: © Geopunt (AGIV).
Code Goede Praktijk 12.5.3.3
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Fig. 1.4: Ontwerpplan van de geplande werken6.

Fig. 1.5: Detail uit het ontwerpplan van de geplande werken ter hoogte van de zuidelijke grens.

Fig. 1.6: Detail uit het ontwerpplan van de geplande werken ter hoogte van de Goirleweg.
6

©Tractebel Engie, originele in bijlage.
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Fig. 1.7: Detail uit het ontwerpplan van de geplande werken ter hoogte van de noordelijke grens7.
Beschrijving geplande werken:
Op basis van informatie van de initiatiefnemer bestaan de geplande werken uit de heraanleg van het
fietspad langs de Tilburgseweg (fig. 1.4) en de lokale herinrichting van de kruispunten van de
Tilburgseweg met de Goirleweg (fig. 1.6) en de Nieuwstraat aan de grens met Nederland (fig. 1.7). Het
bestaande fietspad is momenteel gelegen vlak langs de weg. Het heraangelegde fietspad van 2,5m
breed komt verder van de weg af, hiervoor dient ook de bestaande gracht verlegd te worden. Ter
hoogte van de bebouwde zones in het noorden van het projectgebied blijft het fietspad op de huidige
locatie liggen. Voor de herinrichting van het kruispunt met de Goirleweg zal de weg lokaal breder
worden, de rest betreft bestaande weginfrastructuur. De werken aan de grens met Nederland vinden
volledig plaats binnen de bestaande weginfrastructuur.
De werken worden uitgevoerd in een deel van het projectgebied. Enkel dit deel van het projectgebied
met een oppervlakte van ongeveer 9.833 m2, het vergunningsgebied, maakt deel uit van deze
archeologienota.
Doorslaggevend aspect:
Het doorslaggevende aspect dat in aanmerking komt om deze nota met beperkte samenstelling te
verantwoorden is dat verder onderzoek van het terrein in het kader van de toekomstige werken met
aantoonbare zekerheid niet zou leiden tot nuttige kenniswinst. Dit omwille van werken die
plaatsvinden in reeds verstoorde zones waardoor eventuele archeologische waarden buiten context
aanwezig zijn of zich in verstoorde toestand bevinden. Voor een ander deel omdat de aard van de
werken in een smalle strook onderzoek in een ruimere context niet toelaten. Zonder deze ruimere
context verliezen eventuele archeologische waarden een groot deel van hun betekenis en zijn
onderlinge relaties niet tot zeer moeilijk te leggen. Deze aspecten zijn enkel van toepassing op het
vergunningsgebied en niet het volledige projectgebied.

7

©Tractebel Engie, originele in bijlage.
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Fig. 1.8: Detail uit het inplantingsplan van de geplande werken ter hoogte van de zuidelijke grens8.

Fig. 1.9: Detail uit het inplantingsplan van de geplande werken ter hoogte van de Goirleweg9.
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Onderliggende kaartlaag: © Geopunt (AGIV), ©Tractebel Engie, originele in bijlage.
Onderliggende kaartlaag: © Geopunt (AGIV), ©Tractebel Engie, originele in bijlage.
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Fig. 1.10: Detail uit het inplantingsplan van de geplande werken ter hoogte van de noordelijke
grens10.
1.1.3 Werkwijze
Voor het bureauonderzoek in het kader van een nota met beperkte samenstelling waarbij met
aantoonbare zekerheid geen archeologisch erfgoed aanwezig is op het onderzochte terrein en/of het
onderzoek in functie van de werken met aantoonbare zekerheid niet zou leiden tot nuttige kenniswinst
en/of met aantoonbare zekerheid geen verstoring zullen veroorzaken aan het eventueel aanwezige
archeologische erfgoed, werden de reeds uitgevoerde archeologisch onderzoeken en de
bodemopbouw ruimtelijk en inhoudelijk geconfronteerd met de aanwezige infrastructuur en de
geplande werken.

10

Onderliggende kaartlaag: © Geopunt (AGIV), ©Tractebel Engie, originele in bijlage.
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1.2 Assessmentrapport

1.2.1 Bodemopbouw
De bodemkaart toont voor het projectgebied verschillende bodems (fig. 1.11):
- Zcg: Matig droge zandbodem met duidelijke ijzer en/of humus B horizont
- Zdg: Matig natte zandbodem met duidelijke ijzer en/of humus B horizont
- OB: Bebouwde zone.

Fig. 1.11: Bodemkaart met aanduiding van het projectgebied11.
De bodem binnen het projectgebied bestaat uit een zandbodem met duidelijke ijzer en/of humus B
horizont (fig. 1.11/Z.g). Deze bodem staat bekend als een podzol waardoor eventueel lithisch materiaal
uit de steentijd in situ aanwezig kan zijn. De meer nattere drainageklasse van de Zdg-bodem (matig
nat) is het gevolg van het venachtige karakter van de ondergrond dat o.a. op de Ferrariskaart uit 1777
is aangegeven (fig. 1.13). Om deze reden is deze bodem minder geschikt voor de prehistorische mens
om te gebruiken als tijdelijke kampplaats. De dennenplantages die sinds het begin van de 20ste eeuw
aanwezig zijn op de voormalige vennen vormen een potentiele verstoring aangezien deze plantages
werden aangelegd om de mijnbouw van stuthout te voorzien. Hierdoor werden op korte afstand
(ongeveer 2m) van elkaar regelmatig bomen (her)aangeplant en vervolgens uitgedund en ten slotte
geoogst. Deze bosbouwactiviteiten verstoren de bodem doordat de stronken van uitgedunde en
geoogste bomen werden uitgetrokken om plaats te maken voor nieuwe bomen. Lithisch materiaal kan
nog aanwezig zijn, maar in verstoorde context. Archeologische sporen kunnen deels of volledig
verstoord zijn.
11

Onderliggende kaartlaag: © Geopunt (AGIV).
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1.2.2 Archeologische voorkennis
Het projectgebied situeert zich tussen verschillende archeologisch gekende locaties die terug te vinden
zijn op de CAI (Centrale Archeologische Inventaris) (fig. 1.12). Het betreft twee locaties die bij controles
der werken werden aangetroffen. Het betreft in beide gevallen losse vondsten van aardewerk uit de
metaaltijden en volle middeleeuwen. CAI-locatie 165349 betreft lithisch materiaal uit het
Mesolithicum. Het is echter onbekend of het al dan niet gaat om één concentratie of verschillende
losse vondsten. Hoewel de bodem potentieel steentijd kan bevatten zijn er in elk geval zeer weinig
meldingen hierover aanwezig op de CAI.

Fig. 1.12: Uittreksel uit de CAI met situering van het projectgebied12.
Historische kaarten tonen aan dat het projectgebied onbebouwd blijft tot aan de 20ste eeuw. De kaart
van Ferraris uit 1777 (fig. 1.13) toont voor het projectgebied een (turf)ven. Indien het effectief gaat
om turfven kan het zijn dat deze (lokaal) werd ontgonnen. De bodemkaart wijst niet op enige vorm
van ontginning. De Tilburgweg is in 1777 nog niet recht getrokken. Deze rechtgetrokken weg is wel al
aanwezig op de 19de eeuwse buurtwegenkaart (voorpagina) en de 19de eeuwse kaart van
Vandermaelen (fig. 1.14). Deze laatste kaart toont het projectgebied nog steeds als heide (fig. 1.14/br)
en staat gekend als “Molen Heyde”.

12

Onderliggende kaartlaag: © Geopunt (AGIV).
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Fig. 1.13: Uittreksel uit de kaart van Ferraris (1777) met situering van het projectgebied13.

Fig. 1.14: Uittreksel uit de kaart Vandermaelen (1846-1854) met situering van het projectgebied14.
13
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Onderliggende kaartlaag: © Geopunt (AGIV).
Onderliggende kaartlaag: © Geopunt (AGIV).
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1.2.3 Bestaande infrastructuur
De bestaande infrastructuur bestaat (fig. 1.15) uit de huidige Tilburgseweg met in het oosten een
aangrenzend fietspad en langslopende gracht. Deze gracht is niet als open gracht aanwezig ter hoogte
van de bebouwde zones maar is er ingekokerd (fig. 1.16). De dennenplantages bevatten duidelijk NOZW georiënteerde grachten (fig. 1.17). Deze kunnen, gelet op de ietwat natte bodem, een
ontwaterende functie hebben, maar evengoed een manier om de vruchtbare bovengrond te
concentreren rond de bomen. Deze grachten hebben een invloed op eventueel in situ aanwezige
lithische artefacten waardoor deze momenteel (deels) in verstoorde toestand aanwezig zijn.

Fig. 1.15: Luchtfoto uit 2016 met aanduiding van het projectgebied15.

15

Onderliggende kaartlaag: © Geopunt (AGIV).
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Fig. 1.16: Detail uit de luchtfoto ter hoogte van het noordelijke deel van het projectgebied16.

Fig. 1.17: Detail uit de luchtfoto ter hoogte van het zuidelijke deel van het projectgebied17.
16
17

Onderliggende kaartlaag: © Geopunt (AGIV).
Onderliggende kaartlaag: © Geopunt (AGIV).
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1.2.4 Confrontatie met de geplande werken
De geplande werken bestaan uit de heraanleg van het fietspad langs de Tilburgseweg (fig. 1.4) en de
lokale herinrichting van de kruispunten van de Tilburgseweg met de Goirleweg (fig. 1.6) en de
Nieuwstraat aan de grens met Nederland (fig. 1.7). Het bestaande fietspad is momenteel gelegen vlak
langs de weg. Het heraangelegde fietspad van 2,5m breed komt verder van de weg af, hiervoor dient
ook de bestaande gracht verlegd te worden. Ter hoogte van de bebouwde zones in het noorden van
het projectgebied blijft het fietspad op de huidige locatie liggen. Voor de herinrichting van het
kruispunt met de Goirleweg zal de weg lokaal breder worden, de rest betreft bestaande
weginfrastructuur. De werken aan de grens met Nederland vinden volledig plaats binnen de bestaande
weginfrastructuur.
De werken worden uitgevoerd in een deel van het projectgebied. Enkel dit deel van het projectgebied
met een oppervlakte van ongeveer 9.833 m2, het vergunningsgebied, maakt deel uit van deze
archeologienota.
De aard van de werken, de bestaande toestand, de bodemopbouw en de archeologische voorkennis
maakt dat een onderzoek niet te verantwoorden is aangezien het grootste deel van de werken zal
plaatsvinden in reeds verstoorde zones (bestaande weg, fietspad en gracht). Het overige deel betreft
gronden die gebruikt worden voor bosbouw waarin grachten aanwezig zijn. Zowel de bosbouw als de
grachten hierbinnen vormen een verstorende factor. Het lineair karakter van de werken maakt dat er
een smalle werkzone aanwezig is waarbinnen geen uitbreidingsmogelijkheden aanwezig zijn. Dit
maakt dat bij het aantreffen van archeologische sporen in de niet verstoorde grond er geen
mogelijkheid bestaat om een bredere context te onderzoeken. Zonder bredere context vormen deze
sporen niet meer dan het equivalent van een vaststelling in een proefsleuvenonderzoek waaraan geen
vervolgonderzoek zal worden gekoppeld. Indien er geen vervolgonderzoek zal plaatsvinden is de vraag
dan ook terecht of een archeologisch vooronderzoek dan überhaupt zinvol is. Het antwoord hierop is
neen.
Lithische artefactensites hebben doorgaans een kleinere ruimtelijke spreiding, maar ook hier is een
ruimtelijke spreiding noodzakelijk om uitspraken te kunnen doen over de aard van de site en de relatie
t.o.v. andere vindplaatsen in de onmiddellijke omgeving. Het archeologisch booronderzoek zou
beperkt blijven tot een enkele rij van boringen wat de pakkans drastisch verkleind. Bij het eventueel
aantreffen van een artefactensite is de ruimtelijke context zelfs voor prehistorie te beperkt aangezien
een negatieve zone noodzakelijk is om de site af te bakenen. Bij het aantreffen van een iets grotere
site botst men op de ruimtelijke beperkingen waardoor een volledig onderzoek niet mogelijk is. Verder
stelt zich hier de vraag of de bodembewaring nog voldoende is om voldoende lithisch materiaal in situ
aan te treffen om de site te interpreteren. De bosbouwactiviteiten verkleinen, samen met de reeds
aanwezige gekende verstoringen, die kans. Daarenboven is de verwachting van lithische
artefactensites omwille van de vochtigere bodem en de afwezigheid van vondstmeldingen lager dan
de aanwezigheid van een podzol initieel zou veronderstellen.
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1.3 Samenvatting
Voor de heraanleg van een fietspad langs de Tilburgseweg en de lokale heraanleg van twee
kruispunten op diezelfde Tilburgseweg dient er een inschatting gemaakt te worden van het
archeologisch potentieel.
Doordat de werken hoofdzakelijk plaatsvinden in verstoorde zones en niet van die aard zijn dat ze
toelaten om eventuele archeologische sporen en vondsten in een ruimtelijke, onverstoorde, context
te onderzoeken kunnen slechts een zeer beperkt aantal zinvolle conclusies hieraan verbonden worden.
verder archeologisch onderzoek is hierom dan ook niet te verantwoorden.
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