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1.

INLEIDING

De archeologienota werd opgemaakt naar aanleiding van de aanvraag van een stedenbouwkundige
vergunning waarbij de voorwaarden voldoen aan art. 5.4.1. van het Onroerenderfgoeddecreet van 12
juli 2013.

Figuur 1: Beslissingsboom in functie van huidig project. (A. Devroe 2016)
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2.

BUREAUONDERZOEK
2.1. BESCHRIJVEND GEDEELTE

2.1.1. ADMINISTRATIEVE GEGEVENS
Projectcode: 2017A33
Locatie: Vlaams-Brabant, Tremelo, Baal, Baalsebaan
Bounding box: punt 1 (NW) – X 176435,157
Punt 2 (ZO) – X 176506,845

Y 187340,053
Y 187227,742

Kadaster: Tremelo, afdeling 2, Baal, sectie C, percelen 267d, 267p en 267r
Oppervlakte projectgebied: ca. 6414 m²

Figuur 2: Kadasterkaart met aanduiding projectgebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)
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Figuur 3: Topografische kaart met aanduiding projectgebied. (NGI 2016)

Naam van alle betrokken actoren: Annika Devroe (erkende archeoloog, veldwerkleider met ervaring in
archeologisch bureauonderzoek)
Naam van alle personen buiten het project die geraadpleegd werden: /

2.1.2. GEPLANDE WERKEN
Ter hoogte van het projectgebied zal de bestaande bebouwing grotendeels afgebroken worden. Enkel
het jeugdhuis aan de Baalsebaan blijft behouden. De bestaande betonverharding wordt eveneens
verwijderd. Er zullen 2 handelsruimtes in L-vorm opgericht worden met 7 en 10 appartementen. Het
noordelijke gebouw zal 712 m² groot zijn, het westelijke 1085 m². Onder het noordelijke gebouw
wordt een ondergrondse parking (815 m²) voorzien die vanuit het noorden bereikbaar zal zijn. Het
westelijke gebouw wordt gefundeerd op funderingszolen. Ter hoogte van de contouren worden deze
om de 5,5m geplaatst. Centraal worden bijkomend zolen voorzien om de 5,5 m. De vloerplaat zal ca.
60 cm onder het maaiveld gaan. De ondergrondse parking zal ca 3,50 m diep gaan. De fundering
gebeurt eveneens op zolen om de 5,50 m ter hoogte van de contouren en dan bijkomend nog een rij
op 3,84m vanaf de buitenste funderingszool. Er wordt vermoedelijk bemaling voorzien.
Onder de gebouwen worden verschillende nutsleidingen voorzien die 80 cm diep zullen gaan. Er
worden ook enkele septische putten en regenwaterputten voorzien ten noorden van het noordelijke
gebouw en ten oosten en zuiden van het westelijke gebouw.
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Ter hoogte van het jeugdhuis zal een uitbreiding gebeuren met een oppervlakte van ca. 48 m². Dit zal
gefundeerd worden op een sokkel die 80 cm diep zal gaan. De vloeropbouw zal ongeveer 60 cm dik
zijn. De bestaande veranda wordt afgebroken.
In het westen wordt een infiltratiegracht voorzien met een volume van 75m³ en oppervlakte van
166 m². Deze zal 1m diep gaan.
In het oosten en zuiden wordt verharding en parking voorzien. In totaal gaat het om 2253m². Hier zal
men ca. 60 cm diep gaan. De parking wordt aangelegd in klinkers, de verharding in asfalt.
Rondom wordt een groenzone voorzien. Hier zal men maximaal 1m diep gaan. Er worden bijkomend
nieuwe bomen voorzien.

4

Figuur 4: Inplantingsplan nieuwe toestand. (Architeam 2017)
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Figuur 5: Kelder- en rioleringsplan. (Architeam 2017)
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Figuur 6: Gevels en snede. (Architeam 2017)
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Figuur 7: Snedes. (Architeam 2017)
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Figuur 8: Terreinprofiel. (Architeam 2017)
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Figuur 9: Grondplan bestaande toestand jeugdhuis. (Architeam 2017)
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Figuur 10: Grondplan nieuwe toestand jeugdhuis. (Architeam 2017)
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Figuur 11: Fundering en riolering nieuwe toestand jeugdhuis. (Architeam 2017)
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Figuur 12: Snede bestaande toestand jeugdhuis. (Architeam 2017)
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Figuur 13: Snede nieuwe toestand jeugdhuis. (Architeam 2017)
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2.1.3. ONDERZOEKSOPDRACHT
Het bureauonderzoek heeft tot doel om op basis van bestaande informatie (landschappelijk, historisch,
archeologisch) na te gaan in hoeverre er eventuele archeologische resten kunnen aanwezig zijn op het
terrein. Bijkomend wordt getracht na te gaan wat de karakteristieken, de bewaringstoestand en de
waarde zijn van de archeologische resten en wat de impact is van de geplande ingrepen. 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?
In welke mate is het terrein reeds verstoord?
Wat is de impact van de geplande werken?

Er zijn geen randvoorwaarden.

2.1.4. WERKWIJZE EN STRATEGIE
Voor het landschappelijk kader werden de nodige gegevens opgezocht via de website van DOV
Vlaanderen1 en Geopunt Vlaanderen2.
Aangezien het projectgebied doorheen de tijd een lage densiteit kent aan bebouwing zal voor de
historische beschrijving voornamelijk gebruik gemaakt worden van cartografische bronnen. Het gaat
hierbij om de Ferrariskaart, Atlas der Buurtwegen, Poppkaart en kaart van Vandermaelen. Er werd
gebruik gemaakt van de gegeorefereerde kaarten van Geopunt Vlaanderen3, maar waar nodig werden
deze op een kleinere schaal opnieuw gegeorefereerd. De website van Cartesius werd eveneens
geraadpleegd op bijkomend cartografisch en iconografisch materiaal4. Ook de luchtfoto’s werden
bekeken maar enkel toegevoegd indien relevant.
Voor het archeologisch kader werd de Centrale Archeologische Inventaris geraadpleegd5. De meest
relevante archeologische vondstlocaties in de buurt worden besproken. Relevante literatuur waarnaar
verwezen wordt in de CAI werd eveneens geraadpleegd.
In de synthese zullen de verschillende gegevens uit het onderzoek aan elkaar gelinkt worden om zo de
onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden. Op basis van al deze gegevens zal bepaald worden of
bijkomend onderzoek nodig is of niet.

1

https://dov.vlaanderen.be/dovweb/html/bodemloketten.html.
http://www.geopunt.be/
3
http://www.geopunt.be/
4
http://cartesius.be/CartesiusPortal/
5
http://cai.onroerenderfgoed.be/
2

15

2.2. ASSESSMENTRAPPORT
2.2.1. LANDSCHAPPELIJKE LIGGING
Het projectgebied ligt ten oosten van Tremelo, in Baal. In het zuiden en oosten grenst het
projectgebied aan de Baalsebaan. Ten zuiden loopt de Leibeek, ten noorden de Grote en Kleine Loop.

Figuur 14: Luchtfoto uit 2015 met aanduiding van het projectgebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)

Op basis van de hoogteprofielen kan men vaststellen dat het terrein vrij vlak is waarbij de hoogte
varieert tussen ca. 13,9 m en 14,5 m TAW.

Figuur 15: Terreinprofiel N-Z. (Geopunt Vlaanderen s.d.)
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Figuur 16: Terreinprofiel W-O. (Geopunt Vlaanderen s.d.)

Ook het Digitaal Hoogtemodel geeft eenzelfde beeld weer waarbij het projectgebied zich op ca. 12,515 m TAW bevindt. Het gebied kent geen grote hoogteverschillen. Ten zuiden ziet men duidelijk de
vallei van De Laak en Demer liggen. Ten noordoosten ziet men de Balenberg die hoger gelegen is.

Figuur 17: Digitaal Hoogtemodel met aanduiding plangebied en hoogteprofiel. (Geopunt Vlaanderen s.d.)

Het projectgebied is in de Kempen gelegen. Het noordelijk deel van het projectgebied valt onder
bodemtype Scm(g), een matig droge lemige zandbodem met dikke antropogene humus A horizont.
Deze matig droge plaggengronden hebben een humusdek dat meer dan 60 cm dik is en rust op een
begraven profiel, meestal een podzol. Het humusgehalte van het plaggendek ligt tussen 4 en 5%. De
roestverschijnselen komen voor tussen 60 en 90 cm.
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Het zuidelijke deel valt onder bodemtype Sbm(g), een droge lemige zandbodem met dikke
antropogene humus A horizont. De droge plaggenbodem Sbm wordt in de Kempen geschikt bevonden
voor teelten met gering waterbehoefte.
Textuurklasse
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Naar de Baalsebaan toe bevindt zich nog een smalle strook onder bodemtype OB, bebouwde zone.

Figuur 18: Bodemkaart met aanduiding van het projectgebied. (DOV s.d.)

Volgens de tertiair geologische kaart doorsnijdt het noorden van het projectgebied de Formatie van
Bilzen en meer bepaald het Lid van Berg. Deze bestaat uit bleekgrijs, soms bruinachtig zand, is weinig
kalkhoudend, is glauconiet- en glimmerhoudend, bevat mariene schelpen en vertoont onderaan grind.
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De zuidelijke zone doorsnijdt de Formatie van Sint-Huibrechts-Hern. Deze bestaat uit grijsgroen zeer
fijn zand, is kleihoudend, glauconiethoudend en glimmerrijk.

Figuur 19: Tertiair geologische kaart met aanduiding projectgebied. (DOV s.d.)

Volgens de quartair geologische kaart bevindt het projectgebied zich onder type 3 waarbij zich geen
Holocene en/of Tardiglaciale afzettingen bovenop de Pleistocene sequentie bevinden.

Figuur 20: Uitleg type 3 quartair geologische kaart. (DOV s.d.)
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Figuur 21: Quartair geologische kaart met aanduiding projectgebied. (DOV s.d.)

De erosie op het onderzoeksgebied werd niet gekarteerd.

Figuur 22: Bodemerosiekaart met aanduiding projectgebied. (DOV s.d.)
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Het terrein bestaat volgens de bodemgebruikskaart uit andere bebouwing en akkerbouw.

Figuur 23: Bodemgebruikskaart met aanduiding projectgebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)
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2.2.2. HISTORISCHE BESCHRIJVING
De Kabinetskaart der Oostenrijkse Nederlanden en het Prinsbisdom Luik (1777), ook wel Ferrariskaart
genoemd, toont landbouwgronden. Ten oosten ziet men het centrum van Baal.

Figuur 24: Ferrariskaart (1777) met aanduiding van het plangebied. (Geopunt Vlaandern s.d.)

Op de Atlas der Buurtwegen uit 1841 is een onbebouwd perceel te zien. De Baalsebaan werd ten
opzichte van de Ferrariskaart iets verlegd waardoor ze op haar huidige plaats kwam te liggen. Ten
zuiden ziet men de Leibeek, ten noorden de Grote Loop.

Figuur 25: Atlas der Buurtwegen met aanduiding plangebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)
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De Poppkaart (1842-1879) geeft eenzelfde beeld weer als de Atlas der Buurtwegen.

Figuur 26: Poppkaart met aanduiding plangebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)

De kaart van Vandermaelen (1846-1854) geeft een meer eenvoudige weergave. Net zoals op
voorgaande kaarten is geen bebouwing aanwezig.

Figuur 27: Kaart van Vandermaelen met aanduiding projectgebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)
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De luchtfoto uit 1971 toont reeds deels de huidige bebouwing.

Figuur 28: Luchtfoto uit 1971 met aanduiding plangebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)

Op de luchtfoto uit 1979-1990 werd de bebouwing uitgebreid tot de huidige toestand.

Figuur 29: Luchtfoto uit 1979-1990 met aanduiding plangebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)

24

2.2.3. ARCHEOLOGISCH KADER
In de Centrale Archeologische Inventaris (CAI) staan verschillende vondstlocaties aangeduid in de buurt
van het projectgebied.
-

Locatie 159031: In de 16de eeuw was hier een kamp gelegen. Misschien was het in 1578 de
legerplaats van de Staatsen voor het begin van de slag van Rijmenam tegen de Spanjaarden.

-

Locatie 208720: Volgens cartografische bronnen stond hier de Sint-Annakapel.

-

Locatie 208719: Volgens cartografische bronnen stond hier een kapel naast het kerkhof.

-

Locatie 163884: De Sint-Annakerk gaat terug tot de 16de eeuw.

-

Locatie 208850: Tijdens een metaaldetectie werden gouden haarpinnen uit het neolithicum
gevonden. Vermoedelijk gaat het om een grafcontext.

-

Locatie 209532: Volgens cartografische bronnen stond hier een kapel.

-

Locatie 231: Tijdens een veldprospectie werd een vondstenconcentratie lithisch materiaal uit
het mesolithicum aangetroffen.

-

Locatie 1173: Volgens een legende zou hier een kapel gestaan hebben.

-

Locatie 9697: Volgens archivalisch onderzoek stond hier een kapel.

-

Locatie 3215: Volgens archivalisch onderzoek stond hier een site met walgracht in de volle
middeleeuwen.

-

Locatie 1069: Bij het graven van een pompput werden houten palen aangetroffen. De functie
is echter onduidelijk (brug, beschoeiing, restanten molen).

-

Locatie 158113: Hier zou een watermolen gestaan hebben.
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Figuur 30: Kadasterplan met vondstlocaties CAI en plangebied. (CAI 2016)

2.2.4. DATERING EN INTERPRETATIE VAN HET ONDERZOCHTE GEBIED
Op basis van het bureauonderzoek kan men vaststellen dat het projectgebied vanaf de 18 de
onbebouwd was. In de tweede helft van de 20ste eeuw werden enkele gebouwen opgericht op het
terrein waarna de huidige toestand ontstond. In de buurt werd nog maar weinig archeologisch
onderzoek uitgevoerd. De meeste vondstlocaties in de CAI zijn gebaseerd op cartografische bronnen.
Het Digitaal Hoogtemodel toont wel dat de aangetroffen steentijdvondsten op iets hoger gelegen
delen werden aangetroffen. Ten westen van het projectgebied zijn ook enkele hoger gelegen ruggen
aanwezig. Landschappelijk gezien is het projectgebied vrij gunstig gelegen nabij de Leibeek en Kleine
en Grote Loop. Bodemkundig gezien is een plaggendek aanwezig. In de late middeleeuwen werden de
arme gronden verrijkt met een mengsel van mest uit de stal en plaggen uit de heidegebieden. Hierdoor
verhoogde de akkerlaag geleidelijk. De kans is klein om sporen aan te treffen uit de periode waarin het
plaggendek zich ontwikkelde, maar dergelijk plaggendek kan voor een goede bewaring zorgen voor
onderliggende archeologische sites. De bewaring van oudere sites is afhankelijk van de mate waarin
de begraven bodems opgenomen werden in de akkerlagen. Gezien de landschappelijke ligging,
bodemkundige situatie en vondsten in de buurt kunnen oudere periodes dan ook niet uitgesloten
worden.
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Figuur 31: Syntheseplan. (A. Devroe 2017)

2.2.5. SYNTHESE
Deze synthese geeft de verhouding aan van het onderzochte gebied ten aanzien van zijn
landschappelijke en culturele kader.
-

Wat zijn de gekende archeologische en historische gegevens en welke aanwijzingen bevatten
de bestaande bronnen over het archeologische potentieel van het terrein?
Zie 2.2.4.
Op basis van het bureauonderzoek kan gesteld worden dat het archeologisch potentieel voor
de periode van de 18de tot heden als laag bestempeld moet worden. Het gaat om onbebouwd
gebied waar weinig sporen te verwachten zijn. Mogelijk worden perceelsgrenzen en –grachten
aangetroffen maar deze zijn archeologisch gezien niet zo interessant. Naar oudere periodes
toe kon het archeologisch potentieel niet met zekerheid vastgesteld worden. De ligging (nabij
beken), de aanwezigheid van een plaggenbodem en omliggende vondsten zorgen ervoor dat
het potentieel als middelmatig tot hoog wordt ingeschat. Er kunnen vondsten en sporen uit
allerlei periodes verwacht worden.

-

In welke mate is het terrein reeds verstoord?
De zuidelijke zone van het terrein werd deels verstoord door de huidige bebouwing en
verharding. Tot hoe diep deze verstoring gaat is niet geweten. Aangezien een plaggenbodem
aanwezig is, werd het archeologisch niveau mogelijk niet geraakt tijdens de bouw ervan.
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-

Wat is de impact van de geplande werken?
Ter hoogte van het projectgebied zal de bestaande bebouwing grotendeels afgebroken
worden. Enkel het jeugdhuis aan de Baalsebaan blijft behouden. De bestaande
betonverharding wordt eveneens verwijderd. Er zullen 2 handelsruimtes in L-vorm opgericht
worden met 7 en 10 appartementen. Het noordelijke gebouw zal 712 m² groot zijn, het
westelijke 1085 m². Onder het noordelijke gebouw wordt een ondergrondse parking
(815 m²) voorzien die vanuit het noorden bereikbaar zal zijn. Het westelijke gebouw wordt
gefundeerd op funderingszolen. Ter hoogte van de contouren worden deze om
de 5,5m geplaatst. Centraal worden bijkomend zolen voorzien om de 5,5 m. De vloerplaat zal
ca. 60 cm onder het maaiveld gaan. De ondergrondse parking zal ca 3,50 m diep gaan. De
fundering gebeurt eveneens op zolen om de 5,50 m ter hoogte van de contouren en dan
bijkomend nog een rij op 3,84m vanaf de buitenste funderingszool. Er wordt vermoedelijk
bemaling voorzien.
Onder de gebouwen worden verschillende nutsleidingen voorzien die 80 cm diep zullen gaan.
Er worden ook enkele septische putten en regenwaterputten voorzien ten noorden van het
noordelijke gebouw en ten oosten en zuiden van het westelijke gebouw.
Ter hoogte van het jeugdhuis zal een uitbreiding gebeuren met een oppervlakte van ca. 48 m².
Dit zal gefundeerd worden op een sokkel die 80 cm diep zal gaan. De vloeropbouw zal
ongeveer 60 cm dik zijn. De bestaande veranda wordt afgebroken.
In het westen wordt een infiltratiegracht voorzien met een volume van 75m³ en oppervlakte
van 166 m². Deze zal 1m diep gaan.
In het oosten en zuiden wordt verharding en parking voorzien. In totaal gaat het om 2253m².
Hier zal men ca. 60 cm diep gaan. De parking wordt aangelegd in klinkers, de verharding
in asfalt.
Rondom wordt een groenzone voorzien. Hier zal men maximaal 1m diep gaan. Er worden
bijkomend nieuwe bomen voorzien.

2.2.6. ARCHEOLOGISCHE VERWACHTING EN AFWEGING NOODZAAK VERDER ONDERZOEK
Op basis van het bureauonderzoek kan niet aangetoond worden of een archeologische site aanwezig
is of niet. De verzamelde gegevens geven een laag potentieel naar archeologie toe voor de periode
vanaf de 18de eeuw. Er kan echter niet uitgesloten worden dat oudere periodes aanwezig zijn. Gezien
de gunstige ligging, de aanwezigheid van een plaggenbodem en de omliggende vondsten wordt het
archeologisch potentieel als middelmatig tot hoog ingeschat. Bovendien zorgt het plaggendek ervoor
dat het archeologisch niveau dieper zit waardoor deze minder snel geraakt wordt.
De geplande werken raken mogelijk eventueel aanwezige archeologische resten. Waar men ca. 60 cm
diep zal gaan, wordt dit niveau mogelijk nog niet geraakt omwille van het aanwezige plaggendek.
Aangezien op basis van het bureauonderzoek de dikte van deze horizont niet kan nagaan, dient er van
uit gegaan te worden dat het archeologisch niveau geraakt wordt.
Gezien de toekomstige verstoring, het archeologisch potentieel en de mogelijke kenniswinst in een
gebied met weinig archeologische kennis is bijkomend onderzoek noodzakelijk. Dit zal verder
besproken worden in het Programma van Maatregelen.
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2.3. SAMENVATTING
Het bureauonderzoek heeft tot doel om op basis van bestaande informatie (landschappelijk, historisch,
archeologisch) na te gaan in hoeverre er eventuele archeologische resten kunnen aanwezig zijn op het
terrein. Bijkomend wordt getracht na te gaan wat de karakteristieken, de bewaringstoestand en de
waarde zijn van de archeologische resten en wat de impact is van de geplande ingrepen.
Op basis van het bureauonderzoek kan gesteld worden dat het archeologisch potentieel voor de
periode van de 18de tot heden als laag bestempeld moet worden. Het gaat om onbebouwd gebied
waar weinig sporen te verwachten zijn. Mogelijk worden perceelsgrenzen en –grachten aangetroffen
maar deze zijn archeologisch gezien niet zo interessant. Naar oudere periodes toe kon het
archeologisch potentieel niet met zekerheid vastgesteld worden. De ligging (nabij beken), de
aanwezigheid van een plaggenbodem en omliggende vondsten zorgen ervoor dat het potentieel als
middelmatig tot hoog wordt ingeschat. Er kunnen vondsten en sporen uit allerlei periodes verwacht
worden.
De geplande werken raken mogelijk eventueel aanwezige archeologische resten. Waar men ca. 60 cm
diep zal gaan, wordt dit niveau mogelijk nog niet geraakt omwille van het aanwezige plaggendek.
Aangezien op basis van het bureauonderzoek de dikte van deze horizont niet kan nagaan, dient er van
uit gegaan te worden dat het archeologisch niveau geraakt wordt.
Gezien de toekomstige verstoring, het archeologisch potentieel en de mogelijke kenniswinst is
bijkomend onderzoek noodzakelijk.
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1
kadasterplan
locatie plangebied
1:1
digitaal
5-1-2017
GRB:
http://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/GRBbasiskaart/wms?request=GetLegendGraphic&version=1.3.0&format=image/png&layer=GRB_BSK&
scale=1&height=30&width=40&LEGEND_OPTIONS=forceLabels:on
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1:10.000
digitaal
5-1-2017
Topografische kaart NGI 1 : 10 000 raster, Klassieke reeks:
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endGraphic&version=1.3.0&format=image/png&layer=Top10s
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luchtfoto
locatie plangebied
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digitaal
5-1-2017
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etLegendGraphic&version=1.3.0&format=image/png&layer=Ortho
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digitaal
5-1-2017
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bodemkaart
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digitaal
5-1-2017
Bodemkaart, bodemtypes:
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tertiair geologische kaart
locatie plangebied
1:50.000
digitaal
5-1-2017
https://www.dov.vlaanderen.be:443/geoserver/ows?service=WMS&request=GetLegendGraphic&
format=image/png&width=20&height=20&layer=neo_paleo:tertiair_50k
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1:200.000
digitaal
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1:1
digitaal
5-1-2017
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Poppkaart
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digitaal
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http://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/histcart/wms
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Vandermaelenkaart
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digitaal
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Luchtfoto 1971
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digitaal
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http://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/OKZ/wms?request=GetLegendGr
aphic&version=1.3.0&format=image/png&layer=OKZPAN71VL
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digitaal
5-1-2017
Orthofotomozaïek, kleinschalig, zomeropnamen, kleur, 1979-1990, Vlaanderen:
http://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/OKZ/wms?request=GetLegendGr
aphic&version=1.3.0&format=image/png&layer=OKZRGB79_90VL
16
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digitaal
5-1-2017
/
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Syntheseplan
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digitaal
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1:1
digitaal
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