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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 2017)
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2.

BUREAUONDERZOEK
2.1.

BESCHRIJVEND GEDEELTE

2.1.1. ADMINISTRATIEVE GEGEVENS
Projectcode: 2017E229
Locatie: Provincie Antwerpen, Herentals, Greesstraat
Bounding box: punt 1 (NW) – X 184418,838 Y 207059,557
Punt 2 (ZO) – X 181803,417
Y 206940,337
Kadaster: Herentals, afd. 2, sectie C, percelen 457, 456, 453, 454f
Oppervlakte projectgebied: 31.060 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 (ZIE BIJLAGE)
Op het projectgebied worden de twee westelijke gebouwen afgebroken en de verharding uitgebroken.
De twee gebouwen aan de straatzijde blijven behouden. Het terrein wordt ter hoogte van de
bouwzone genivelleerd.
Ter hoogte van deze gebouwen worden een KI station (390 m²) en longeercirkel (177 m²) opgericht.
Het KI station is gefundeerd op funderingszolen die aan de korte zijde om de 4m worden geplaatst en
aan de lange zijde om de 6m. De vloerplaat in het KI station zal ca. 40 cm dik zijn.
Ten westen wordt een landbouwloods (768 m²) met mestvaal (112 m²) opgericht. Ook hier gebeurt de
fundering door middel van zolen om de 5 (korte zijde) of 6 m (lange zijde). De vloerplaat zal ca. 40 cm
dik zijn en enkel ter hoogte van de stallen aangebracht worden. Hiernaast komt een paardenfokkerij
met een oppervlakte van 4290 m². Deze wordt gefundeerd op zolen die om de 4, 5 of 6 m staan. Aan
de lange zijde worden telkens twee rijen voorzien. Ook hier wordt enkel ter hoogte van de stallen een
vloerplaat voorzien, de rijhal bestaat uit aangestampte aarde.
Vanaf de straatzijde en rondom de gebouwen wordt een waterdoorlatende verharding voorzien (3234
m²). Een klein stukje (70 m²) wordt in beton voorzien. De verharding zorgt voor een verstoring van ca.
40 cm.
Ten noorden wordt een groenbuffer voorzien. Ten zuiden komen paddocks. Hierbij worden geen
bodemingrepen voorzien.
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Figuur 4: Inplantingsplan bestaande toestand. (FA-advies 2017)
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Figuur 5: Inplantingsplan nieuwe toestand. (FA-advies 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 hoeverre is het terrein 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. 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
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2.2.

ASSESSMENTRAPPORT

2.2.1. LANDSCHAPPELIJKE LIGGING
Het projectgebied ligt ten zuidoosten van Herentals. In het oosten en zuiden grenst het projectgebied
aan de Greesstraat. De Gerhezeloop loopt over het projectgebied.

Figuur 6: Meest recente luchtfoto met aanduiding van het projectgebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)

Op basis van het noord-zuidprofiel kan men vaststellen dat het terrein stijgt in zuidelijke richting. Het
laagste punt bevindt zich op 17,2 m TAW, het hoogste punt op 18 m TAW. Het west-oostprofiel toont
dat de hoogte daalt in oostelijke richting. In het westen is het terrein 18,5 m TAW waarna het daalt tot
17,4 m TAW in het oosten.

Figuur 7: Terreinprofiel N-Z. (Geopunt Vlaanderen s.d.)
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Figuur 8: Terreinprofiel W-O. (Geopunt Vlaanderen s.d.)

Ook het Digitaal Hoogtemodel geeft eenzelfde beeld weer waarbij het projectgebied zich op ca. 15-20
m TAW bevindt. Het projectgebied ligt op de overgang van de vallei van de Kleine Nete in het noordnoordwesten en een hoger gelegen rug in het zuid-zuidoosten.

Figuur 9: Digitaal Hoogtemodel met aanduiding plangebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)

Een meer gedetailleerde afbeelding van het Digitaal Hoogtemodel toont dat de westelijke en oostelijke
zone hoger gelegen zijn.
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Figuur 10: Digitaal Hoogtemodel met aanduiding plangebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)

Het projectgebied bevindt zich volgens de bodemkaart in de Kempen. Het westelijk deel valt onder
bodemtype Scm, 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. Ze 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.
Textuurklasse

S

Lemig zand

Drainageklasse

c

Matig droog, zwak gleyig

Profielontwikkelingsgroep

m

Met dikke antropogene humus A horizont

In het noorden valt een zone onder bodemtype Scg3, een matig droge lemige zandbodem met
duidelijke ijzer en/of humus B horizont. De Podzolen Scf en Scg en het complex ScF vertegenwoordigen
matig droge gronden met wisselende dikte van de grijze of bruin-grijze humeuze bovengrond waarin
geheel of gedeeltelijk de uitlogingshorizont verwerkt is. Bij Scg bestaat de B horizont meestal uit een
humus- (Bh: zwart-bruin- en een ijzeraanrijking (Bir: bruin). De humuspodzol heeft uitsluitend een
bruine Bh. De C horizont is roestig vanaf 60-90 cm.
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Textuurklasse

S

Lemig zand

Drainageklasse

c

Matig droog, zwak gleyig

Profielontwikkelingsgroep

g

met duidelijke ijzer en/of humus B horizont

Fase

3

Dikke humeuze bovengrond (40-60 cm)

Centraal valt een zone onder bodemtype PFg, een natte tot zeer natte lichte zandleembodem met
duidelijke ijzer en/of humus B horizont. Deze zeer natte grondwatergronden hebben de wateroverlast
als gemeenschappelijk kenmerk.
Textuurklasse

P

Licht zandleelm

Drainageklasse

F

Profielontwikkelingsgroep

g

complex van nat, matig gleyig tot zeer nat, zeer sterk
gleyig met reductiehorizont
met duidelijke ijzer en/of humus B horizont

De oostelijke zone valt onder bodemtype Sdgx, een matig natte lemige zandbodem met duidelijke ijzer
en/of humus B horizont. De drie Podzolseries Sdf, Sdg en Sdh hebben de drainagekenmerken gemeen
en vertonen roestverschijnselen vanaf 40-60 cm. Bij Sdg is de Podzol B samengesteld uit een
zwartbruin Bh1 en een (rood)bruine Bh2. Hij reikt tot een diepte van 80 cm indien geen afwijkende
lagen op geringe diepte voorkomen. Voor de drie Podzolseries is de waterhuishouding in de winter en
de lente doorgaans te nat.
Textuurklasse

S

Lemig zand

Drainageklasse

d

matig nat, matig gleyig

Profielontwikkelingsgroep

g

met duidelijke ijzer en/of humus B horizont

Variante van het moedermateriaal

x

silexietbijmenging

Tot slot valt een kleine zone aan de straatzijde, ter hoogte van de gebouwen, onder bodemtype OB,
bebouwde zone.
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Figuur 11: Bodemkaart met aanduiding van het projectgebied. (DOV s.d.)

Volgens de tertiair geologische kaart doorsnijdt het projectgebied de Formatie van Kasterlee. Deze
bestaat uit bleekgroen tot bruin fijn zand, vertoont paarse klei-horizonten, is licht glauconiethoudend,
micahoudend, bevat onderaan kleine zwarte silexkeitjes.

Figuur 12: Tertiair geologische kaart met aanduiding projectgebied. (DOV s.d.)
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Volgens de quartair geologische kaart bevindt het projectgebied zich onder type 1 waarbij zich geen
Holocene en/of Tardiglaciale afzettingen bovenop de Pleistocene sequentie bevinden.

Figuur 13: Uitleg type 1 quartair geologische kaart. (DOV s.d.)

Figuur 14: Quartair geologische kaart met aanduiding projectgebied. (DOV s.d.)
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De erosie op het onderzoeksgebied is verwaarloosbaar.

Figuur 15: Bodemerosiekaart met aanduiding projectgebied. (DOV s.d.)

Het terrein bestaat volgens de bodemgebruikskaart uit akkerbouw, weiland en andere bebouwing.

Figuur 16: Bodemgebruikskaart met aanduiding projectgebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)
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2.2.2. HISTORISCHE BESCHRIJVING
Volgens de Kabinetskaart der Oostenrijkse Nederlanden en het Prinsbisdom Luik (1777), ook wel
Ferrariskaart genoemd, bestond het projectgebied grotendeels uit landbouwgronden. Ten westen van
de beek wordt een zone als nat aangeduid (volgens bodemkaart PFg). Aan de straatzijde waren reeds
2 gebouwen aanwezig. Het projectgebied valt binnen het gehucht “Greze”.

Figuur 17: Ferrariskaart (1777) met aanduiding van het plangebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)

De Atlas der Buurtwegen uit 1841 toont dat de huidige percelering reeds ontstond. Het gaat om
onbebouwde percelen met enkel aan de straatzijde twee gebouwen.

Figuur 18: Atlas der Buurtwegen (1841) met aanduiding van het plangebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)
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De kaart van Vandermaelen (1846-1854) geeft een gelijkaardig beeld.

Figuur 19: Kaart van Vandermaelen met aanduiding projectgebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)

De luchtfoto uit 1971 geeft een gelijkaardig beeld. Aan de straatzijde werd een gebouw bijgebouwd.

Figuur 20: Luchtfoto uit 1971 met aanduiding projectgebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)
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2.2.3. ARCHEOLOGISCH KADER
In de Centrale Archeologische Inventaris (CAI) staan slechts enkele vondstlocaties aangeduid in de
omgeving van het projectgebied. De vondstlocaties binnen de stadskern worden niet besproken.
-

-

-

Locatie 113101, 110180: In de 18de eeuw zou hier een kapel gestaan hebben.
Locatie 208282: Tijdens metaaldetectie werd een 16de-eeuws mantelhaakje gevonden.
Locatie 102828: Hier zou in de 18de eeuw een schrans gelegen hebben.
Locatie 110210: In de 16de eeuw stond hier een kapel.
Locatie 210486: Tijdens een archeologisch vooronderzoek werd een gebouwplattegrond en
bijgebouw uit de IJzertijd en volle middeleeuwen aangesneden. Er werden ook nog sporen uit
de Nieuwe Tijd aangetroffen.
Locatie 102826: De herberg zou opklimmen tot 1604.
Locatie 102827: Volgens cartografische bronnen stond hier in de 18de eeuw een hoeve.
Locatie 110351: Hier zou in de 18de eeuw een molen gestaan hebben.
Ten westen van het projectgebied werd een vooronderzoek uitgevoerd i.f.v. een
archeologienota (blauwe driehoek op plan 15). Dit leverde enerzijds middeleeuwse greppels
en bewoningssporen uit de midden-IJzertijd op (gebouwplattegrond + spieker).
Voor een gebied ten noordoosten werd ook een archeologienota opgesteld maar hier werd
geen bijkomend onderzoek geadviseerd (groene driehoek op plan 15).

Figuur 21: Kadasterplan met vondstlocaties CAI en plangebied. (CAI 2017)
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2.2.4. DATERING EN INTERPRETATIE VAN HET ONDERZOCHTE GEBIED
Op basis van het bureauonderzoek kan men vaststellen dat het projectgebied vanaf de 18de
grotendeels onbebouwd was, met uitzondering van de zone aan de straatzijde. Landschappelijk gezien
is het gebied vrij gunstig gelegen, op de overgang van lager gelegen valleigronden naar hogere ruggen.
Bodemkundig gezien is deels een plaggendek aanwezig waardoor sites goed bewaard kunnen zijn.
Anderzijds is ook een podzolbodem aanwezig, wat eveneens gunstig is. Eén zone wordt als nat
aangeduid, wat dan weer minder gunstig is. In de buurt zijn nog maar weinig archeologische
vindplaatsen gekend. Het gaat voornamelijk om locaties die op basis van cartografische bronnen
werden aangeduid. Archeologisch vooronderzoek leverde tot nu toe een aanwezigheid tijdens de
IJzertijd en middeleeuwen op. Eén van deze locaties ligt duidelijk hoger dan het projectgebied, de
andere locatie meer op een gelijkaardige locatie. Sporen van oudere periodes kunnen dan ook niet
uitgesloten worden.

Figuur 22: 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 tot middelmatig bestempeld kan worden.
Aanvankelijk ging het om onbebouwd gebied waar weinig sporen te verwachten zijn. Mogelijk
worden perceelsgrenzen en –grachten aangetroffen maar deze zijn archeologisch gezien niet
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zo interessant. De zone aan de straatzijde toont reeds in de 18de eeuw bebouwing. Deze kan
mogelijk teruggaan op oudere bebouwing. Voor deze zone wordt het potentieel dan ook als
middelmatig beschouwd. Naar oudere periodes toe kon het archeologisch potentieel niet met
zekerheid vastgesteld worden. De landschappelijke ligging, bodemkundige situatie en
omliggende vondsten zorgen ervoor dat het archeologisch potentieel als middelmatig tot hoog
wordt ingeschat.
-

In hoeverre is het terrein verstoord?
Op basis van het bureauonderzoek kan vastgesteld worden dat enkel de zone met de huidige
gebouwen en verharding de ondergrond deels verstoorden.

-

Wat is de impact van de geplande werken?
Op het projectgebied worden de twee westelijke gebouwen afgebroken en de verharding
uitgebroken. De twee gebouwen aan de straatzijde blijven behouden. Het terrein wordt ter
hoogte van de bouwzone genivelleerd.
Ter hoogte van deze gebouwen worden een KI station (390 m²) en longeercirkel (177 m²)
opgericht. Het KI station is gefundeerd op funderingszolen die aan de korte zijde om de 4m
worden geplaatst en aan de lange zijde om de 6m. De vloerplaat in het KI station zal ca. 40 cm
dik zijn.
Ten westen wordt een landbouwloods (768 m²) met mestvaal (112 m²) opgericht. Ook hier
gebeurt de fundering door middel van zolen om de 5 (korte zijde) of 6 m (lange zijde). De
vloerplaat zal ca. 40 cm dik zijn en enkel ter hoogte van de stallen aangebracht worden.
Hiernaast komt een paardenfokkerij met een oppervlakte van 4290 m². Deze wordt
gefundeerd op zolen die om de 4, 5 of 6 m staan. Aan de lange zijde worden telkens twee rijen
voorzien. Ook hier wordt enkel ter hoogte van de stallen een vloerplaat voorzien, de rijhal
bestaat uit aangestampte aarde.
Vanaf de straatzijde en rondom de gebouwen wordt een waterdoorlatende verharding
voorzien (3234 m²). Een klein stukje (70 m²) wordt in beton voorzien. De verharding zorgt voor
een verstoring van ca. 40 cm.
Ten noorden wordt een groenbuffer voorzien. Ten zuiden komen paddocks. Hierbij worden
geen bodemingrepen voorzien.

2.2.6. ARCHEOLOGISCHE VERWACHTING EN 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 tot middelmatig potentieel naar archeologie toe
voor de periode vanaf de 18de eeuw. Er kan echter niet uitgesloten worden dat oudere periodes
aanwezig zijn. Gezien de ligging en bodemkundige situatie wordt het archeologisch potentieel als
middelmatig tot hoog ingeschat.
De toekomstige werken omvatten onder meer een nivellering van de bouwzone waardoor het
archeologisch niveau mogelijk reeds geraakt wordt. Volgens de bodemkaart is deels een plag aanwezig,
waardoor het archeologisch niveau mogelijk dieper kan zitten. Ter hoogte van de vloerplaten en
verharding wordt het archeologisch niveau vermoedelijk geraakt. Voor de zone van de af te breken
bebouwing en verharding zal de toekomstige verstoring niet dieper gaan dan de huidige.
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Gezien de toekomstige verstoring, het archeologisch potentieel en de mogelijke kenniswinst is
bijkomend onderzoek noodzakelijk. Dit zal verder besproken worden in het Programma van
Maatregelen.

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 men vaststellen dat het projectgebied vanaf de 18 de
grotendeels onbebouwd was, met uitzondering van de zone aan de straatzijde. Landschappelijk gezien
is het gebied vrij gunstig gelegen, op de overgang van lager gelegen valleigronden naar hogere ruggen.
Bodemkundig gezien is deels een plaggendek aanwezig waardoor sites goed bewaard kunnen zijn.
Anderzijds is ook een podzolbodem aanwezig, wat eveneens gunstig is. In de buurt zijn nog maar
weinig archeologische vindplaatsen gekend. Het gaat voornamelijk om locaties die op basis van
cartografische bronnen werden aangeduid. Archeologisch vooronderzoek leverde tot nu toe een
aanwezigheid tijdens de IJzertijd en middeleeuwen op. Eén van deze locaties ligt duidelijk hoger dan
het projectgebied, de andere locatie meer op een gelijkaardige locatie. Sporen van oudere periodes
kunnen dan ook niet uitgesloten worden.
De toekomstige werken omvatten onder meer een nivellering van de bouwzone waardoor het
archeologisch niveau mogelijk reeds geraakt wordt. Volgens de bodemkaart is deels een plag aanwezig,
waardoor het archeologisch niveau mogelijk dieper kan zitten. Ter hoogte van de vloerplaten en
verharding wordt het archeologisch niveau vermoedelijk geraakt. Voor de zone van de af te breken
bebouwing en verharding zal de toekomstige verstoring niet dieper gaan dan de huidige.
Gezien de toekomstige verstoring, het archeologisch potentieel en de mogelijke kenniswinst is
bijkomend onderzoek noodzakelijk. Dit zal verder besproken worden in het Programma van
Maatregelen.
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