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In opdracht van waterzuiveringsbedrijf Aquafin heeft VUhbs archeologie een archeologisch
bureauonderzoek uitgevoerd voor het project OPW3003 in de gemeente Opwijk (fig. 1.1 en 1.2).
Hier zal een gescheiden rioleringssysteem gerealiseerd worden. Daarbij wordt tevens wegeniswerken
uitgevoerd en zal een terrein voor grondverbetering ingericht worden. Door de werken zullen de
bodem en eventueel aanwezige archeologische resten worden verstoord.

Fig. 1.1. Opwijk-Hollestraat/Ringlaan (OPW3003). Locatie van het plangebied. Schaal 1:20.000. Bron: GeoPunt.

Het onroerend erfgoeddecreet 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
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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. 1.2. Opwijk-Hollestraat/Ringlaan (OPW3003). Locatie van het plangebied op de topografische kaart. Schaal 1:25.000.
Brong: NGI.be

.
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Ter hoogte van de Ringlaan en de Hollestraat zal een nieuw gescheiden rioleringsstelstel worden
gelegd. Hiertoe zal de bestaande wegenis worden opgebroken en de bestaande riolering worden
verwijderd. In tabel 1.1. wordt de geplande verstoringsdiepte aangegeven.

zone

werkzaamheden

diepte

Hollestraat

RWA-leiding diameter 400/500 mm,

ca. 1.50 - 1.75 m

DWA-leiding diameter 250 mm,

ca. 2-2.25 m

DWA-leiding; diameter 250/300/400 mm

2.2 – 3.5 m

RWA-leiding; diameter 600 mm /2,35 m

3.0 – 5.0 m

Ringlaan

gracht dempen, 21 m
341B

Terrein voor grondverbetering

30-40 cm

Tabel 1.1. Opwijk-Hollestraat/Ringlaan (OPW3003). Overzicht van de geplande werkzaamheden.


Voorafgaand aan de werken zal de bestaande wegenis worden opgebroken. Naderhand wordt deze in
dezelfde wegkoffer weer opgebouwd.
  

Er is een terrein voor grondverbetering voorzien. Perceel 341B zal hiervoor worden ingezet. Ter
hoogte van dit perceel zal de bouwgrond worden afgezet. Na afloop wordt hier de bouwvoor weer
teruggebracht. Hiermee is een verstoring van 30-40 cm gemoeid.
     

De oppervlakte van de wegenis binnen het plangebied bedraagt circa 10.000 m2. Daarnaast zal een
terrein van 5000 m2 worden gebruikt voor grondverbetering (zie boven).
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.
De kadastrale gegevens zijn weergegeven in tabel 1.3 en bijlages 2 tot en met 5.
Kadastrale gegevens
Gemeente Opwijk, eerste afdeling sectie C
Ringlaan: openbaar domein; 569B
Hollestraat: openbaar domein
Grondverbetering: 341B

Tabel 1.3. Opwijk-Hollestraat/Ringlaan (OPW3003). Kadastrale gegevens.
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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. In tabel 1.4 is
aangegeven wat de verstoringen zijn en hun diepte.
zone

verstoring en locatie

diepte

Hollestraat

weg

Ca. 0.5 m

Riolering onder bermen van de weg (diameter: 300

1.0-2.1 m

mm)
Ringlaan

weg

Ca. 0.5 m

Riolering onder bermen van de weg (diameter: 400,

1.8 – 2.5 m

500 en 690 mm)
Terrein voor

Geen verstoringen bekend.

-

grondverbetering

Tabel 1.4. Opwijk-Hollestraat/Ringlaan (OPW3003). Bekende verstoringen.

.

 

Niet van toepassing.
.

     

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?

.       
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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Het plangebied ligt op de overgang van de Leemstreek naar de Zandleemstreek. Het Tertiair substraat
wordt in het grootste deel van het gebied gevormd door de grijsblauwe tot blauwe, mariene klei van
het Lid van Ursel, Formatie van Maldegem (fig. 2.1). In het noordelijke deel van het plangebied bestaat
het tertiaire substraat uit het lichtgrijze, fijne zand van de Formatie van Leede (noordelijke deel) en het
grijze tot groene, klei- en glauconiethoudende, fijne zand van het Lid van Wemmel, Formatie van
Maldegem (zuidelijke deel). Dit zijn allen afzettingen uit het Midden Mioceen en zijn gevormd in een
(ondiep) marien milieu. 1 Door tektonische opheffing verdwijnt de mariene invloed in het Plioceen en
ontwikkelt zich een rivierstelsel dat zich insnijdt in de tertiaire afzettingen. Samen met hellingprocessen
vindt er voornamelijk erosie plaats en wordt door dit rivierstelsel het moderne reliëf gevormd.
Het daaropvolgende Quartair wordt gekenmerkt door een cyclische afkoeling tijdens de
verschillende glacialen (fig. 2.2.). Tijdens de glacialen is er in Vlaanderen sprake van een periglaciaal
klimaat, waarbij er vanuit de poolwoestijn in het Noordzeebekken grote hoeveelheden sediment
konden worden opgewaaid. Het grovere sediment (het dekzand) werd voornamelijk in Nederland en
het noordelijke deel van Vlaanderen afgezet. Het fijnere sediment (löss) kon verder zuidwaarts worden
getransporteerd. De gemeente Opwijk bevindt zich op de overgang van het dekzandgebied naar het
lössgebied. Ten noorden hiervan bestaat het quartaire dek uit dekzand (zandleem) en ten zuiden
voornamelijk uit löss (leem). 2 Hierdoor bestaan de afzettingen uit de glacialen hier uit een dik pakket
zandleem en leem. Deze sedimenten zijn overwegend door wind afgezet, maar deels door
sneeuwsmeltwater en hellingprocessen omgewerkt en zijn de veelal (sterk) gelaagd. Deze afzettingen
worden gerekend tot de Formatie van Gent en Gembloux. 3
De bodems die in dit gebied zijn ontstaan, zijn sterk gerelateerd aan het reliëf en de
geomorfologie. Op de hogere, vlakkere delen zijn (zand)leembodems met een textuur-B-horizont te
vinden. In de beekdalen komen voornamelijk natte klei- of leembodems zonder profiel voor.

1

Buffel et al. 2009, 32-34.

2

Bogemans, 1996, 23

3

Gullentops et al. 2001, 161.
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Fig. 2.1. Opwijk-Hollestraat/Ringlaan (OPW3003). Tertiair geologische kaart 1:50.000. (bron: http://dov.vlaanderen.be)
A. Onderzoeksgebied. B. Formatie van Lede. C. Formatie van Maldegem, lid van Wemmel. D. Formatie van Maldegem, lid
van Ursel. E. Formatie van Sint-Huibrechts-Hern. F. Formatie van Maldegem, Lid van Zomergem . G. Formatie van
Maldegem, Lid van Onderdale. H. Formatie van Bolderberg
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Fig. 2.2. Opwijk-Hollestraat/Ringlaan (OPW3003). Quartiargeologische overzichtskaart. (bron: http://dov.vlaanderen.be)
A eolische lössafzetting Weichselien B eolische zand- of zandleemafzetting Weichselien C eolische zand- tot siltafzettingen
Weichselien / fluviatiele afzettingen Weichselien D eolische zand- tot siltafzettingen Weichselien / fluviatiele afzettingen Saalien E
fluviatiele afzettingen (Holoceen)

..

     

Het plangebied behoort hydrografische gezien tot deelbekken van de Vliet, dat behoort tot het
Beneden-Scheldebekken. Het plangebied ligt op de overgang van zandleem (Lxx) naar leemgronden
(Axx), waarbij de wegenis is gelegen op zandleem en de terreinen voor grondverbetering zijn gelegen
op leemgronden (fig. 2.5). Het noordelijk deel, ter hoogte van de Ringlaan is gelegen op natte en
nattere gronden (Lca, Lcc en Ldc) terbijl het zuidelijke deel (Hollestraat) gelegen is op drogere gronden
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(Lba) de terreinen voor grondverbetering vebinden zich voornamelijk op droge leemgronden
(Aba0/Abp(c)).
Op het DHM is te zien dat het noordelijke deel van het tracé laaggelegen is (fig. 2.3, 2.4). Dit
bevindt zich op de zuidelijke flank van het dal van de Asbeek. Het zuidelijke deel bevindt zich hoog op
dezelfde flank en de terreinen voor grondverbetering bevinden zich op de rug ten zuiden van de
Asbeek.

Fig. 2.3. Opwijk-Hollestraat/Ringlaan (OPW3003). Uitsnede van het Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II. (bron:
http://dov.vlaanderen.be)
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Fig. 2.4. Opwijk-Hollestraat/Ringlaan (OPW3003). Hoogteverloop van noord naar zuid. Bron: geopunt.be

Fig. 2.5. Opwijk-Hollestraat/Ringlaan (OPW3003). Uitsnede van de bodemkaart Vlaanderen 1:20.000. (bron:
http://dov.vlaanderen.be)
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Fig. 2.6. Opwijk-Hollestraat/Ringlaan (OPW3003). Uitsnede van de Potentiële Erosiekaart per perceel 2016 1:10.000. (bron:
http://dov.vlaanderen.be)
Rood. hoog. Oranje. gemiddeld. Geel. laag. Groen. zeer laag. Grijs. niet van toepassing.
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Fig 2.7. Opwijk-Hollestraat/Ringlaan (OPW3003). Uitsnede van de bodembedekkingskaart. Schaal 1:10.000.
A. Bomen. B. Gras, Struiken. C. Gras, Struiken (landbouwgebruiksperceel). D. Akker. E. Gebouw. F. Overig, afgedekt.
G. Autowegen. H. Overig, onafgedekt. I. Plangebied.
Alle percelen voor grondverbetering hebben een zeer lage erosiekans. Ze zijn alle eveneens in gebruik als akker. (fig. 2.6, 2.7).
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Figuur 2.8 geeft een overzicht van de CAI-inventarisnummers in de omgeving van het plangebied. In
de directe nabijheid van het plangebied zijn meerdere meldingen bekend. Ten westen van het
noordelijke deel van het onderzoeksgebied (Ringlaan) is een groot aantal CAI-locaties aangeduid die te
maken hebben met de oude kern van Opwijk. Hier was een (motte)burcht aanwezig met grachten en
voorhof. Daarnaast is ook de parochiekerk Sint-Paulus met grachten en pastorie aangeduid.
CAI nummer

datering

klasse

omschrijving

481
989
1452

Onbepaald
Nieuwe Tijd (16e eeuw)
Romeins/Late ME

Nederzetting
gebouw
Muntvondst/windmolen

1456
1458

LME (16 e eeuw)
Volle ME/Nieuwe tijd

Site met walgracht
Site met walgracht

2155
2287
2682
10065

Onbepaald
Onbepaald
Late Middeleeuwen

Onbepaald
Onbepaald
Kerk/vlakgraven
Kerk

Paalgaten met verbrande leem
Gasthuiscomplex
Romeinse munten en LME
windmolen
Hof ten Hemelrijk
Borgt, omgracht terrein met
bewoning 11e-13e eeuw later 16e
eeuw weer bewoning
kuilen
5-tal sporen zonder vondsten
Parochiekerk Sint-Paulus
Parochiekerk Sint-Paulus

20065

Pastorie

Pastorij bij de kerk

20088
150088
150089

Late Middeleeuwen
Late Middeleeuwen
Late Middeleeuwen
Volle Middeleeuwen

Gracht
Grachten
Motte

163941

onbepaald

Paalkuil

Gracht rondom de kerk
Oude Pastoriedreef
Bij onderzoek is geen motte
gevonden. Aard van de
bebouwing is niet bepaald
-

Late Middeleeuwen

Tabel 2.1. Opwijk-Hollestraat/Ringlaan (OPW3003). Locaties uit de CAI.

Langs het zuidelijke deel van het onderzoeksgebied, meer bepaald ter hoogte van de terreinen voor
grondverbetering, zijn op meerdere plaatsen kuilen en paalkuilen aangetroffen zonder dat daarbij
vondstmateriaal werd aangetroffen (CAI 481, 2155, 2287, 163941). Vermoedelijk betreft het hier
vindplaatsen uit de protohistorie. Daarnaast zijn op de locatie van een laatmiddeleeuwse windmolen
enkele munten uit de Romeinse tijd aangetroffen (CAI 1452).
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Fig. 2.8. Opwijk-Hollestraat/Ringlaan (OPW3003). Locaties uit de Centrale Archeologische Inventaris in de omgeving van het
plangebied. Schaal 1:10.000.
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Fig. 2.9. Opwijk-Hollestraat/Ringlaan (OPW3003). Plangebied geprojecteerd op de Ferrariskaart (1771-1778). Schaal
1:20.000. Bron: geo.onroerenderfgoed.be

Op de Ferrariskaart (1771-1778) is de Hollestraat reeds aanwezig (fig. 2.9). De Ringlaan is nog niet
aangelegd. Het terrein voor grondverbetering zijn onbebouwd. Voor de Atlas der Buurtwegen (fig.
2.10), Vandermaelenkaart (fig. 2.11) en de Popp-kaart (fig. 2.12) geldt hetzelfde.
Op luchtfoto’s uit 1971 en 2016 zijn de Hollestraat en Ringlaan aanwezig. Het terrein voor
grondverbetering is onbebouwd.
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Fig. 2.10. Opwijk-Hollestraat/Ringlaan (OPW3003). Plangebied geprojecteerd op de Atlas der Buurtwegen (1843-1845).
Schaal 1:10.000. Bron: geopunt.be
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Fig. 2.11. Opwijk-Hollestraat/Ringlaan (OPW3003). Plangebied geprojecteerd op de Vandermaelenkaart (circa 1850).
Schaal 1:10.000. Bron: geopunt.be
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Fig. 2.12. Opwijk-Hollestraat/Ringlaan (OPW3003). Plangebied geprojecteerd op de Popp-kaart (1842-1880). Schaal
1:10.000Bron: geopunt.be
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Fig. 2.13. Opwijk-Hollestraat/Ringlaan (OPW3003). Luchtfoto 1971.
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Fig. 2.14. Opwijk-Hollestraat/Ringlaan (OPW3003). Recente luchtfoto.
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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 (zie paragraaf 1.2).
Ten behoeve hiervan zal een deel van de bestaande riolering buiten gebruik gesteld worden (zie
paragraaf 1.2). Hiernaast wordt een terrein aangewezen voor bodemverbetering. Voor het plangebied is
een bureauonderzoek uitgevoerd om een inschatting te maken van de archeologische potentie en
kenniswinst.
In het plangebied zullen verschillende soorten werkzaamheden uitgevoerd worden. Hieronder zal per
onderdeel een gespecificeerde archeologische verwachting opgesteld.
..

        

De aanleg van het huidige rioleringsstelsel en de huidige wegen hebben reeds gezorgd voor een hoge
mate van verstoring (tabel 1.4). 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.
..

  

Voor het terrein voor grondverbetering kan worden gesteld dat het zich bevindt op een locatie
waarvoor geldt dat hier een hoge kans is op het aantreffen van vondsten en sporen daterend vanaf de
protohistorie. Gezien de locatie op een rug en de dunne bovengrond is de kans dat nog een intacte
bodem aanwezig is, met bijgevolg kans op het in situ aantreffen van protohistorische
(vuursteen)vondsten klein.
..



In bovenstaande paragrafen is de archeologische verwachting per zone besproken. De locaties waar
werkzaamheden ter hoogte van de wegen plaatsvinden 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.
Ter hoogte van het terrein voor grondverbetering wordt wel vervolgonderzoek aanbevolen. Gezien het
ontbreken van aanwijzingen voor verstoringen en de verwachting op het aantreffen van
protohistorische (sporen)sites wordt aanbevolen om direct over te gaan tot een proefsleuvenonderzoek.
In het bijbehorende Programma van Maatregelen wordt beschreven hoe dit onderzoek uitgevoerd
dient te worden,

23
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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 en de huidige
wegen hebben reeds gezorgd voor een hoge mate van verstoring (tabel 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 zone waar een terrein voor grondverbetering wordt voorzien heeft wel een hoge kans op
het aantreffen van sporensites uit de protohistorie. Hier zal dan ook vervolgonderzoek in de vorm van
proefsleuven noodzakelijk zijn.
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Figuur

  
Type

Onderwerp

Aanmaakschaal

Aanmaakwijze

Datum

1.1

locatiekaart

Locatie plangebied

onbekend

Digitaal

15-5-2017

1.2

topografische kaart

locatie plangebied

onbekend

Digitaal

15-5-2017

2.1

Tertiairgeologische kaart

Locatie plangebied

1:50.000

Digitaal

15-5-2017

2.2

Quartairgeologische kaart

Locatie plangebied

1:50.000

Digitaal

15-5-2017

2.3

Hoogtemodel (1m)

Digitaal hoogtemodel

1:25.000

Digitaal

15-5-2017

onbekend

Digitaal

15-5-2017

nummer

terrein en omgeving
2.4

Hoogteverloop

hoogteverloop

in

het

plangebied
2.5

Bodemkaart

Locatie plangebied

1:20.000

Digitaal

15-5-2017

2.6

Potentiële erosiekaart

Locatie plangebied

1:20.000

Digitaal

15-5-2017

2.7

Bodembedekkingskaart

Locatie plangebied

onbekend

Digitaal

15-5-2017

2.8

CAI-kaart

CAI vondstlocaties

1:1

Digitaal

2001-2016

2.9

Historische kaart
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analoog

1971

Fig. 2.14
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begin

   
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 richtlijnen voor riool- en wegeniswerken
Voor de aanleg van rioolbuizen gelden richtlijnen (fig.
A). 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 Fig. A. Schematische weergave van de richtlijnen
diepte en de diameter van de buis. Bij een sleufdiepte voor aanleg van rioolbuizen. Bron: Aquafin.
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 fig. B
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 het schema
wordt de bovengrond uitgegraven over een breedte van 15 m. In werkelijkheid zal men vaak te maken
hebben met bestaande wegtracés en aangrenzende bebouwing. Daardoor zal deze breedte niet altijd
gehaald kunnen worden. Wel kan men ervan uitgaan dat de werkzone zo breed mogelijk zal worden
getrokken. Binnen de gehele werkzone bestaat het risico op verstoren van eventueel aanwezige
archeologische resten.

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