Dagrapport proefsleuvenonderzoek Brecht Lessiusstraat
Donderdag 10/8/2017
Aanwezigen: Melissa Lamberts (MLA), Veerle Caelen (VCA), Anna De Rijck (ADR)
Weer: bewolkt met geregeld motregen
De aanleg van de sleuven gebeurde van oost naar west. De tweede sleuf moest in het noorden owv
een verstoring ingekort worden. De eerste vier sleuven konden aangelegd worden. Sleuf 1 en 2 konden
na inmeten en administreren aan het eind van de dag ook gedicht worden.
Er werden redelijk wat – op het eerste zicht – subrecente en recente sporen aangetroffen. Deze kregen
toch een spoornummer omdat de recentheid nog niet hard gemaakt kon worden en we een aantal van
deze sporen later nog zouden onderzoeken dmv coupes. De meeste sporen waren duidelijk afgelijnd
en hadden een donkere vulling met baksteenspikkels. Sommige daarvan waren vierkant en deden aan
heipalen denken. Eén spoor met duidelijke kern en insteek leek in het vlak mogelijk ouder te zijn.
Enkele grote ronde sporen leken op (sub)recente waterputten- en kuilen. Eén ervan werd geboord en
de vulling ervan bleek inderdaad dieper dan - 1m MV te gaan. In de drie sleuven kwam in het noorden
ervan telkens een grachtsegment voor. Wellicht gaat het om één en dezelfde gracht. Voorts werden
nog andere greppelsegmenten herkend. In het noorden van werkput 4 vonden we verschillende
bakstenen structuren uit de nieuwe/nieuwste tijd. Het ging om muurrestanten, een waterput, een
kelder of beerput en een uitbraaksleuf. Er werden diverse baksteensoorten, -formaten en mortels in
herkend (voornamelijk in de puinige vulling van de structuren) waardoor een verstoord zijn van deze
(sub)recente structuren kan worden vermoed.
Er werden diverse profielen geattesteerd. Veelal konden plaggendeklagen met her en der
baksteenstructuren in herkend worden. De ouderdom van deze plaggendekken kon niet aangetoond
worden maar wellicht zijn deze niet ouder dan de nieuwe tijd.
Vrijdag 11/8/2017
Aanwezigen: MLA, VCA, ADR
Weer: zonnig
De laatste sleuf werd nog aangelegd en in werkput 3, 4 en 5 werd verder geadministreerd. Er werden
nog meer gelijkaardige sporen aangetroffen. Een aantal er van werd gecoupeerd. Voorts werd nog een
verbindingssleuf tussen WP 3 en 4 aangelegd ter hoogte van het mogelijke interessante spoor. Er
werden 2 greppels (die al in beide andere WP-en waren aangetoond) en enkele recente grondsporen
in aangetroffen. De coupe op het interessante spoor bevestigde de hypothese dat het om een paalkuil
ging. Helaas kon hier geen daterend materiaal in aangetroffen worden.
Concluderend kan gesteld worden dat volgende sporen werden aangetroffen:
-

-

sporen te linken aan recente landbouwactiviteiten (vb. heipalen)
in het noorden van het onderzoeksgebied verrommelde bakstenen structuren uit de
nieuwe/nieuwste tijd en grondsporen die wijzen op inrichting van het ten zuiden hiervan te
situeren achtererf uit vermoedelijk dezelfde periode en horende bij voornoemde structuren
enkele mogelijk oudere gracht(segment)en
één oudere paalkuil die niet nader kon gedateerd worden

