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Hoofdstuk 1

Bureauonderzoek

1.1 Beschrijvend gedeelte

1.1.1 Administratieve gegevens
Projectcode:

2017I216

Aanleiding:

De archeologienota met beperkte samenstelling (nota light) werd opgemaakt
voor de heraanleg van twee voetbalvelden dat buiten de vastgestelde
archeologische zones ligt en met een perceeloppervlakte van ongeveer 35.337
m2 en een vergunningsoppervlakte van ongeveer 16.481 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:

Edegem, Terelststraat (fig. 1.1 en 1.2)
Bounding box: punt 1: x=153937, y=204334
punt 2: x=154235, y=204646
Gemeente Edegem, Afdeling: 2, Sectie: C, Percelen: 156T, 158S & 158R
(fig. 1.3).

Periode uitvoering:

20 september 2017

Relevante termen:

Bureauonderzoek, buitengebied, voetbalvelden

Verstoorde zones:

De reeds bestaande drainage en het kunstgrasveld.
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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.
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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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Beschrijving geplande werken:
Op basis van informatie van de initiatiefnemer bestaan de geplande werken uit het omvormen van een
versleten kunstgrasveld naar een natuurlijk grasveld en het omvormen van een natuurlijk grasveld naar
een kunstgrasveld met een opbouw van 25 cm. Daarnaast zal de bestaande kiezelverharding opnieuw
genivelleerd worden en aangevuld met herbruik van afgegraven kiezelverharding voor het clubhuis.
Rondom het clubhuis komt vervolgens een klinkerverharding die de voormalige kiezelverharding zal
vervangen en deels nieuw is in een smalle strook rondom. Ten slotte zal rondom de voetbalpleinen de
voormalige randinfrastructuur (leunhek, smalle verharding rondom, kleine poortjes, …) vernieuwd of
opnieuw geplaats worden na verwijdering. De overige infrastructuur blijft behouden (fig. 1.4 & fig.
1.5). De werken worden uitgevoerd in een deel van het projectgebied. Enkel dit deel van het
projectgebied met een oppervlakte van 16.481 m2, het vergunningsgebied, maakt deel uit van deze
archeologienota.

Fig. 1.5: Inplanting van de werken in het projectgebied7.
Doorslaggevend aspect:
Het doorslaggevende aspect dat in aanmerking komt om deze nota met beperkte samenstelling te
verantwoorden is dat alle werken plaatsvinden binnen de teelaarde. Onder de terreinen is namelijk
een drainagesysteem aanwezig dat in gebruik blijft. Dit drainagesysteem in de vorm van buizen in
sleufjes gaat niet dieper dan de teelaarde. Deze aspecten zijn enkel van toepassing op het
vergunningsgebied en niet het volledige projectgebied.

7

Onderliggende kaartlaag: © Geopunt (AGIV), ©STRAMIEN, originele in bijlage.

7

Het bureauonderzoek aan de Terelststraat te Edegem.
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.
1.2 Assessmentrapport

1.2.1 Bodemopbouw
De bodemkaart toont voor het projectgebied verschillende bodems (fig. 1.6):
- Lda: Matig natte zandleembodem met textuur B horizont.
- Lca: Matig droge zandleembodem met textuur B horizont.
- Lhc: Natte zandleembodem met sterk gevlekte, verbrokkelde textuur B horizont.
- Pdcz: Matig natte licht zandleembodem met sterk gevlekte, verbrokkelde textuur B horizont
waarbij sedimenten lichter of grover worden in de diepte.
- OB: Bebouwde zone.

Fig. 1.6: Bodemkaart met aanduiding van het projectgebied8.
8
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Nagenoeg het volledige projectgebied betreft een Lda-bodem. Dit zijn matig natte zandleembodems
met een textuur B horizont. Deze textuur B horizont bevat klei en is de reden waarom het regenwater
moeilijk kan doordringen in de ondergrond. Hierdoor is er een drainagesysteem aangelegd geweest
voor de voetbalvelden. Deze textuur B horizont betreft ook het archeologisch vlak, al is omwille van
de nattere bodem bewoning minder waarschijnlijk. Meer naar het noorden is het droger, wat beter is
voor bewoning. De vochtige ondergrond komt nog meer tot uiting in de beekvallei van de Edegemse
beek waar er een ronduit natte bodem aanwezig is.

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. 1.7). De meeste locaties betreffen structuren
uit de middeleeuwen en nieuw tijd die op basis van historische kaarten en historisch onderzoek
werden bepaald. Ten noorden van het projectgebied hebben er verschillende archeologische
onderzoeken plaatsgevonden ter hoogte van de toponiemen “Molenveld” en “Groot molenveld”.
Hierbij werden bewoningsporen aangetroffen uit de metaaltijden en de middeleeuwen (fig.
1.7/150036, 150232 & 150570). Deze locatie zijn te situeren op drogere gronden dan het
projectgebied.
In de omgeving zijn ook enkele (archeologie)nota’s opgemaakt. De meest relevant zijn, grenzend aan
het projectgebied in het zuiden, twee archeologienota’s voor de aanleg van hockeyterreinen (fig.
1.7/3535). Hier werd er geen verder onderzoek opgelegd o.a. omwille van de aanleg in opbouw waarbij
er nauwelijks in de teelaarde werd gegraven.

Fig. 1.7: Uittreksel uit de CAI met situering van het projectgebied9.
9

Onderliggende kaartlaag: © Geopunt (AGIV).
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Fig. 1.8: Uittreksel uit de kaart van Ferraris (1777) met situering van het projectgebied10.

Fig. 1.9: Uittreksel uit de kaart van Vandermaelen (1846-1854) met situering van het projectgebied11.
10
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Onderliggende kaartlaag: © Geopunt (AGIV).
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Historische kaarten tonen aan dat de percelen in gebruik zijn geweest als landbouwgronden. De kaart
van Ferraris uit 1777 (fig. 1.8) toont een akkerlandschap. De 19de eeuwse kaart van Vandermaelen (fig.
1.9) vertoont minder details, maar er ontbreek hier ook bewoning binnen het projectgebied.
Verschillende CAI locaties die op basis van kaartstudies zijn aangeduid zijn o.a. terug te vinden op deze
historische kaarten.

1.2.3 Bestaande infrastructuur
De bestaande infrastructuur bestaat uit een kunstgrasveld in het westen en een natuurlijk grasveld
met parking en clubhuis in het oosten (fig. 1.10). Onder beide velden, en de overige velden buiten het
vergunningsgebied, is een drainagesysteem aanwezig in de vorm van poreuze leidingen in sleufjes. Op
een foto, dis is genomen tijdens de aanleg van dit drainagesysteem is duidelijk dat deze zich situeren
in de teelaarde (fig. 1.11). Vermoedelijk is de onderkant van de sleufjes te situeren op de textuur B
horizont omdat daar het water niet meer weg kan. Dit drainagesysteem blijft in gebruik en zal dus niet
verwijderd worden. Dit wil zeggen dat alle werkzaamheden plaatvinden in de teelaarde.

Fig. 1.10: Luchtfoto uit 2016 met aanduiding van het projectgebied12.

12

Onderliggende kaartlaag: © Geopunt (AGIV).
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Fig. 1.11: Overzichtsfoto van de aanleg van het drainagesysteem onder de sportvelden13.
1.2.4 Confrontatie met de geplande werken
De geplande werken bestaan uit het omvormen van een versleten kunstgrasveld naar een natuurlijk
grasveld en het omvormen van een natuurlijk grasveld naar een kunstgrasveld met een opbouw van
25 cm. Daarnaast zal de bestaande kiezelverharding opnieuw genivelleerd worden en aangevuld met
herbruik van afgegraven kiezelverharding voor het clubhuis. Rondom het clubhuis komt vervolgens
een klinkerverharding die de voormalige kiezelverharding zal vervangen en deels nieuw is in een smalle
strook rondom. Ten slotte zal rondom de voetbalpleinen de voormalige randinfrastructuur (leunhek,
smalle verharding rondom, kleine poortjes, …) vernieuwd of opnieuw geplaats worden na verwijdering.
De overige infrastructuur blijft behouden (fig. 1.4 & fig. 1.5).
De aard van de werken, de bestaande toestand, de bodemopbouw en de archeologische voorkennis
maakt dat een archeologisch onderzoek niet te verantwoorden is aangezien het bestaande
drainagesysteem (fig. 1.11), dat in de teelaarde aanwezig is, behouden blijft waardoor alle werken
plaatsvinden in de teelaarde of, in het geval van de parking, in de bestaande antropogene ophoging.

1.3 Samenvatting
Voor de heraanleg van twee voetbalvelden dient er een inschatting gemaakt te worden van het
archeologisch potentieel. Doordat er onder de sportvelden een drainagesysteem aanwezig is dat zich
in de teelaarde bevindt en behouden blijft zullen de werken niet dieper gaan dan dit drainagesysteem,
en dus de teelaarde, waardoor verder archeologisch onderzoek niet te verantwoorden.
13

Foto verkregen via de initiatiefnemer.
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Programma van maatregelen aan de Terelststraat te Edegem.
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