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Tabel 1. Overzicht van de verschillende (pre)historische perioden.
Periode
Nieuwste tijd:
Nieuwe tijd:
Middeleeuwen:
Late Middeleeuwen
Volle Middeleeuwen
Vroege Middeleeuwen C / Karolingische periode
Vroege Middeleeuwen B / Merovingische periode
Vroege Middeleeuwen A / Frankische periode
Romeinse tijd:
IJzertijd:
Late IJzertijd
Midden-IJzertijd
Vroege IJzertijd
Bronstijd:
Neolithicum (Jonge Steentijd):
Finaal-Neolithicum
Laat-Neolithicum
Midden-Neolithicum
Vroeg-Neolithicum
Mesolithicum (Midden-Steentijd):
Paleolithicum (Oude Steentijd):
Bron: Onderzoeksbalans Vlaanderen
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Tijd in jaren
19e E - heden
16e E - 18e E na Chr.
5e E - 15e E na Chr.
13e E - 15e E na Chr.
10e E - 12e E na Chr.
8e E - 9e E na Chr.
6e E - 8e E na Chr.
5e E - 6e E na Chr.
57 voor Chr. - 402 na Chr.
800 - 57 voor Chr.
250 - 57 voor Chr.
475/450 - 250 voor Chr.
800 - 475/450 voor Chr.
2100/2000 - 800 voor Chr.
5300 - 2000 voor Chr.
3000 - 2000 voor Chr.
3500 - 3000 voor Chr.
4500 - 3500 voor Chr.
5300 - 4800 voor Chr.
ca. 9500 - 4000 voor Chr.
tot 10 000 voor Chr.
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Verslag van resultaten van het bureauonderzoek

1.1

Beschrijvend gedeelte

In opdracht heeft Vlaams Erfgoed Centrum in september – december 2017 een archeologienota opgesteld
naar de archeologische waarde van de locatie Keerbergsesteenweg 48 – 50 te Haacht (afb. 1 en 2). De
archeologienota bestaat uit een bureauonderzoek en een landschappelijk bodemonderzoek (archeologisch
onderzoek zonder ingreep in de bodem) en is uitgevoerd naar aanleiding van de voorgenomen
verkavelingwerken.

Afb. 1.

Locatiekaart van het plangebied.
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Afb. 2.
Aanduiding van het uit te voeren archeologisch onderzoek op het plan van de bestaande
toestand op het terrein.
1.1.1

Administratieve gegevens

Uitgevoerde fasen binnen archeologienota:
Aanleiding:
Locatie:
Plaats:
Gemeente:
Provincie:
Kadastrale gegevens:
Diepte bodemverstoring
Oppervlakte plangebied
Coördinaten (bounding box; Lambertcoördinaten
(EPSG:31370)

Projectcode
VEC-projectcode:
Auteur:

Projectmedewerker(s):

6

Bureauonderzoek
Verkavelingwerken
Keerbergsesteenweg 48 - 50
Haacht
Haacht
Vlaams-Brabant
Gemeente Haacht, afdeling 1, sectie B, nummers 317N,
317M, 318A.
Minstens 0,8m –mv.
3338 m2 / 0,33 ha
169.178,3 / 185.710,6
169.212,3 / 185.673,3
169.141,8 / 185.659,4
169.171,1 / 185.615,7
2017J74
4190917 (bureaustudie)
2017K137 (landschappelijk bodemonderzoek)
X. Alma (OE/ERK/Archeoloog/2016/00094)
A. Schoups (bureauonderzoek, veldwerkleider)
F.R.P.M. Miedema (landschappelijk bodemonderzoek,
Aardkundige)
F.R.P.M. Miedema (landschappelijk bodemonderzoek,

Keerbergsesteenweg 48 – 50, Haacht

Autorisatie:

1

Begindatum onderzoek:
Einddatum onderzoek:
Beheer en plaats documentatie:

Relevante thesaurustermen:

Aardkundige)
X. Alma (OE/ERK/Archeoloog/2016/00094)
28 september 2017
12 december 2017
Vlaams Erfgoed Centrum
Ten Briele 14 bus 15
8200 Sint-Michiels, Brugge
Steentijd, Metaaltijd, Romeinse tijd, Middeleeuwen,
bureauonderzoek.

Binnen het plangebied zijn reeds twee woningen gelegen (afb. 3). Onder de zuidelijke woning zou een
kruipkelder aanwezig zijn. Deze zou tot een diepte van ongeveer 130cm –mv reiken, zodat de bodem hier
reeds tot minstens 130cm –mv verstoord is. Onder de noordelijke woning is eveneens een kelder aanwezig.
Ook hier dient rekening gehouden te worden met een bodemverstoring tot minstens 130cm –mv.
Rond de zuidelijke woning zijn verharde zones gelegen. De diepte verstoring op deze locaties is niet gekend,
maar vermoedelijk dient er rekening gehouden te worden met een verstoring tot minstens 20cm –mv.
Verder zijn in het oosten van het gebied nog twee vijvers gelegen.

1

Xander Alma is een werknemer bij ADC ArcheoProjecten BV. ADC ArcheoProjecten voert onderzoek in onderaanneming uit voor het
Vlaams Erfgoed Centrum.
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Afb. 3.
1.1.2

Locatiekaart van het plangebied met locaties van de vermoedelijk verstoorde zones.
Archeologische voorkennis

Voor zover bekend werden er nog geen archeologische onderzoeken uitgevoerd binnen het plangebied.
1.1.3

Huidig gebruik

Volgens het gewestplan (afb. 4) is het grootste deel van het plangebied in een woongebied met landelijk
karakter gelegen en in het oosten zou een strook agrarisch gebied voorkomen. Deze grens is echter niet
geheel accuraat. Volgens de gegevens van de opdrachtgever is het volledige plangebied in een woongebied
met landelijk karakter gelegen (afb. 5) en start het agrarisch gebied aan de oostelijke grens van het
plangebied.
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Afb. 4.

Het plangebied op het gewestplan.

Er zijn reeds twee gebouwen aanwezig binnen het plangebied. De noordelijke woning met huisnummer 50
werd opgetrokken als een Bel-etagewoning. Dit betekent dat de garage en ingang op het gelijkvloers
gelegen zijn, terwijl de eigenlijke leefruimtes zich op de eerste verdieping bevinden. Dit type woning is
doorgaans niet onderkeldert, maar onder deze woning zou wel een kelder aanwezig zijn. Deze kelder zou tot
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ongeveer 130cm diep in een helling ingegraven zijn. Onder de zuidelijke woning met het huisnummer 48 is
een kruipkelder aanwezig. De fundering reikt hier tot ongeveer 130cm –mv.
Rond de zuidelijke woning zijn verharde zones aanwezig. Aan de straatkant is een oprit zichtbaar op de
luchtfoto uit 2013-2015 (afb. 19) en ten oosten van de woning lopen een aantal paden. De diepte van de
bodemverstoring is niet gekend, maar vermoedelijk dient er rekening gehouden te worden met een
verstoring van minstens 20cm –mv.
In het oosten van het plangebied zijn twee vijvers gelegen. De ligging van de noordelijke vijver komt overeen
met de locatie van een ven op de historische kaarten. Het terrein is ook gedeeltelijk bebost.
Er werd nog geen milieuhygiënisch onderzoek uitgevoerd binnen het plangebied. In het kader van het
onderzoek werden nog geen gegevens met betrekking tot de aanwezigheid van ondergrondse kabels en
leidingen opgevraagd bij het KLIP.
1.1.4

Beschrijving van de geplande werken

Het doel van de geplande werken is om het plangebied te verkavelen in functie van woningbouw. Aangezien
de gronden gelegen zijn aan de reeds voldoende uitgeruste Keerbergsesteenweg, dient er geen nieuwe
wegbedding voorzien te worden. De bestaande percelen zullen opgedeeld worden in zes nieuwe loten (afb.
5). De oppervlakte van het terrein bedraagt ongeveer 3338m².
Het plangebied zal verstoord worden als gevolg van de funderings- en bouwwerken, maar ook door de
aanleg van ondergrondse infrastructuren, zoals kabels en leidingen. De diepte van de bodemingreep hangt
af van de latere bouwaanvragen en is momenteel dus nog niet gekend. Er is dus niet geweten of er al dan
niet kelders aangelegd zullen worden onder de nieuwe woningen. Hierdoor kan er enkel uitgegaan worden
van een minimumverstoring van 0,8m –mv.

10

Keerbergsesteenweg 48 – 50, Haacht

Afb. 5.

Plan van de verkaveling.

De consequentie van de voorgenomen ingreep kan zijn dat eventuele aanwezige waardevolle
archeologische resten in de ondergrond worden aangetast.
1.1.5

Juridisch kader

Artikel 5.4.2. (01/06/2016- 22/02/2017)
Een bekrachtigde archeologienota zoals vermeld in artikel 5.4.8 wordt bij de aanvraag van een verkavelingsvergunning
toegevoegd in volgende situaties:
1° aanvragen met betrekking tot percelen die gelegen zijn in een voorlopig of definitief beschermde archeologische site;
2° aanvragen waarbij de totale oppervlakte van de kadastrale percelen waarop de vergunning betrekking heeft 300 m2 of
meer bedraagt en waarbij de betrokken percelen geheel of gedeeltelijk gelegen zijn in archeologische zones, opgenomen
in de vastgestelde inventaris van archeologische zones;
3° aanvragen waarbij de totale oppervlakte van de kadastrale percelen waarop de vergunning betrekking heeft 3000 m2 of
meer bedraagt en waarbij de percelen helemaal buiten de archeologische zones, opgenomen in de vastgestelde inventaris
van archeologische zones, liggen.
Voor de toepassing van het eerste lid, 2° en 3°, op terreinen zonder kadastraal nummer geldt de totale oppervlakte van de
werf van de te vergunnen verkaveling.
De aanvrager van een verkavelingsvergunning wordt van die verplichting vrijgesteld indien de aanvraag betrekking heeft
op een gebied waar geen archeologisch erfgoed te verwachten valt, zoals vastgesteld door de Vlaamse Regering.
De aanvrager van een verkavelingsvergunning kan een archeologienota indienen die in het kader van een vorige
vergunningsaanvraag is bekrachtigd, als de verkavelingsvergunning betrekking heeft op dezelfde percelen en als de
ingreep in de bodem van de te vergunnen werken overeenkomt met de ingreep in de bodem van de werken omschreven in
de bekrachtigde archeologienota.
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De archeologienota werd vervaardigd naar aanleiding van een aanvraag voor een verkavelingsvergunning.
Op basis van de ligging van het plangebied geheel in een nog niet vastgestelde zone, geldt een verplichting
voor het opstellen van een archeologienota bij een gezamenlijke perceeloppervlak groter of gelijk aan 3000
2
2
m . Aangezien de percelen in het te ontwikkelen gebied in totaal een oppervlakte van 3338 m beslaan, en
daarmee de maximale onderzoeksgrenzen worden overschreden, dient de initiatiefnemer een bekrachtigde
2
archeologienota te laten opmaken.
Het vaststellen van de archeologische waarde van een plangebied dient te gebeuren op grond van de Code
van Goede Praktijk voor de uitvoering van en rapportering over archeologisch vooronderzoek en
archeologische opgravingen en het gebruik van metaaldetector (versie 2.0). Het doel van de Code is om als
een minimale standaard te dienen voor de kwaliteit van archeologisch onderzoek en het gebruik van
3
metaaldetectoren in Vlaanderen.
De eventuele vondsten en bijhorende documentatie die tijdens het archeologisch onderzoek worden
verzameld, zullen voorlopig worden bewaard bij Vlaams Erfgoed Centrum bvba. Na afronding van het totale
onderzoek zullen de vondsten en data worden overgedragen.
1.1.6

Doelstelling en vraagstelling

Voor het bureauonderzoek zijn de volgende onderzoeksvragen opgesteld:
Zijn mogelijk archeologische waarden in het plangebied aanwezig, en zo ja, wat is de specifieke
archeologische verwachting?
Worden mogelijk archeologische resten bedreigd door de geplande werkzaamheden?
Het bureauonderzoek vormt binnen de archeologienota de eerste stap in het vaststellen van de
archeologische waarde van het gebied. Het doel van het bureauonderzoek is het aan de hand van
schriftelijke bronnen verwerven van informatie over bekende en/of verwachte archeologische waarden in
het plangebied, om daarmee te komen tot een gespecificeerde archeologische verwachting. Daarbij worden
onder andere de Centrale Archeologische Inventaris (CAI), relevante historische kaarten en
informatiebronnen omtrent de ondergrond gebruikt.
De beschrijving van de historische, archeologische en aardwetenschappelijke informatie is gebaseerd op het
volgende bronmateriaal:
Aardkundige gegevens:
•
Quartairgeologische kaart 1:50.000
•
Bodemkaart 1:50.000
•
Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen
•
Profielbeschrijvingen opgesteld bij opmaak van de bodemkaart
Archeologische gegevens:
•
Centrale Archeologische Inventaris (CAI)
Historische gegevens:
•
Kadasterplan
•
Ferraris kaarten uit 1771-1778
•
Atlas der buurtwegen 1840-1850

2
3
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https://geo.onroerenderfgoed.be
Agentschap Onroerend Erfgoed, 2016
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•
•
•

Vandermaelenkaart 1846-1854
Topografische kaart
Luchtfoto’s 1979-2015

Externe partijen:
•
Vlaamse Landmaatschappij
•
Input Onroerend Erfgoed
•
Regio-experts
•
Literatuur
•
Gemeente
•
Amateurarcheologen en heemkundekringen
•
Nutsmaatschappijen
•
Iconografische bronnen
•
Toponymie
•
Huidige gebruikers
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1.2

Assessmentrapport

1.2.1

Beschrijving van de aardwetenschappelijke waarden

Het onderzoeksgebied kenmerkt zich aardwetenschappelijk als volgt:
Informatie

Bron
Tertiaire kaart

4

Formatie van Zelzate en/of Sint-Huibrechts-Hern
(aan de basis donkergrijs, zwak siltig, gelaagd zand met glauconiet
en mica, aan de top groengrijs zand met fossielen en
zandconctreties, op 11 m –mv)

Quartairgeologische kaart 1:50.000 (afb. 6)5

Profieltype 3:
ELPw: Eolische afzettingen van het Weichseliaan (LaatPleistoceen), mogelijk Vroeg-Holoceen. (Deze karteereenheid
is mogelijk afwezig.)
En/of
HQ: Hellingsafzettingen van het Quartair. (Deze
karteereenheid is mogelijk afwezig.)
FLPw: Fluviatiele afzettingen van het Weichseliaan (LaatPleistoceen).

Geomorfologie6

Zandleemstreek

Bodemkaart 1:50.000 7

-

-

Reeds verrichte boringen8

Sdf: Matig natte lemig zandbodem met weinig duidelijke ijzer
en/of humus B horizont. Dit bodemtype komt in het oosten
van het plangebied voor.
Ldp: Matig natte zandleembodem zonder profiel. Dit
bodemtype komt in een strook in het westen van het
plangebied voor.
OB: Bebouwde zone. In het noorden komt een heel smalle
strook van een bebouwde zone voor.

Voor zover bekend werden er nog geen boringen uitgevoerd
binnen het plangebied, maar wel in de omgeving ervan. Op
ongeveer 290m ten zuidoosten van het plangebied werd in 1893
een boring uitgevoerd, namelijk kb24d74w-B41. Volgens de
bodemkaart komt op deze locatie een Ldp-bodem voor.
0 – 3,5m –mv: Quartaire afzettingen
3,5 – 4,2m –mv: Tertiaire afzettingen

Hoogtekaart9

9m TAW

Bodemerosie10

Zeer weinig erosiegevoelig

Volgens de Tertiaire kaart (65 tot 1,7 miljoen jaar geleden) worden de hoogst gelegen Tetiare afzettingen
gerekend tot de Formatie van Zelzate en/of Sint Huibrechts-Huin. De afzettingen zijn gelegen tussen 11 en
12,3m onder het maaiveld en bestaan uit donkergrijs, zwak siltig, zand met glauconiet en mica en met dikke
kleilagen, afgedekt door groengrijs zand met fossielen en zandconctreties. De Formatie van Sint Huibrechts-Huin bestaat
uit kleiig, fijn zand met glauconiet en mica en is lokaal sterk fossielhoudend en wordt afgedekt door

4

http://www.geopunt.be/kaart.
http://www.geopunt.be/kaart.
6
http://www.geopunt.be/kaart.
7
http://www.geopunt.be/kaart.
8
http://www.geopunt.be/kaart.
9
http://www.geopunt.be/kaart.
10
http://www.geopunt.be/kaart.
5
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gelamineerd fijn zand, dat naar boven toe steeds homogener wordt. Welke van deze eenheden in het
plangebied in de ondergrond gelegen is, is niet bekend. Beide formaties hebben een ouderdom van circa 30
11
miljoen jaar.
Volgens de Quartair geologische kaart (afb. 6) schuurden Laat-Pleistocene, fluviatiele afzettingen zich in het
tertiaire substraat, waarna mogelijk het hele gebied bedekt werd door eolische afzettingen. Deze
afzettingen dateren uit het Weichseliaan.
Het plangebied is op ongeveer 140m ten oosten van de Binnebeek gelegen en op ongeveer 480m ten zuiden
van de Dijle. De Dijle maakt deel uit van het stroomgebied van de Schelde en ontspringt in Houtain-le-Val en
mondt uit in de Rupel. Mogelijk zijn de Laat-Pleistocene fluviatiele afzettingen afkomstig van de Dijle.

Afb. 6.

Locatiekaart van het plangebied op de Quartairgeologische kaart.

Het plangebied is gelegen in de zandleemstreek. Deze streek vormt de overgang van de zandige bodems in
het noorden van Vlaanderen en de lemige gronden in het zuiden. Volgens de bodemkaart komt in het
grootste deel van het plangebied een matig natte lemig zandbodem met weinig duidelijke ijzer en/of humus

11

https://ncs.naturalsciences.be/paleogene-neogene/2101-zelzate-formatie-zz; https://ncs.naturalsciences.be/paleogene-neogene/2102sint-huibrechts-hern-formation-sh
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B horizont (Sdf) voor. Deze gronden hebben een bouwvoor van ongeveer 30 cm dik en zijn donker grijsbruin.
De onderliggende weinig duidelijke Podzol B is iets bruiner en toch iets minder humeus dan de Ap. De
benedengrens van de B ligt gemiddeld op 50 cm. Het profiel is veelal op glauconiethoudend materiaal
ontwikkeld en/of rust op een glauconiethoudend substraat. Tussen 40 en 60 cm beginnen de
roestverschijnselen. In het westen van het plangebied komt een matig natte zandleembodem zonder profiel

(Ldp) voor en in het noorden grenst het plangebied aan een bebouwde zone.
Binnen het plangebied werden nog geen boringen uitgevoerd, maar er werd wel een boring uitgevoerd op
ongeveer 290m ten zuidoosten van het plangebied, namelijk kb24d74w-B41. De bovenste 3,5m –mv werden
als Quartaire afzettingen geïnterpreteerd en de diepere lagen als Tertiair.

Afb. 7.

Het plangebied op de bodemkaart.

Volgens de hoogtekaart (afb. 8 en 9) is het plangebied op een hoogte van ongeveer 9,2m TAW gelegen. De
plotse daling in het profiel C-D komt overeen met de locatie van een van de twee vijvers binnen het
plangebied. Het profiel A-B is echter onregelmatiger. De plotse stijging in het profiel komt overeen met de
locatie van de woning in het noorden van het plangebied. Mogelijk werd het terrein hier opgehoogd in
functie van de woningbouw.
Het plangebied ligt op een lage rug tussen het beekdal van de Binnebeek in het zuiden en oosten en het dal
van de Dijle in het noorden. Het hoogteverschil tussen de dalbodem naast de Binnebeek (8,3 m TAW)
bedraagt echter minder dan een meter.
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Op basis van bovenstaande gegevens kan worden geconcludeerd dat de bodem in het plangebied bestaat
uit zandleem, een combinatie van (in ieder geval oorspronkelijk) eolisch afgezet dekzand en/of löss . Het
geringe hoogteverschil tussen het maaiveld in het plangebied en de dalbodem van de Binnebeek zijn een
verklaring voor de voorkomende bodemtypen, die kenmerkend zijn voor natte omstandigheden. Gezien de
vorm van de rug en de ligging in een grote bocht van het beekdal, is het mogelijk dat de bodem in het
plangebied bestaat uit kronkelwaardafzettingen, opgebouwd uit herafgezet zand en leem. De zwak
ontwikkelde bodems zijn hiermee in overeenstemming.
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Afb. 8.

18

Het plangebied op het Digitaal Terreinmodel Vlaanderen (DTM), inclusief profiel hoogteverloop.
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Afb. 9.

Het plangebied op het Digitaal Terreinmodel Vlaanderen (DTM).
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1.2.2

Beschrijving van bekende archeologische waarden

Voor het onderzoeksgebied zijn in de Centrale Archeologische Inventaris (CAI) van Onroerend Erfgoed de
volgende archeologische waarden en ondergrondse bouwhistorische waarden vastgesteld (afb. 10):

12

20

300m

Late
Middeleeuwen

https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/1674

Omschrijving

167412

Datering

Afstand t.o.v.
plangebied

Uitsnede uit de Centraal Archeologische Inventaris van het onderzoeksgebied.

CAI nummer

Afb. 10.

Kasteel van Roost. Rond 1230 vestigde ridder Walter van Rijmenam zich te
Roost en bouwde er een hofstede, die waarschijnlijk ook voorzien was van een
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motte. De eerste bewoning bestond waarschijnlijk uit een hoeve met
wal/gracht op het latere neerhof. Inde 14de eeuw bouwden de heren van
Rotselaar een kasteel met een omgracht neer- en opperhof. In de 15de eeuw
werd het kasteel vergroot met een grote zuidoostelijke vleugel, een
noordoostelijke vleugel en een noordwestelijke ruimte. Tijdens een opgraving
in 1982 werd geen onderzoek gedaan naar de buitenste slotgracht. Tijdens het
landinrichtingsproject in 2014 ‘antitankgracht Haacht’ werd deze zone wel
onderzocht.
250913

420m

Late
Middeleeuwen

Sint-Rimigiuskerk.

526314

760m

16de eeuw

15064715

770m

Romeinse tijd

Tijdens een veldprospectie werd Romeins aardewerk aangetroffen. Er zou hier
een grafheuvel gelegen zijn die al in 1680 met de grond gelijk gemaakt werd.

15889316

400m

Late
Middeleeuwen

Windmolen van Roost. Deze molen zou reeds voor 1233 gebouwd zijn en
verdween tijdens de Godsdienstoorlogen circa 1570. De molen hoorde bij het
kasteel van Roost. In 2014 werd er een mechanische prospectie uitgevoerd in
het gebied.

16303817

Tijdens een veldprospectie in 1987 werd rood en wit aardewerk, pijpwaar en
Siegburg aangetroffen.

80m

Middeleeuwen

Motte.
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165146

330m

Tweede
Wereldoorlog

Bunker Ha 1 uit de KW-Linie: verdediging antitankcentrum.

16514719

520m

Tweede
Wereldoorlog

Bunker Ha 8 uit de KW-Linie: verdediging antitankcentrum.

16515320

580m

Tweede
Wereldoorlog

Bunker Ha 2 uit de KW-Linie: verdediging antitankcentrum.

16519521

550m

Tweede
Wereldoorlog

Bunker H 3 bis uit de KW-linie: verdediging 1ste lijn.

16519622

450m

Tweede
Wereldoorlog

Bunker H 4 uit de KW-linie: verdediging 1ste lijn.

16519723

530m

Tweede
Wereldoorlog

Bunker H 5 uit de KW-linie: verdediging 1ste lijn.

16519824

790m

Tweede
Wereldoorlog

Bunker H 6 uit de KW-linie: verdediging 1ste lijn.

16525625

620m

Tweede
Wereldoorlog

Bunker P 39 uit de KW-Linie: verdediging 2de lijn.

16525726

890m

Tweede
Wereldoorlog

Bunker P 40 uit de KW-Linie: verdediging 2de lijn.

16539727

800m

18de eeuw

Windmolen.

13

https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/2509
https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/5263
15
https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/150647
16
https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/158893
17
https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/163038
18
https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/165146
19
https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/165147
20
https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/165153
21
https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/165195
22
https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/165196
23
https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/165197
24
https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/165198
25
https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/165256
26
https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/165257
14
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21021028

560m

Volle
Middeleeuwen

Ten noorden van de Dijle, in de buurt van de Hansbrug, stond al op het einde
van de 10de eeuw een burcht. Deze verdween echter al voor 1200.

In de omgeving van het onderzoeksgebied zijn op basis van de CAI meerdere archeologische meldingen
bekend. In de omgeving van het plangebied bevinden zich heel wat bunkers uit de Tweede Wereldoorlog.
Deze bunkers maakten deel uit van de KW-Linie, de hoofdweerstandsstelling Koningshooikt-Waver.
Een motte, een burcht ten noorden van de Dijle, het kasteel van Roost met windmolen en de Sintde
Rimigiuskerk dateren uit de Middeleeuwen, terwijl een tweede windmolen uit de 18 eeuw dateert. De
middeleeuwse motte bevindt zich op amper 80m ten zuiden van het plangebied.
Op ongeveer 770m ten noordwesten van het plangebied zou een Romeinse grafheuvel gelegen zijn. Deze
werd in 1680 echter reeds met de grond gelijkgemaakt.
Er werd reeds een archeologienota geschreven voor een gebied op ongeveer 500m ten zuidwesten van het
plangebied. In 2016 was ook reeds een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd op dit terrein. Doordat dit terrein
in het verleden reeds gedeeltelijk vergraven/afgegraven is, werden er amper vijf archeologisch interessante
sporen aangetroffen tijdens het vooronderzoek. Deze sporen bestonden uit twee paalkuilen en de
29
onderkant van drie greppels. Op basis van de gegevens in de archeologienota werd het gebied vrijgegeven.
1.2.3

Beschrijving van de historische situatie, mogelijke verstoringen en bouwhistorische waarden

Historische situatie
de
In de eerste helft van de 12 eeuw werd de naam “Hacht” voor het eerst gebruikt. Het zou zoveel
betekenen als ‘een plaats waar hagen groeiden’. De stad ontstond aan de oude verbindingsweg tussen
30
Leuven en Lier.
Kerkelijk behoorde de gemeente tot het bisdom Luik. Het bestuur in Haacht werd uitgeoefend door de
de
de
ridders van Rotselaar, die er tijdens de 14 en de 16 een kasteel verkregen. Haacht vormde dus samen
de
de
met Rotselaar een heerlijkheid. Deze werd vanaf de 16 eeuw geleid door de hertogen van Cröy. In de 17 de
31
18 eeuw kwam de macht in handen van de hertogen van Arenberg.
Bouwhistorische schets
de
Op ongeveer 440m ten zuidwesten van het plangebied is de parochiekerk Sint-Remigius uit de 13 eeuw
gelegen. Het koor en de zijkapellen van deze kerk worden sinds december 1943 erkend als een beschermd
monument. Het gebouw werd opgetrokken in witachtige zandsteen en bestaat uit een polygonaal koor dat
geflankeerd wordt door sacristieën, een uitspringend dwarsschip, drie beuken van drie traveeën onder een
32
enkel dak en een westtoren. Verder bevindt de Sint-Quirinuskapel zich aan de noordgevel.
Op ongeveer 300m ten noordoosten van het plangebied is de site van het Kasteel Van Roost met omwalling
gelegen. Dit kasteel behoorde tot een zelfstandige enclave binnen Haacht. Het Kasteel Van Roost werd
de
tijdens de eerste helft van de 14 eeuw gebouwd. Voor de bouw werd gebruik gemaakt met
de
de
recuperatiemateriaal van een oudere burcht, vermoedelijk een 11 - of 12 eeuwse stenen donjon, die
reeds in 1333 verdwenen was.
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https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/165397
https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/210210
Claesen, J, Van Genechten, B, 2016.
30
https://www.haacht.be/korte-geschiedenis
31
https://nl.wikipedia.org/wiki/Haacht
32
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/41860
28
29
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Oorspronkelijk was het kasteel een kleine rechthoekige waterburcht, bestaande uit een poortdonjon en een
gelijktijdig gebouwde ringmuur. Tijdens een tweede fase werden binnen de ringmuur een aantal
residentiële gebouwen opgetrokken. Deze fase vond plaats voor 1450. In 1489 werd het kasteel verwoest
door Albrecht van Saxen. Hierna wordt er gestart met een derde bouwfase, waarbij het gebouw
heropgebouwd wordt. Na 1506 volgt een vierde bouwfase, waarbij er verstevegingsmuren gebouwd
worden aan de binnenzijde van de donjon. Het kasteel werd omgeven door een brede slotgracht en was
toegankelijk via een wegneembare houten brug. Tegenover de donjon stond het neerhof. Dit neerhof
bestond uit een woonhuis, een schuur en een stal. Reeds in 1467 was het kasteel in het bezit van een
poortgebouw dat de toegang tot het neerhof verdedigde en vermoedelijk bestond de slotgracht toen ook
reeds. Deze slotgracht vormt een onregelmatige, ongelijkzijdige vierhoek met de volgende afmetingen:
33
260m, 150m, 140m en 140m.
Verder is op ongeveer 440m ten noordoosten van het plangebied is de ‘antitankgracht’ van Haacht gelegen.
Deze gracht uit de Tweede Wereldoorlog strekt zich uit over een lengte van 3km tussen de ‘Hansbrug’ over
de Dijle en het gehucht Wakkerzeel. De antitankgracht bestaat uit een steunmuur in beton die geflankeerd
wordt door een gracht. De gracht is onder andere voorzien van een stuwdam aan de monding van de gracht
in de Dijle en verscheidene kleine sluizen, die verdeeld zijn over de volledige lengte van de gracht. Her en
der zijn langs de gracht ook ijzeren afrasteringen terug te vinden. Daarnaast moeten ook de stroken met de
aarden dijken, aan weerszijden van de gracht, en de kleine grachten aan de buitenzijde van deze dijken tot
het systeem gerekend worden. Hierdoor bedraagt de breedte van het systeem gemiddeld 25m. De gracht
doorsnijdt de omwallingresten van het Kasteel Van Roost. De antitankgracht van Haacht maakt deel uit van
de KW-linie, de hoofdweerstandsstelling Koningshooikt-Waver. Dit was de ruggengraat van het Belgische
34
verdedigingssysteem tegen de Duitsers. De verwachte slag bij de KW-linie te Haacht bleef uit, waardoor de
35
antitankgracht te Haacht intact bleef.
Op 240m te westen van de antitankgracht en op 580m ten noorden van het plangebied is de Hansbrug
gelegen. Dit is een ijzeren balansbrug over de Dijle, die gebouwd werd ter vervanging van een oude
draaibrug uit 1822. Reeds in 1234 bevond zich op deze locatie een brug. De brug moet op bepaalde
momenten vervangen zijn geweest door een veer of ponton, zoals onder andere in 1820. In december 1890
kregen de gemeenten Keerbergen en Haacht toestemming om een nieuwe brug te bouwen. De huidige brug
werd in 1914 door het Belgische leger beschadigd en hersteld. De brug bestaat uit een geklinknagelde
36
ijzeren constructie.
Historische kaarten
De historische situatie is op verschillende kaarten als volgt:
Bron

Jaartal

Historische situatie

Villaretkaarten37

1745-1748

Ferraris kaarten38

1771-1778

Het plangebied is niet bebouwd. Er zijn wel twee gebouwen zichtbaar ten
noordwesten van het plangebied. Deze gebouwen zijn aan een weg
gelegen.
Het plangebied is onbebouwd en is in gebruik als akkerland. Er is een ven
zichtbaar binnen het plangebied. Ten noordwesten van het plangebied is
een weg zichtbaar. Aan beide zijden langs de weg is een haag van bomen of

33

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/200132
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/126647
https://www.haacht.be/antitankgracht
36
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/200147
37
http://www.geopunt.be/kaart.
38
Ferraris 1771-1778.
34
35
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Bron

Jaartal

Atlas der buurtwegen39

Ca. 1840-1850

Vandermaelen kaarten40

1846-1854

Poppkaarten

Na 1842

Chronologische mozaïek
Voor 1939
van de kaart van België voor
het jaar 193941
Luchtfoto42

1971

Luchtfoto43

1979-1990

Luchtfoto44

2013-2015

Historische situatie
struiken zichtbaar. Ten noorden van het plangebied zijn twee gebouwen
zichtbaar.
Het plangebied is nog steeds onbebouwd. Ten noorden is maar een gebouw
meer zichtbaar aan de overkant van de weg. De percelen komen niet
overeen met de huidige percelen.
Ten noorden van het plangebied zijn nu vier gebouwen zichtbaar. Verder
komt de situatie grotendeels overeen met de situatie op de Atlas der
Buurtwegen.
Er is een ven zichtbaar in het oosten van het plangebied. Het plangebied is
aan de Keerbergen Straet gelegen. Ten noorden van het gebied is een
gebouw zichtbaar.
Ten noordwesten van het plangebied is de Keerbergsesteenweg zichtbaar
en binnen het plangebied het ven. Aan de overkant van de straat lijkt een
kapel gelegen te zijn en ten noordwesten is opnieuw een gebouw zichtbaar.
Het plangebied is op een hoogte van 8m gelegen.
Er zijn twee gebouwen zichtbaar binnen het plangebied aan de
Keerbergsesteenweg. Het oosten van het plangebied lijkt bebost. Verder is
de foto te onduidelijk.
De twee gebouwen zijn opnieuw zichtbaar. Rond het zuidelijke gebouw is
duidelijk een verharde zone aanwezig. In het oosten zijn twee vijvers
gelegen. De ligging van de noordelijke vijver komt overeen met de ven op
de historische kaarten.
De situatie binnen het plangebied komt grotendeels overeen met de
situatie op de luchtfoto uit 1979-1990.

De Villaretkaart werd genoemd naar de Franse ingenieur-geograaf Jean Villaret en dateert uit de periode
1745-1748. Na de slag bij Fontenoy (1745) kregen de Fransen voor enkele jaren de controle over onze
gebieden. Het is in die militaire context dat de meer dan 80 kaartbladen ontstonden. De kaarten geven het
45
gebied weer tussen Gent-Doornik en Maastricht-Luik. Hierop is te zien dat het plangebied niet bebouwd is.
Ten noordwesten van het plangebied loopt een weg waaraan twee gebouwen gelegen zijn. Mogelijk gaat
het reeds over de huidige Keerbergsesteenweg. De afstand tot het plangebied is mogelijk een gevolg van
afwijkingen in de projectie of georeferentie.

39

onbekend 1840-1850.
Vandermaelen 1846-1854.
41
http://www.cartesius.be/arcgis/home/webmap/viewer.html?lang=nl
42
http://www.geopunt.be/kaart.
43
http://www.geopunt.be/kaart.
44
http://www.geopunt.be/kaart.
45
https://bib.kuleuven.be/ub/nieuws/2015/kaart-van-jean-villaret-1745-1748-digitaal-beschikbaar-via-limo en
http://datanews.knack.be/ict/tag/villaretkaart-495122.html
40

24

Keerbergsesteenweg 48 – 50, Haacht

Afb. 11.

Het plangebied op de Villaretkaart.

De Ferrariskaarten (Carte de Ferraris) zijn een verzameling van 275 gedetailleerde topografische kaarten van
de Oostenrijkse Nederlanden. Zij kwamen tussen 1771 en 1778 tot stand onder leiding van Joseph de
Ferraris, generaal bij de Oostenrijkse artillerie, veldmaarschalk in de Oostenrijkse Nederlanden. Het is de
46
eerste systematische en grootschalige kartering, zowel in “België” als in heel West-Europa. Hieruit blijkt
dat het plangebied in gebruik is als akkerland. Binnen het gebied is een kleine ven gelegen en ten
noordwesten ervan is een weg zichtbaar. Aan beide zijden langs de weg is een haag van bomen of struiken
zichtbaar. Ten noorden van het plangebied zijn twee gebouwen gelegen.

46

Http://nl.wikipedia.org/wiki/Ferrariskaarten.
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Afb. 12.

Het plangebied op de Ferraris kaart.

Circa 60 jaar later werd de Atlas der Buurtwegen uitgegeven (afb. 13). Dit is een verzameling van boeken
met overzichts- en detailplannen, daterend van rond 1840. Hierop valt af te lezen dat het plangebied nog
steeds onbebouwd is. Ten noorden van het gebied is maar een gebouw meer zichtbaar aan de overkant van
de weg. De aangegeven percelen komen niet overeen met de huidige percelen.

26

Keerbergsesteenweg 48 – 50, Haacht

Afb. 13.

Het plangebied op de Atlas der Buurtwegen.

Een zestal jaar later zijn de Vandermaelenkaarten samengesteld. Dit is een verzameling historische kaarten
gemaakt door Philippe Vandermaelen (1795-1869). Zijn "Carte topographique de la Belgique" is gemaakt
tussen 1846 en 1854 op 250 folio's op schaal 1: 20.000. Op deze kaart zijn vier gebouwen zichtbaar ten
noorden van het plangebied. Verder komt de situatie grotendeels overeen met de situatie op de Atlas der
Buurtwegen.
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Afb. 14.

Het plangebied op de Vandermaelenkaarten.

Met de Popp-kaarten wordt de verzameling van kadasterkaarten bedoeld die in de 19de eeuw uitgegeven
werd door de Brugse drukker-uitgever Philippe Chrétien Popp (1805-1879). Deze kaarten waren een
gecommercialiseerde versie van het toenmalig kadaster van België en bevatten vele gegevens over gronden
en percelen. Nadat Philippe Vandermaelen al in 1836 toelating had gekregen om de kadastergegevens te
gebruiken en in kaart te brengen, kreeg ook Popp deze toelating in 1842. Door het overlijden van Popp werd
zijn ‘Atlas cadastral parcellaire de la Belgique’ niet afgemaakt. Deze kaart brengt het kadaster duidelijk in
beeld. Op deze kaart is een ven zichtbaar in het oosten van het plangebied. Het plangebied is aan de
Keerbergen Straet gelegen. Ten noorden van het gebied is een gebouw zichtbaar.
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Afb. 15.

Het plangebied op de Popp-kaarten.

Op de Chronologische mozaïek van de kaart van België voor het jaar 1939 (afb. 16) is de
Keerbergsesteenweg zichtbaar ten noordwesten van het plangebied. Binnen het plangebied is een ven
zichtbaar. Aan de overkant van de straat lijkt een kapel gelegen te zijn en ten noordwesten is opnieuw een
gebouw zichtbaar. Het plangebied is op een hoogte van ongeveer 8m gelegen. Volgens de hoogtekaart (afb.
8) is het gebied op ongeveer 9m TAW gelegen. Mogelijk is het gebied opgehoogd in functie van de
bebouwing.
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Afb. 16.

Het plangebied op de Chronologische mozaïek van de kaart van België.

Op de luchtfoto uit 1971 (afb. 17) zijn twee gebouwen zichtbaar binnen het plangebied aan de
Keerbergsesteenweg. Het oosten van het plangebied is bebost. Verder is de foto te onduidelijk om er iets uit
af te leiden.
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Afb. 17.

Het plangebied op de luchtfoto uit 1971.

Op de luchtfoto uit 1979-1990 (afb. 18) zijn de twee woningen zichtbaar. Rond het zuidelijke gebouw is een
verharde zone zichtbaar. In het oosten van het plangebied zijn twee vijvers gelegen. De ligging van de
noordelijke vijver komt overeen met de ligging van de ven op de historische kaarten.
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Afb. 18.

Het plangebied op de luchtfoto uit 1979-1990

De situatie op de luchtfoto uit 2013-2015 (afb. 19) komt grotendeels overeen met de situatie op de
luchtfoto uit 1979-1990.
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Afb. 19.
1.2.4

Het plangebied op de luchtfoto uit 2013-2015.
Potentieel tot kennisvermeerdering, verwachting en conclusie

De voor het bureauonderzoek opgestelde onderzoeksvraag “Zijn mogelijk archeologische waarden in het
plangebied aanwezig, en zo ja, wat is de specifieke archeologische verwachting?” kan als volgt worden
beantwoord:
Op basis van de aardwetenschappelijke gegevens kunnen in het plangebied resten vanaf het LaatPaleolithicum voorkomen. De archeologische resten uit het Paleolithicum en het Mesolithicum
manifesteren zich als een spreiding van vondsten zonder sporenniveau. Resten uit deze perioden bevinden
zich aan of direct onder het oorspronkelijke maaiveld en manifesteren zich in de vorm van vuursteen en
houtskoolconcentraties. De lage ligging van het plangebied op amper 140m van de Binnebeek en de
aanwezigheid van een ven binnen het plangebied, volgens de historische kaarten, verhogen de kans op
vondsten uit deze periodes. Er zijn echter nog geen meldingen bekend van Steentijdvondsten in de
omgeving van het plangebied. De verwachting aan resten uit het Laat-Paleolithicum en het Mesolithicum
wordt eerder hoog ingeschat.
Eventuele archeologische resten vanaf het Neolithicum tot de Middeleeuwen kunnen tevens voorkomen
vanaf het maaiveld. Een eventueel sporenniveau is het beste zichtbaar vanaf de mogelijk aanwezige B
horizont. Op ongeveer 770m ten noordwesten van het plangebied zou een Romeinse grafheuvel gelegen
hebben. Hoewel deze heuvel ook in een lager gedeelte van het landschap gelegen was, lijkt het
waarschijnlijk dat het hoger gelegen gebied ten zuidwesten van het plangebied interessanter was voor
bewoning tijdens deze periodes. De aanwezigheid van een ven op de historische kaarten doet ook
vermoeden dat het gebied in het verleden mogelijk natter was, zodat het gebied ook minder interessant
was voor landbouw. De verwachting aan resten uit deze periodes wordt hierdoor eerder middelhoog
ingeschat.
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De kans op eventuele resten uit de Middeleeuwen wordt echter hoger ingeschat door de aanwezigheid van
een Middeleeuwse motte op amper 80m ten zuiden van het plangebied en de aanwezigheid van het LaatMiddeleeuwse Kasteel van Roost op ongeveer 300m ten noorden van het plangebied.
De verwachting aan resten uit de Nieuwe Tijd wordt gering ingeschat. Uit het historisch kaartmateriaal blijkt
namelijk dat het plangebied niet bebouwd was tijdens deze periode.
Ondanks de aanwezigheid van de antitankgracht uit de Tweede Wereldoorlog, op amper 440m ten
noordoosten van het plangebied, is de verwachting aan archeologische resten en sporen uit de Tweede
Wereldoorlog gering. De verwachte slag bij de KW-linie te Haacht is namelijk niet doorgegaan.
Binnen het plangebied zijn reeds twee woningen aanwezig. Ter hoogte van de beide woningen dient er
rekening gehouden te worden met een bodemverstoring tot minstens 130cm –mv. Verder zijn er verharde
zones gelegen rondom de zuidelijke woning, waardoor op deze locaties rekening gehouden moet worden
met een minimumverstoring tot 20cm –mv. In het oosten zijn twee vijvers gelegen.
Op basis van het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat er geen archeologische resten of sporen
bekend zijn uit het plangebied. Op basis van de landschappelijke ligging van het plangebied en gegevens uit
de omgeving geldt echter een hoge kans op het aantreffen van archeologische resten uit het LaatPaleolithicum en het Mesolithicum, een middelhoge kans op de aanwezigheid van archeologische resten uit
het Neolithicum tot aan de Middeleeuwen, een hoge kans voor Middeleeuwse vindplaatsen en een lage
kans voor vindplaatsen uit de Nieuwe tijd. Archeologische resten zullen zich in alle gevallen aan of direct
onder het maaiveld bevinden (<50 cm –mv). In de reeds bebouwde delen van het plangebied en ter plaatse
van de twee vijvers is de kans op de aanwezigheid van intacte archeologische resten zeer klein.
De beantwoording van de overige onderzoeksvraag is als volgt:
Worden mogelijk archeologische resten bedreigd door de geplande werkzaamheden?
Het doel van de geplande werken is om het plangebied te verkavelen in functie van woningbouw. Het
plangebied wordt opgedeeld in zes loten. De bodem zal verstoord worden als gevolg van de funderings- en
bouwwerken, maar ook door de aanleg van ondergrondse infrastructuren, zoals kabels en leidingen. De
diepte van de bodemingreep is echter nog niet bekend, maar er wordt uitgegaan van een minimum
verstoring van 0,8m –mv.
Op basis van de resultaten van het bureauonderzoek is gebleken dat er mogelijk resten vanaf het LaatPaleolithicum aanwezig kunnen zijn binnen het plangebied. De verwachting aan archeologische resten uit
het Laat-Paleolithicum wordt op basis van de ligging van het plangebied en de aanwezigheid van een kleine
ven hoog ingeschat, terwijl de verwachting aan resten en sporen vanaf het Neolithicum tot de
Middeleeuwen middelhoog wordt ingeschat. De verwachting aan resten uit de Middeleeuwen kan echter
hoger ingeschat worden. Gezien de geringe diepteligging van het potentiële archeologische niveau worden
mogelijkevindplaatsen ernstig bedreig door de voorgenomen ontwikkelingsplannen. Hierdoor adviseert het
Vlaams Erfgoed Centrum om in eerste instantie een landschappelijk bodemonderzoek uit te voeren binnen
het plangebied. Aan de hand van het landschappelijk bodemonderzoek kan de intactheid van de bodem
bepaald worden en kan de bodemopbouw aan de bodemkaart getoetst worden. Verder kan nagegaan
worden of er inderdaad kans is op het aantreffen van archeologische resten uit het Laat-Paleolithicum en
het Mesolithicum. Indien dit het geval is kan een verkennend/waarderend archeologisch booronderzoek
geadviseerd worden. Wanneer de bodemopbouw nog intact blijkt te zijn, kan er ook nagegaan worden of er
een goede of slechte conservering verwacht wordt van eventuele resten uit de periodes vanaf het
Neolithicum. Indien er potentieel een goede conservering van deze resten verwacht wordt, kan een
proefsleuvenonderzoek uitgevoerd worden. Op deze manier kan gekeken worden of er archeologische
sporen aanwezig zijn en hoe deze zich concentreren over het plangebied.
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1.2.5

Samenvatting

In opdracht heeft Vlaams Erfgoed Centrum in september – december 2017 een archeologienota opgesteld
naar de archeologische waarde van de locatie Keerbergsesteenweg 48 – 50 te Haacht (afb. 1 en 2). De
archeologienota bestaat uit een bureauonderzoek en is uitgevoerd naar aanleiding van de voorgenomen
verkavelingwerken.
Op basis van het bureauonderzoek kunnen archeologische resten vanaf het Laat-Paleolithicum voorkomen
binnen het plangebied. De verwachting aan archeologische resten uit het Laat-Paleolithicum en het
Mesolithicum wordt hoog ingeschat, terwijl de verwachting aan resten vanaf het Neolithicum tot de
Middeleeuwen middelhoog wordt ingeschat. De verwachting aan resten uit de Middeleeuwen kan opnieuw
hoog ingeschat worden. Hierdoor wordt in eerste instantie een landschappelijk bodemonderzoek
geadviseerd. Aan de hand van dit onderzoek kan de intactheid van de bodem bepaald worden en kan de
bodemopbouw aan de bodemkaart getoetst worden. Aan de hand van de resultaten van dit
bodemonderzoek kan er bepaald worden of er al dan niet verder onderzoek nodig is en welk onderzoek het
meest geschikt is.
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2

Landschappelijk bodemonderzoek

2.1

Inleiding

Het landschappelijk bodemonderzoek heeft als doel de aardkundige opbouw en ontstaansgeschiedenis van
de ondergrond en het landschap te kennen door een gerichte staalname. Tevens wordt met het
landschappelijk bodem onderzoek de mate van intactheid van de bodem en de daarmee samenhangende
archeologische potentie bepaald.
Het leidt tot beantwoording van de volgende onderzoeksvragen:
•
Wat is de geo(morfo)logische en bodemkundige opbouw van de ondergrond in het plangebied?
•
In hoeverre is deze opbouw nog intact?
•
Bevinden zich archeologisch relevante afzettingen in het plangebied?
•
Zo ja, op welke diepte ten opzichte van het maaiveld en het TAW?
•
Alhoewel niet het doel van een landschappelijk bodemonderzoek, zijn er desondanks toch
archeologische indicatoren aangetroffen?
Zo ja:
Op welke diepte ten opzichte van het maaiveld en het TAW zijn deze archeologische
indicatoren aangetroffen?
Wat is de horizontaal ruimtelijke spreiding van deze archeologische indicatoren?
Wat is de aard en ouderdom van deze indicatoren?
•
In welk opzicht kan op basis van het veldonderzoek de archeologische verwachting worden
bijgesteld?
•
In hoeverre worden de (mogelijk aanwezige) archeologische waarden bedreigd door toekomstige
planontwikkeling?
•
Is het plangebied voldoende onderzocht en zo nee, welke vorm van nader archeologisch
onderzoek kan worden geadviseerd?
2.2

Uitvoeringsplan veldwerkzaamheden landschappelijk booronderzoek

Voor het beantwoorden van de in par. 2.2.1 genoemde onderzoeksvragen is de volgende
onderzoeksmethode toegepast:
aantal boringen:
boorgrid:
diepte boringen:
boormethode:
bemonstering:

5
aangepast aan de bebouwing worden 5 boringen gezet in het plangebied.
150 cm –mv.
Edelman met diameter 7cm (handmatig)
versnijden en/of verbrokkelen

De bodemtextuur en archeologische indicatoren worden beschreven volgens het FAQ Unesco systeem (A, E,
B, C; met waar nodig onderverdelingen). De X- en Y-coördinaten worden ingemeten met een GPS of een
Robotic Total Station (RTS) met een nauwkeurigheid van 1 cm (planimetrie in Lambertcoördinaten
(EPSG:31370)). De Z-coördinaten worden tevens tot op 1 cm nauwkeurig bepaald, op basis van de Tweede
Algemene Waterpassing.
Hoewel een landschappelijk bodemonderzoek niet als primair doel het opsporen van archeologische
vindplaatsen en indicatoren heeft, zullen eventuele relevante archeologische vondsten wel worden
verzameld en indien mogelijk globaal worden gedetermineerd. Ook voor het onderzoek relevante
bodemlagen zullen worden bemonsterd.
2.3

Resultaten Landschappelijk bodemonderzoek

2.3.1

Actuele situatie

Op 14 november 2017 heeft het veldonderzoek plaatsgevonden. In het plangebied zijn conform het
bureauonderzoek verschillende verstoorde zones aanwezig (afb. 20 – 24 en 27). Zo zijn er twee woningen
centraal binnen het plangebied gelegen, met bij alleen bij woning nummer 48 een verharde zone (afb 22,
parkeerterrein en terras). In het zuiden van het plangebied zijn in de twee tuinen twee grote en diepe
vijvers gelegen (afb. 21 en 23). Er was geen terreinbeheerder met kennis van deze locatie aanwezig. De
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geplande werken omvatten de afbraak van de huidige gebouwen (afb. 5), vervolgens een inrichting met een
nieuwe verkaveling voor zes gebouwen. Deze drie woningen komen aan de noordwestelijke straatkant van
het plangebied. Ongeveer op de locatie van de huidige gebouwen en voortuinen. De weersomstandigheden
gedurende het veldwerk waren zonnig en licht bewolkt. Hieronder worden de vermoedelijke verstoringen
geconstateerd in de veldinspectie binnen deze twee huidige kavels besproken.
Ter plekke van het meest noordoostelijke kavel is de huidige woning nummer 50 geheel onderkelderd (1,3
m –mv). Deze kelder was toegankelijk aan de achterzijde van de woning. Ook bevindt zich in de achtertuin
een brede en 1,5 m diepe vijver. Volgens de Ferrariskaart (1771-1778) was hier lang sprake van een grote
ven, mogelijk is dit deelsgedempt. Gezien het verwachte dunne, lemige zandige bodemtype is de
oorspronkelijke bodem onder dit ven en latere vijver en onder deze onderkelderde woning diep verstoord
(afb. 20 en 21).

Afb. 20. Overzicht van voorzijde van de leegstaande woning nr. 50 (14-11-2017). De foto is zuidoostelijke
richting genomen.
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Afb. 21. Overzicht van de diepe vijver achter de leegstaande woning nr 50 (14-11-2017). De foto is
zuidoostelijke richting genomen. Vroeger bevond zich hier al een ven.
Ter plekke van het meest zuidwestelijke kavel is de huidige woning met huisnummer 48 gelegen. Onder
deze woning bevindt zich een kruipkelder (130cm -mv). Ook hier bevindt zich in de achtertuin een brede en
2 m diepe vijver. Volgens de Ferrariskaart (1771-1778) was hier in het zuidoosten lang sprake van een
uitloper van het oostelijke ven, mogelijk is dit hier deelsgedempt. Gezien het verwachte dunne, lemige en
zandige bodemtype is de oorspronkelijke bodem onder dit ven en latere vijver diep verstoord. Tevens
bevindt zich een kruipkelder onder deze woning, waardoor de dunne oorspronkelijke bodem hieronder
tevens diep verstoord is (afb. 22 en 23).
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Afb. 22. Overzicht van de leegstaande woning nummer 48 met een parkeerterrein en een aangebouwde
garage. (14-11-2017). De foto is in zuidoostelijke richting vanaf de weg genomen.

Afb. 23. Overzicht van de diepe vijver achter de leegstaande woning nr 48 (14-11-2017). De foto is in
zuidoostelijke richting genomen.
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2.3.2 Lithologische beschrijving
De boorgegevens worden gepresenteerd in bijlage 5 en qua locatie op een recente topografische kaart (afb.
27). Drie representatieve bodemprofielen zijn afgebeeld (afb. 24, 25 en 26, boringen 3, 4 en 2). De maximale
boordiepte tot in de C horizont bedraagt 150 cm –mv. De boringen zijn grotendeels conform het
boringenschema geplaatst (afb. 27). Al de aangeboorde bodemlagen zijn kalkloos.
Er valt op basis van een vrij uniforme bodemopbouw van de boringen 1-4 daar een basisprofiel voor het
plangebied samen te stellen. Boring 5 bij de vijver heeft een afwijkende bodemopbouw. Het basisprofiel
bestaat uit de volgende, lokaal wisselende, stapeling van vier lagen (van onder naar boven):
Het diepst aangeboorde zandpakket is in drie van de vijf boringen aangetroffen en bevindt zich in de
bodemprofielen op dieptes vanaf ca. 85 tot 105 cm –mv (afb. 27, boringen 1, 3 en 4). Deze vochtige, zware
zandleemlaag bevat uiterst fijn zand met weinig roestvlekken (Z1). De onderkant van deze lemige zandlaag
is niet binnen 150 cm –mv aangetroffen. Bij boring 3 heeft zich in de top van deze laag een 20 cm dikke,
donkerblauwgrijze, lichte zandleemlaag (P) gevormd. Deze begraven horizont is zwak humeus.
Ter plekke van boring 2 bevindt zich vanaf 40 cm een andere diepe laag. Het betreft hier een lichtgroengrijze
lemige zandlaag (S) vermengt met matig grof zand (Z5) en een spoor van roestvlekken en leemlagen. De
onderkant van deze lemige zandlaag is tot 150 cm –mv niet aangetroffen.
Ter plekke van boring 3 bevindt zich tussen 25 en 85 cm een lichtgroengrijze lemige zandlaag (S) vermengd
met matig grof zand (Z5) en een spoor van roestvlekken. Van dit zelfde type lemig zand bevindt zich een 60
cm dik, gelaagd pakket in boring 1, een 20 cm dikke, lichtbruingele laag bij boring 2 en een 75 cm dik
gelaagd pakket bij boring 4. In boring 1 en 4 bevat dit 60- 75 cm dikke pakket duidelijke horizonten met
bovenaan uitspoeling van lutumdeeltjes en dieper een donkerbruingele lagen met sporen van veel
lutumdeeltjes en ijzervlekken. Bij boring 2 bevat de 20 cm dikke, lichtbruingele, lemige zandlaag alleen
weinig ijzervlekken. De overgangen zijn duidelijk. Zie als voorbeeld van deze lagen de foto’s van boringen: 2,
3 en 4 (afb. 24, 25 en 26).

Afb. 24.
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Afb. 25. Boring 4 (uitgelegd van onderen naar boven: 0-50cm, 50 –100cm, 100-150cm).
Dan bevindt zich op deze lemige zandlagen in de boringen 1- 4 een abrupte overgang naar een dunne
humeuze oppervlaktelaag (afb. 24-26). Het betreft een circa 20 - 25 cm dikke laag met zeer fijn, matig
humeus, (donker)bruingrijs, lemig zand (S met Z2). Deze gemengde laag bevat humus en ijzervlekken .
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Afb. 26. Boring 2 (uitgelegd van onderen naar boven: 0-50cm, 50 – 100cm, 100-150cm).
Ter plekke van boring 5 bevindt zich vanaf 95 cm een diepe kleilaag. Het betreft hier een lichtgrijsgele,
lemige kleilaag (Ea) vermengd met uiterst fijn zand (Z1) en een spoor van roestvlekken. De onderkant van
deze lemige kleilaag is tot 150 cm –mv niet aangetroffen. Deze kleilaag is afgedekt met 35 cm licht zandige
lichtgeelbruine leem met weinig roestvlekken, vervolgens met 20 cm zwak humeuze, gevlekte,
donkerbruingele leem (Le) met uiterst fijn zand (Z1). Aan het oppervlak bevindt zich 40 cm sterk humeuze,
gevlekte, donkerbruingrijze leem (Le) met uiterst fijn zand (Z1). De overgangen zijn abrupt/duidelijk.
2.3.3

Interpretatie

Het plangebied heeft een bodemvorming in de boringen 1-4 die in zijn meest intacte vorm bestaat uit een
(wisselende) stapeling van de volgende vier lagen, waarbij boring 5 sterk afwijkt:
Het diepst aangeboorde zandpakket is in drie van de vijf boringen aangetroffen en bevindt zich in de
bodemprofielen op dieptes vanaf ca. 85 of 105 cm –mv (afb. 27, boringen 1, 3 en 4). Deze vochtige, zware
zandleem laag bevat uiterst fijn zand met weinig roestvlekken (Z1). De onderkant van deze lemige zandlaag
is niet binnen 150 cm –mv aangetroffen. Deze leemlaag is geïnterpreteerd als een C- horizont. De laag is
eolisch verplaatst. Het leem is daarom geïnterpreteerd als zandige leem uit het Laat Pleistoceen.
Bij boring 3 heeft zich in de top van deze laag een 20 cm dikke, donkerblauwgrijze horizont (P) gevormd.
Deze zwak humeuze, laag is geïnterpreteerd als een begraven Ahb- horizont, gevormd in het zelfde
materiaal.
Ter plekke van boring 2 bevindt zich vanaf 40 cm een andere diepe laag. Het betreft hier een lichtgroengrijze
lemige zandlaag (S) vermengd met matig grof zand (Z5) en een spoor van roestvlekken en leemlagen. De
onderkant van deze lemige zandlaag is tot 150 cm –mv niet aangetroffen. Deze laag is ook eolisch
verplaatst. Het natuurlijke zand is daarom geïnterpreteerd als lemig dekzand uit het Laat Pleistoceen en
bodemkundig gezien een C- horizont. Ter plekke van boring 3 bevindt zich tussen 25 en 85 cm een
lichtgroengrijze lemige zandlaag (S) vermengd met matig grof zand (Z5) en een spoor van roestvlekken. Deze
laag is mogelijk eolisch verplaatst (of verspoeld). Het natuurlijke zand is daarom geïnterpreteerd als
verspoeld lemig zand uit het Laat Pleistoceen en bodemkundig gezien een C- horizont.
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Van dit zelfde type lemig zand bevindt een 60 cm gelaagd pakket in boring 1, een 20 cm dikke lichtbruingele
laag bij boring 2 en een 75 cm dik gelaagd pakket bij boring 4. In boring 1 en 4 bevat dit 60- 75 cm dikke
pakket duidelijke horizonten met bovenaan uitspoeling van lutumdeeltjes en dieper een donkerbruingele
lagen met sporen van veel lutumdeeltjes en ijzervlekken. Bij boring 2 bevat de 20 cm dikke lichtbruingele
lemige zandlaag alleen weinig ijzervlekken. De overgangen zijn duidelijk. Deze lagen zijn ook eolisch
verplaatst. Het natuurlijke zand is daarom geïnterpreteerd als lemig dekzand uit het Laat Pleistoceen en
bodemkundig gezien een BC- en Bts -inspoelingshorizonten of bij boring 1 bovenaan ook nog een een AEuitspoelings horizont.
Dan bevindt zich op deze lemige zandlagen in de boringen 1- 4 een abrupte overgang naar een dunne
humeuze oppervlaktelaag (afb. 24-26). Het betreft een circa 20 - 25 cm dikke laag met zeer fijn, matig
humeus, (donker)bruingrijs, lemig zand (S met Z2). Deze gemengde laag bevat humus en ijzervlekken en is
een recente Ahp-horizont.
Ter plekke van boring 5 bevindt zich vanaf 95 cm een diepe kleilaag. Het betreft hier een lichtgrijsgele
lemige kleilaag (Ea) vermengt met uiterst fijn zand (Z1) en een spoor van roestvlekken. Deze kleilaag is
afgedekt met 35 cm licht zandige lichtgeelbruine leem met weinig roestvlekken, vervolgens met 20 cm zwak
humeuze, gevlekte, donkerbruingele leem (Le) met uiterst fijn zand (Z1). Aan het oppervlak bevindt zich 40
cm sterk humeuze, gevlekte, donkerbruingrijze leem (Le) met uiterst fijn zand (Z1). De overgangen zijn
abrupt/duidelijk. Bij boring 5 bestaat de onderste laag uit lemige klei (C-horizont) met daarop zandige
ijzerrijke leem. Beide zijn eolisch verplaatst. Het bovenliggende natuurlijke leem is geïnterpreteerd als leem
uit het Laat Pleistoceen en bodemkundig gezien een ingegraven Bts-horizont met daarop een Ahp-horizont.
Deze ingraving dateert uit de periode van de ven of vijver. Mogelijk is het lokaal voorkomen van klei de
oorzaak van het voorkomen van vennen in deze zone (zie afb. 27). Deze klei- en leemlaag functioneert als
een waterondoorlatende laag.
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Afb. 27.

Resultaat booronderzoek.

Synthese
In drie van de vijf boringen is de Bts- of BC- horizont van het top van de pleistocene lemige zand of leem
bodem redelijk intact gebleven (boringen: 1, 2, 4). Bijna overal is de oorspronkelijke E- uitspoelingshorizont
verploegd of vergraven. In de twee boringen 3 en 5 is de bodem vergraven tot in de (B)C- horizont. Ter
plekke van boring 3 is mogelijk sprake van een begraven oudere humeuze horizont of een opgevulde
depressie. Gezien de vier redelijk intacte boringen met een 25-30 cm dunne lemige zandbodem, lijkt het
zeer aannemelijk dat ter plekke van de huidige deel onderkelderde gebouwen en diepe vijvers en de ven,
deze natuurlijke bodemopbouw niet meer intact is. Deze verstoorde locaties zijn aangegeven op de kaart
(afb. 27, totale verstoorde oppervlakte: 1337 m2). Tevens is de locatie van boring 5 bij de vijver/ven niet
meer intact. Boring 3 kan nog een diep begraven vegetatie niveau hebben of is een begraven depressie. Een
oppervlakte van circa 2000 m2 kan op basis van de boringen en de verstoorde oppervlakten nog een deels
intacte lemige zandbodem hebben.
Deze slechts deels intact gebleven bodemopbouw komt in circa vier boringen redelijke overeen met het
verwachte bodemtype Sdf en het bureauonderzoek. Dit bodemtype betreft een matig natte lemige
zandbodem met weinig duidelijke ijzer en/of humus inspoelings-horizont. De diepere ondergrond bestaat
uit zandige leem en bij boring 5 zelfs uit waterondoorlatende klei.
Op basis van het bureauonderzoek had het plangebied een potentie op archeologische resten van het LaatPaleolithicum tot aan de Middeleeuwen . Op basis van dit landschappelijke bodemonderzoek blijkt dat de
pleistocene top in drie boringen bestaat uit een restant van een Bts- horizont op een BC- horizont. Twee
boringen toonden diepere verstoringen tot in de pleistocene C-horizont (3 en 5). De oorspronkelijke A- en E-
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horizont van de podzolbodem is overal in de basis van het ploegdek of verstoringsdek opgenomen. Ondiepe,
kwetsbare vondstcomplexen met vuursteenvindplaatsen zullen hierdoor in het onderzochte zones van het
plangebied niet meer intact zijn. Een intact Laat Pleistoceen niveau wordt ter plekke van de gebouwen en de
vijver/ven op basis van het oorspronkelijk, dunne lemige zandbodemprofiel niet meer verwacht. Het
merendeel van de vindplaatsen in de omgeving van het plangebied betreft nederzettingen en mogelijk
vuursteenvindplaatsen. De kans op het aantreffen van intacte vindplaatsen van bewoningresten uit de
periode vanaf het Midden Neolithicum tot de Middeleeuwen is op basis van het landschappelijk
bodemonderzoek nog aanwezig. Het sporenniveau van vindplaatsen uit deze periode zijn het beste
zichtbaar vanaf de intact aanwezige Bhs-, BC- of C- horizont. De vrij kleine intact gebleven zones zijn zeer
smal van afmetingen (totaal 2000 m2) en zullen na een verder onderzoek vrij weinig kenniswinst opleveren.
2.3.4

Conclusies landschappelijk bodemonderzoek

De gestelde onderzoeksvragen kunnen op basis van de bereikte resultaten als volgt worden beantwoord:
•
Wat is de geo(morfo)logische en bodemkundige opbouw van de ondergrond in het plangebied?
In het gehele plangebied bestaat de natuurlijke ondergrond uit eolisch, lemig zand uit het LaatWeichseliaan. Dit pakket rust lokaal op een diepere leemlaag of lokaal een kleilaag. In de bovenste
lemige zandlaag heeft zich een matig natte bodem met een weinig duidelijke ijzer B- horizont
ontwikkeld (Sdf). Deze bestaat uit een 25-35 cm dunne humeuze ploeglaag op meestal een lokaal,
aangetast restant van inspoelings Bhs- en BC- horizonten. Ter plekke van boring 5 wijkt deze
bodem af en betreft het een aangetaste leemlaag op een diepere kleilaag.
•

In hoeverre is deze opbouw nog intact?
Deze bodemopbouw is in vier boringen in redelijk intacte vorm aangetroffen. Wel is de top van het
Pleistocene dekzand met de E- horizont meestal verploegd. In boring 3 en 5 is deze bodemopbouw
tot in of aan de C- horizont aangetast. Boring 3 kan nog een begraven vegetatielaag of depressie
herbergen. De locaties van de recente huizen en vijvers en het oude ven gelden binnen het
plangebied als verstoord, net als de locatie van boring 5 (verstoorde oppervlakte: 1337 m2). De
reden hiervoor is dat er geen sprake is van een dik beschermend dek binnen het plangebied, en de
oorspronkelijk lemige zandbodemopbouw dun is. Verder bestaat het historische bodemgebruik
deels uit een bos dat ooit gerooid is, en een groot ven dat deels gedempt is. Verder is door de vele
graaf- en bouwwerkzaamheden, voor ook toegangswegen en lokale parkeermogelijkheden , grote
kans op nog meer lokale verstoringen die niet met dit landschappelijk boorgrid (30 x 30 m)
opgespoord kunnen worden. Een resterende oppervlakte van circa 2000 m2 kan op basis van de
boringen en de bekende verstoorde oppervlakten nog een deels intacte lemige zandbodem
hebben (afb. 27).

•

Bevinden zich archeologisch relevante afzettingen in het plangebied?
Ja. De top van het redelijk intact gebleven inspoelingshorizonten van het pleistocene lemige zand
zijn archeologisch mogelijk relevant en de begraven horizont bij boring 3 (85 cm –mv).

•

Zo ja, op welke diepte ten opzichte van het maaiveld en TAW?
De overgang van de antropogene Ap-horizont naar deze redelijk intacte (inspoelings)horizonten
bevindt zich op de volgende diepten: In vier boringen: 1-4 van ca. 25-30 cm –mv op hoogten van
circa 8.5 m +TAW,
Ter plaatse van boring 3 kan nog een begraven, dieper niveau zitten op 85 cm –mv op een hoogte
van 8,18 m +TAW.
In de verstoringszones is de natuurlijke bodemopbouw naar verwachting tot in de C horizont
verstoord.

•

Alhoewel niet het doel van een landschappelijk bodemonderzoek, zijn er desondanks toch
archeologische indicatoren aangetroffen?
Nee.
Zo ja:
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-

Op welke diepte ten opzichte van het maaiveld en het NAP zijn deze archeologische
indicatoren aangetroffen?
N.v.t.

-

Wat is de horizontaal ruimtelijke spreiding van deze archeologische indicatoren?
N.v.t.

-

Wat is de aard en ouderdom van deze indicatoren?
N.v.t.

•

In welk opzicht kan op basis van het veldonderzoek de archeologische verwachting worden
bijgesteld?
De archeologische verwachting kan slechts deels worden gehandhaafd. Op basis van de
aangeploegde, pleistocene uitspoelingshorizonten, de gekarteerde diepere verstoringen voor de
gebouwen en vijvers en de ven en eventuele parkeerplaatsen en wegen is de ingeschatte kans op
intacte vuursteenvindplaatsen afgeschaald naar gering. Er is, gezien de natte lemige zandbodems ,
een kleine kans op het aantreffen van bewoning uit de periode Midden Neolithicum tot
Middeleeuwen. De kleine intact gebleven zones zijn echter versnipperd en klein van afmetingen
en zullen na een verder onderzoek weinig kenniswinst opleveren (2000 m2).

•

In hoeverre worden de (mogelijk aanwezige) archeologische waarden bedreigd door toekomstige
planontwikkeling?
De toekomstige nieuwe verkaveling met nieuwe graaf en bouwwerkzaamheden zal voornamelijk
plaatshebben aan de noordwestelijke kant van de twee percelen (afb. 5, rode nieuwe
woonlocaties). De achtertuinen en de omgeving van de verstoorde vijvers blijven grotendeels
intact, maar worden gesplitst in drie kavels (afb. 5, groene zones).
De kans dat hier door deze smalle lokale diepere ingrepen voor de drie nieuwe huizen eventuele
archeologische intacte waarden worden verstoord is dus vrij beperkt van oppervlak. Tevens is hier
een deel van het plangebied al verstoord door de oude gebouwen, vijvers, ven en lokale
verhardingen. De kleine intact gebleven zones zijn zeer smal van afmetingen en zullen na een
verder onderzoek weinig kenniswinst opleveren.

•

Is het plangebied voldoende onderzocht en zo nee, welke vorm van nader archeologisch onderzoek
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kan worden geadviseerd?
Het intact gebleven deel van het plangebied is beperkt van omvang, de toekomstige drie
gebouwen komen al op deels verstoorde locaties, vuursteenvindplaatsen zullen ook niet meer
intact zijn, verder onderzoek zal daardoor weinig kenniswinst opleveren. Hierom acht het Vlaams
Erfgoed Centrum het plangebied als voldoende onderzocht en adviseren wij om het terrein vrij te
geven.

2.3.5

Assessment rapport landschappelijk bodemonderzoek

In opdracht heeft Vlaams Erfgoed Centrum in september – eind november 2017 een archeologienota
opgesteld naar de archeologische waarde van de locatie Keerbergsesteenweg 48 – 50 te Haacht. De
archeologienota bestaat uit een bureauonderzoek en een landschappelijk bodemonderzoek (archeologisch
onderzoek zonder ingreep in de bodem) en is uitgevoerd naar aanleiding van de voorgenomen
verkavelingwerken.
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Op basis van het bureauonderzoek kunnen archeologische resten vanaf het Laat-Paleolithicum voorkomen
binnen het plangebied. De verwachting aan archeologische resten uit het Laat-Paleolithicum en het
Mesolithicum wordt hoog ingeschat, terwijl de verwachting aan resten vanaf het Neolithicum tot de
Middeleeuwen middelhoog wordt ingeschat. De verwachting aan resten uit de Middeleeuwen kan opnieuw
hoog ingeschat worden. Hierdoor wordt in eerste instantie een landschappelijk bodemonderzoek
geadviseerd.
Uit dit veldonderzoek blijkt het volgende beeld. In het gehele plangebied bestaat de natuurlijke ondergrond
uit eolisch lemig zand uit het Laat-Weichseliaan. Dit pakket rust lokaal op een diepere leemlaag. In de
bovenste lemige zandlaag heeft zich een matig natte bodem met een weinig duidelijke ijzer B-horizont
ontwikkeld (Sdf). Deze bestaat uit een 25-35 cm dunne humeuze ploeglaag op meestal een lokaal aangetast
restant van inspoelings Bhs en BC horizonten. Ter plekke van boring 5 wijkt deze bodem af en betreft het
een aangetaste leemlaag op een diepere kleilaag.
De archeologische verwachting kan slechts deels worden gehandhaafd. Op basis van de aangeploegde,
pleistocene uitspoelingshorizonten, de gekarteerde diepere verstoringen voor de gebouwen en vijvers en
het ven en eventuele parkeerplaatsen en wegen is de ingeschatte kans op intacte vuursteenvindplaatsen
afgeschaald naar gering. Er is, gezien de natte lemige zandbodems , een kleine kans op het aantreffen van
bewoning uit de periode Midden Neolithicum tot Middeleeuwen. De kleine intact gebleven zones zijn echter
versnipperd en klein van afmetingen en zullen na een verder onderzoek weinig kenniswinst opleveren (2000
m2).
De toekomstige nieuwe verkaveling met nieuwe graaf en bouwwerkzaamheden zal voornamelijk
plaatshebben aan de noordwestelijke kant van de twee percelen (afb. 5, rode nieuwe woonlocaties). De
achtertuinen en de omgeving van de verstoorde vijvers blijven grotendeels intact, maar worden gesplitst in
zes kavels (afb. 5, groene zones). De kans dat hier door deze smalle lokale diepere ingrepen voor de zes
nieuwe huizen eventuele archeologische intacte waarden worden verstoord is dus vrij beperkt van
oppervlak. Tevens is hier een deel van het plangebied al verstoord door de oude gebouwen, vijvers, ven en
lokale verhardingen. De kleine intact gebleven zones zijn zeer smal van afmetingen en zullen na een verder
onderzoek weinig kenniswinst opleveren.
Uit het veld onderzoek blijkt dat het intact gebleven deel van het plangebied beperkt is van omvang, de
toekomstige zes gebouwen komen al op deels verstoorde locaties, vuursteenvindplaatsen zullen ook niet
meer intact zijn, verder onderzoek zal daardoor weinig kenniswinst opleveren. Hierdoor acht het Vlaams
Erfgoed Centrum het plangebied als voldoende onderzocht en adviseren wij om het terrein vrij te geven.
2.4

Samenvatting

In opdracht heeft Vlaams Erfgoed Centrum in september – november 2017 een archeologienota opgesteld
naar de archeologische waarde van de locatie Keerbergsesteenweg 48 – 50 te Haacht. De archeologienota
bestaat uit een bureauonderzoek en een landschappelijk bodemonderzoek (archeologisch onderzoek
zonder ingreep in de bodem) en is uitgevoerd naar aanleiding van de voorgenomen verkavelingwerken.
Uit het veld onderzoek blijkt dat het intact gebleven deel van het plangebied beperkt is van omvang, de
toekomstige zes gebouwen komen al op deels verstoorde locaties, vuursteenvindplaatsen zullen ook niet
meer intact zijn, verder onderzoek zal daardoor weinig kenniswinst opleveren. Hierom acht het Vlaams
Erfgoed Centrum het plangebied als voldoende onderzocht en adviseren wij om het terrein vrij te geven.
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Lijst van afbeeldingen en tabellen
Afb. 1. Locatiekaart van het plangebied.
Afb. 2. Aanduiding van het uit te voeren archeologisch onderzoek op het plan van de bestaande toestand op
het terrein.
Afb. 3. Locatiekaart van het plangebied met locaties van de vermoedelijk verstoorde zones.
Afb. 4. Het plangebied op het gewestplan.
Afb. 5. Plan van de verkaveling.
Afb. 6. Locatiekaart van het plangebied op de Quartairgeologische kaart.
Afb. 7. Het plangebied op de bodemkaart.
Afb. 8. Het plangebied op het Digitaal Terreinmodel Vlaanderen (DTM), inclusief profiel hoogteverloop.
Afb. 9. Het plangebied op het Digitaal Terreinmodel Vlaanderen (DTM).
Afb. 10. Uitsnede uit de Centraal Archeologische Inventaris van het onderzoeksgebied.
Afb. 11. Het plangebied op de Villaretkaart.
Afb. 12. Het plangebied op de Ferraris kaart.
Afb. 13. Het plangebied op de Atlas der Buurtwegen.
Afb. 14. Het plangebied op de Vandermaelenkaarten.
Afb. 15. Het plangebied op de Popp-kaarten.
Afb. 16. Het plangebied op de Chronologische mozaïek van de kaart van België.
Afb. 17. Het plangebied op de luchtfoto uit 1971.
Afb. 18. Het plangebied op de luchtfoto uit 1979-1990
Afb. 19. Het plangebied op de luchtfoto uit 2013-2015.
Afb. 20. Overzicht van voorzijde van de leegstaande woning nr. 50 (14-11-2017). De foto is zuidoostelijke
richting genomen.
Afb. 21. Overzicht van de diepe vijver achter de leegstaande woning nr 50 (14-11-2017). De foto is
zuidoostelijke richting genomen. Vroeger bevond zich hier al een ven.
Afb. 22. Overzicht van de leegstaande woning nummer 48 met een parkeerterrein en een aangebouwde
garage. (14-11-2017). De foto is in zuidoostelijke richting vanaf de weg genomen.
Afb. 23. Overzicht van de diepe vijver achter de leegstaande woning nr 48 (14-11-2017). De foto is in
zuidoostelijke richting genomen.
Afb. 24. Boring 3 (van onderen naar boven uitgelegd: 0-50 cm, 50–100cm, 100-125cm).
Afb. 25. Boring 4 (uitgelegd van onderen naar boven: 0-50cm, 50 –100cm, 100-150cm).
Afb. 26. Boring 2 (uitgelegd van onderen naar boven: 0-50cm, 50 – 100cm, 100-150cm).
Afb. 27. Resultaat booronderzoek.
Tabel 1. Overzicht van de verschillende (pre)historische perioden.
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Bijlage 1 Plannenlijst bureaustudie
Projectcode
Onderwerp

2017J74
Plannenlijst

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

1
Topografische kaart
Locatiekaart van het plangebied.
Onbekend
Digitaal
28-09-2017

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan

2
Topografische kaart
Aanduiding van het uit te voeren archeologisch
onderzoek op het plan van de bestaande toestand
op het terrein.
Onbekend
Digitaal
28-09-2017

Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum
Plannummer
Type plan
Onderwerp plan

50

Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

3
Topografische kaart
Locatiekaart van het plangebied met locaties van de
vermoedelijk verstoorde zones.
Onbekend
Digitaal
28-09-2017

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

4
Gewestplan
Het plangebied op het gewestplan.
Onbekend
Digitaal
28-09-2017

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

5
Technische tekening
Plan van de verkaveling.
Onbekend
Digitaal
28-09-2017

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

6
Quartairgeologische kaart
Locatiekaart van het plangebied op de
Quartairgeologische kaart.
1/50000
Digitaal
28-09-2017

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal

7
Bodemkaart
Het plangebied op de bodemkaart.
Onbekend

Keerbergsesteenweg 48 – 50, Haacht

Aanmaakwijze
Datum

Digitaal
28-09-2017

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan

8
Digitaal Terreinmodel Vlaanderen (DTM)
Het plangebied op het Digitaal Terreinmodel
Vlaanderen (DTM), inclusief profiel hoogteverloop.
Onbekend
Digitaal
28-09-2017

Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum
Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum
Plannummer
Type plan
Onderwerp plan

9
Digitaal Terreinmodel Vlaanderen (DTM)
Het plangebied op het Digitaal Terreinmodel
Vlaanderen (DTM).
Onbekend
Digitaal
28-09-2017

Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

10
CAI
Uitsnede uit de Centraal Archeologische Inventaris
van het onderzoeksgebied.
Onbekend
Digitaal
28-09-2017

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

11
Historische kaart Villaret
Het plangebied op de Villaretkaart.
Onbekend
Analoog
1745-1748

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

12
Historische kaart Ferraris
Het plangebied op de Ferraris kaart.
Onbekend
Analoog
1771-1778

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

13
Historische kaart Atlas der Buurtwegen
Het plangebied op de Atlas der Buurtwegen.
Onbekend
Analoog
1840

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

14
Historische kaart Vandermaelen
Het plangebied op de Vandermaelenkaarten.
Onbekend
Analoog
1846-1854
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Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

15
Historische kaart Popp
Het plangebied op de Popp-kaarten.
Onbekend
Analoog
1842-1879

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan

16
Historische topografische kaart
Het plangebied op de Chronologische mozaïek van
de kaart van België.
Onbekend
Analoog
Voor 1939

Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

Bijlage 2 Fotolijst bureaustudie
Projectcode
Onderwerp

2017J74
fotolijst

ID
Type
onderwerp

17
Luchtfoto
Het plangebied op de luchtfoto uit 1971.

ID
Type
onderwerp

18
Luchtfoto
Het plangebied op de luchtfoto uit 1979-1990.

ID
Type
onderwerp

19
Luchtfoto
Het plangebied op de luchtfoto uit 2013-2015.

Bijlage 3 Plannenlijst landschappelijk booronderzoek
Projectcode
Onderwerp

2017D315
Plannenlijst

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

27
Topografische kaart
Resultaat booronderzoek
1/30
Digitaal
01-12-2017

Bijlage 4 Fotolijst landschappelijk booronderzoek
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Projectcode
Onderwerp

2017D315
Fotolijst

ID
Type
Onderwerp

20
Veldfoto
Overzicht van voorzijde van de leegstaande woning
nr. 50 (14-11-2017). De foto is zuidoostelijke
richting genomen.

ID

21

Keerbergsesteenweg 48 – 50, Haacht

Type
Onderwerp

Veldfoto
Overzicht van de diepe vijver achter de leegstaande
woning nr 50 (14-11-2017). De foto is zuidoostelijke
richting genomen. Vroeger bevond zich hier al een
ven.

ID
Type
Onderwerp

22
Veldfoto
Overzicht van de leegstaande woning nummer 48
met een parkeerterrein en een aangebouwde
garage. (14-11-2017). De foto is in zuidoostelijke
richting vanaf de weg genomen.

ID
Type
Onderwerp

23
Veldfoto
Overzicht van de diepe vijver achter de leegstaande
woning nr 48 (14-11-2017). De foto is in
zuidoostelijke richting genomen.

ID
ID
Type
Onderwerp

24
2
Veldfoto
Boring 3 (uitgelegd van links naar rechts: 0-50 cm,
50 – 100 cm, 100-150cm).

ID
Type
Onderwerp

25
Veldfoto
Boring 4 (uitgelegd van links naar rechts: 0-50 cm,
50-100 cm, 100-150 cm)

ID
Type
Onderwerp

26
Veldfoto
Boring 2 (uitgelegd van links naar rechts: 0-50 cm,
50 –100 cm, 100-150cm).

Bijlage 5 Boorstaten
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