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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 november 2017 een archeologienota opgesteld naar de
archeologische waarde van de locatie Antwerpsesteenweg 459 te Lier (afb. 1 en 2). De archeologienota
bestaat uit een bureauonderzoek en is uitgevoerd naar aanleiding van de voorgenomen sloop van de
bestaande bebouwing en de daaropvolgende bouw wooneenheden en vier urban villa’s.

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)

6

Bureauonderzoek
Sloop bestaande bebouwing gevolgd door nieuwbouw
wooneenheden en huizen
Antwerpsesteenweg 459
Lier
Lier
Antwerpen
Lier, 3de afdeling, sectie F, nummers 690H, 690T, 691R, 691W,
692L, 692S, 693T
30-80 cm –mv (10,4-9,9 m TAW). Lokaal 250 cm /8,5 m TAW
10.675 m2 / 1,07 ha
161.871 / 204.121
161.980 / 204.046
161.840 / 204.011
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Projectcode
VEC-projectcode:
Auteur:
Projectmedewerker:
1
Autorisatie:
Begindatum onderzoek:
Einddatum onderzoek:
Beheer en plaats documentatie:

Relevante thesaurustermen:

161.823 / 204.054
4191130 (bureauonderzoek)
2017K13 (bureauonderzoek
X. Alma (OE/ERK/Archeoloog/2016/00094)
R.R. Datema (bureauonderzoek, veldwerkleider)
-X. Alma (OE/ERK/Archeoloog/2016/00094)
6 november 2017
20 november 2017
Vlaams Erfgoed Centrum
Ten Briele 14 bus 15
8200 Sint-Michiels, Brugge
Bureauonderzoek, nieuwbouw, Mesolithicum, IJzertijd,
Romeinse tijd, weg

In het onderzoeksgebied zijn de volgende verstoorde zones vastgesteld:

Afb. 3.

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

In het noordelijk deel van het plangebied staan een villa (perceel 691W) en een handelsruimte (perceel
692S). Vanaf de Guido Gezellelaan voert een oprijlaan naar de villa. Van de villa, die een afmeting heeft

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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2

van ongeveer 11 x 28 m (308 m ) is ongeveer 15% onderkelderd (ca. 34 m , zo’n 2,2 m - mv), onder het
resterend deel kruipkelders tot 0,8 m -mv. Aan de noordzijde van de villa ligt een verhard ovaal en een
vierkant plein. In de zuidwesthoek van het perceel staat een schuur van 7 x 8 m. Rond de villa ligt een
parkbos, dat zich uitstrekt tot aan de Guido Gezellelaan en daarmee aan de zuid- en oostzijde van
genoemde handelsruimte. Zuidelijk van de villa, ter hoogte van het schuurtje, ligt een ongeveer 0,5 m
diepe vijver of waterbekken die tot aan de oprit loopt.
De afmeting van de handelsruimte bedraagt ca. 34 x 54 m. Over de wijze van funderen hiervan en de
eventuele aanwezigheid van kelders zijn geen gegevens beschikbaar.
Uit het Digitaal Terreinmodel is af te lezen dat de zone met de gebouwen is opgehoogd. Rond de villa
bedraagt de ophoging ongeveer 0,7 m, rond de handelsruimte 0,4 m. Daarmee zullen de verstoringen
door fundering en leidingen grotendeels binnen de ophogingslaag vallen, met uitzondering van de
kelderruimte onder de villa (afb.3).
1.1.2

Archeologische voorkennis

Binnen en direct rond het plangebied is geen archeologische voorkennis op basis van eerdere
onderzoeken.
Een vooronderzoek dat ongeveer 100 meter westelijker plaatsvond in 2016 wees uit dat het terrein daar
2
deels was opgehoogd en dat de bodem er tot grote diepte was verstoord.
1.1.3

Huidig gebruik

In de noordhelft van het plangebied staat bebouwing (villa met schuurtje en handelsruimte). Het overige
deel is in gebruik als parkbos, waar door vanaf de Guido Gezellalaan een oprijpad naar de villa buigt. Aan
de zuidzijde van de villa, ter hoogte van het schuurtje en doorlopend tot aan het oprijpad een langgerekte
vijver of wadi (afb. 4). Het gebied wordt aan de noord(oost)zijde begrensd door de Antwerpsesteenweg en
aan de zuidoost- en zuidzijde door de Guido Gezellelaan. Aan de noordwest- en westzijde bevindt zich
langs de straten bebouwing. De zone ertussen is grasland/gazon. Het centrum van Lier ligt ongeveer 2500
meter zuidoostelijker.

2
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Mostert e.a., 2016
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Afb. 4.

Huidige indeling van het plangebied met hoogtemetingn.

Op basis van twee standaard ovam attesten is aannemelijk dat de milieuhygiënische situatie van het
3
plangebied goed is.
In het kader van het bureauonderzoek zijn geen gegevens met betrekking tot de aanwezigheid van
ondergrondse kabels en leidingen opgevraagd bij het KLIP.
Een visuele inspectie van het plangebied is niet uitgevoerd. Voor de beeldvorming is gebruik gemaakt van
luchtfoto’s en van streetview in GoogleMaps (afb. 5).

3

E-mail Studiebureau Verhaert, 10-11-2017
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Afb. 5.
1.1.4

Streetview plangebied vanaf de Antwerpsesteenweg (boven) en Guido Gezellelaan (onder).
Beschrijving van de geplande werken

Na het verkrijgen van een stedenbouwkundige vergunning zal de bestaande bebouwing worden gesloopt
en de verharding van kasseien worden verwijderd. Daarna zal een appartementencomplex worden
gebouwd ter plaatse van de gesloopte gebouwen. Het appartementengebouw bestaat uit een bouwwerk
van ongeveer 15 x 90 m en een kleiner gebouw van zo’n 18,5 x 29 m. Dit laatste loopt taps toe zodat de
breedte aan de zuidzijde 10,5 m is (afb. 6). Onder het complex komt een kelder van ca. 21 x 100,5 m die
daarmee dus tot buiten de bovenbouw reikt. De kelder wordt tot 3 m beneden maaiveld uitgegraven (afb.
7, snede AA). Rond het complex komen vijf ronde regenwaterputten (diameter 333 cm, eenmaal 265 cm)
met ertussen vijf rechthoekige sceptic-putten (afb. 8, twee deeluitsnedes). De putten zullen worden
ontgraven tot 250 à 270 cm –mv. De bestaande wadi gaat men aan weerszijden verlengen, vooral richting
2
het oosten tot een oppervlak van 155 m . Vanaf de Guido Gezellelaan komt een rijpad naar de kelder te
lopen, waarvan de ingang in de 15 m brede zone tussen beide gebouwen is geprojecteerd.
In het zuidelijk deel van het plangebied worden vier urban villa’s gebouwd met een trapeziumvormig
grondvlak. De afmeting van elke villa bedraagt ongeveer 6/15,6 x 15/16 m. De fundering zal bestaan uit
een strokenfundering. Dit kan veranderen aangezien nog geen sondering is uitgevoerd. De kruipkelder
reikt tot ongeveer 1 m beneden maaiveld (afb. 9). Aan de noordzijde van elke villa wordt een
regenwaterput gegraven met een diameter van 235 cm, aan de zuidzijde een sceptic put die aansluiting
krijgt op het riool langs de straat afb. 10).
Het terrein zal niet worden opgehoogd. Wel zal een deel van de bestaande bomen worden gerooid. Het
gaat om de strook tussen bestaande villa en handelsruimte, de strook aan de zuidzijde van de
handelsruimte, ter plaatse van de te bouwen villa’s en in de zone tussen villa’s en appartementengebouw.
De opritten vanaf de G. Gezellelaan komen in de zes m brede zones tussen de villa’s te liggen. De
verstoring als gevolg van het aanbrengen van verharding zal ongeveer 30 cm bedragen. De inrichting van
de tuinen rond de villa’s kan een aantal kleine bodemverstoringen te weeg brengen, maar het oppervlak
ervan is te gering om enige kenniswinst omtrent archeologische sporen te leveren.
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Afb. 6.

Plantekening toekomstige situatie.

Afb. 7.

Snede AA,
AA appartementengebouw.
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Afb. 8.
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Plantekening fundering met ligging regenwaterregenwater en sceptic-putten.
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Afb. 9.

Plantekening snede villa C.
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Afb. 10.

Funderings- en rioleringsplan villa C.
C

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

14

Juridisch kader
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Artikel 5.4.1. (01/06/2016- 22/02/2017)
Een bekrachtigde archeologienota zoals vermeld in artikel 5.4.8 wordt bij de aanvraag van een stedenbouwkundige
vergunning met ingreep in de bodem 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 ingreep in de bodem 100 m2 of meer beslaat en 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 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 en waarbij
de percelen volledig gelegen zijn buiten archeologische zones, opgenomen in de vastgestelde inventaris van
archeologische zones.
Voor de toepassing van het eerste lid, 2° en 3°, op terreinen zonder kadastraal nummer geldt de totale oppervlakte van
de hele werf van het te vergunnen werk.
De aanvrager van een stedenbouwkundige vergunning wordt van die verplichting vrijgesteld:
1° indien de aanvraag betrekking heeft op een gebied waar geen archeologisch erfgoed te verwachten valt, zoals
vastgesteld door de Vlaamse Regering;
2° indien de aanvraag betrekking heeft op werkzaamheden binnen het gabarit van bestaande lijninfrastructuur en haar
aanhorigheden;
3° indien de aanvrager een natuurlijke persoon of privaatrechtelijke rechtspersoon is, de totale oppervlakte van de
ingreep in de bodem minder dan 5000 m2 beslaat, en de betrokken percelen volledig gelegen zijn buiten woongebied of
recreatiegebied en buiten archeologische zones opgenomen in de vastgestelde inventaris van archeologische zones en
buiten beschermde archeologische sites.
De Vlaamse Regering kan de nadere regels voor deze vrijstellingen bepalen.
Voor de toepassing van het derde lid, 3°, op terreinen zonder kadastraal nummer geldt de totale oppervlakte van de
hele werf van het te vergunnen werk.
De aanvrager van een stedenbouwkundige vergunning met ingreep in de bodem kan een archeologienota indienen die
in het kader van een vorige vergunningsaanvraag is bekrachtigd, als de stedenbouwkundige vergunning betrekking
heeft op hetzelfde perceel of 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.

De archeologienota werd vervaardigd naar aanleiding van een aanvraag voor een stedenbouwkundige
vergunning. De verplichting tot de opmaak van een archeologienota wordt gekoppeld aan
oppervlaktecriteria. Vanwege de ligging van het plangebied in een nog niet vastgestelde zone, binnen een
woongebied en het gegeven dat de opdrachtgever niet publieksrechtelijk is, geldt een verplichting voor
2
het opstellen van een archeologienota bij bodemingrepen groter dan of gelijk aan 1000 m , waarbij het
2
perceeloppervlak groter of gelijk aan 3000 m .
Aangezien de geplande ingrepen in het te ontwikkelen gebied in totaal een oppervlakte van ca. 2.800 m
beslaan (ca. 2.100 voor het appartementencomplex en 700 voor de vier villa’s, binnen een totaal

2

15

VEC Nota 313

2

perceelsoppervlak van 10.675 m ) en daarmee de maximale onderzoeksgrenzen worden overschreden,
4
dient de initiatiefnemer een bekrachtigde 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
5
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?
Is het plangebied voldoende onderzocht en zo nee, welke vorm van nader archeologisch onderzoek
kan worden geadviseerd?
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:
• Tertiaire kaart
• Quartairgeologische kaart 1:50.000
• Geomorfologische kaart
• Bodemkaart 1:50.000
• Bodemgebruikskaart
• Erosiekaart
• Hoogteverloopkaarten
• Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen
• Profielbeschrijvingen opgesteld bij opmaak van de bodemkaart
Archeologische gegevens:
• Centrale Archeologische Inventaris (CAI)
Historische gegevens:

4
5
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kadasterplan
Fricx kaarten uit 1712
Ferraris kaarten uit 1771-1778
Atlas der buurtwegen 1840-1850
Vandermaelenkaart 1846-1854
Topografische Militaire Kaart 1850-1864
Topografische kaart
Luchtfoto’s 1979-2012
Orthofoto’s
Archeologische luchtfoto’s

Externe partijen:
• Vlaamse Landmaatschappij
• Input Onroerend Erfgoed
• Regio-experts
• Literatuur
• Corine Landcover
• Gemeente
• Amateurarcheologen en heemkundekringen
• Nutsmaatschappijen
• Iconografische bronnen
• Toponymie
• Huidige gebruikers
Een aantal bronnen is niet geraadpleegd. De geomorfologische kaart is niet beschikbaar voor dit gebied. In
plaats van de bodemgebruikskaart is de kaart van het Gewestplan geraadpleegd. Archeologische
luchtfoto’s zijn er niet voor dit gebied. Vlaamse Landmaatschappij en Corine Landcover zijn niet benaderd
omdat het plangebied in een stedelijke omgeving ligt. Regio-experts, gemeente en heemkundekring zijn
niet geraadpleegd, wel enkele archeologienota’s uit nabij liggende plangebieden. Ook
nutsmaatschappijen, iconografische bronnen, toponymie en huidige gebruikers zijn niet bevraagd.
1.2

Assessmentrapport

1.2.1

Beschrijving van de aardwetenschappelijke waarden

Het onderzoeksgebied kenmerkt zich aardwetenschappelijk als volgt:
Informatie

Bron
Tertiaire kaart

6

Quartairgeologische kaart 1:50.000 (afb. 11)7

Formatie van Berchem, Lid van Antwerpen (BcAn).
Profieltype 1: Geen Holocene en/of Tardiglaciale afzettingen
bovenop de Pleistocene sequentie
ELPw-MPs Eolische afzettingen van het Weichseliaan (LaatPleistoceen) en/of het Saalien (Midden-Pleistoceen), en/of
HQ hellingafzettingen van het Quartair

Geomorfologie8

Zandstreek

Bodemkaart 1:50.000 9

Lhc: natte zandleembodem met sterk gevlekte, verbrokkelde
textuur B horizont

6

http://www.geopunt.be/kaart.
http://www.geopunt.be/kaart.
http://www.geopunt.be/kaart.
9
http://www.geopunt.be/kaart.
7
8
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Informatie

Bron

Lda: matig natte zandleembodem met textuur B horizont
OB: bodems die door het ingrijpen van de mens gewijzigd of
vernietigd zijn.
Reeds verrichte boringen10

Geen boringen bekend binnen het plangebied.
kb15d43e-B159, coördinaten: 161.663/204.324, 10-2-1879
0-0,6 m –mv: humus, kleiachtig
0,6-1,2 m –mv: zand, geelachtig, stippels glauconiet
1,2-1,8 m –mv: zand, kleiachtig, groenachtig
1,8-2,0 m –mv: klei, zandig, bruinachtig
2,0-2,3 m -mv: zand, kleiig, geelachtig, onderin brokje kalksteen
2,3-2,5 m -mv: klei, zwart
2,5-2,9 m –mv: zand, kleiig, groen
2,9-3,8 m –mv: zand, groen; vanaf 3,1 m licht kleiig met
vegetatieresten; vanaf 3,4 m idem, zonder vegetatieresten
3,8-3,9 m –mv: klei, zandig, groen
3,9-4,5 m –mv: zand, zwart, glauconietrijk, naar onder meer klei
kb16d44w-B62, coördinaten: 162.336/204.002, 5-8-1895
0-0,8 m –mv: zand, kalkhoudend
0,8-1,8 m –mv: zand, geel, kwartshoudend, met stippels glauconiet
1,8-2,6 m –mv: zand, donker geel, grindhoudend, zeer glauconietrijk [grondwater]

Hoogtekaart11
Bodemerosie

10
11
12

18

12

http://www.geopunt.be/kaart.
http://www.geopunt.be/kaart.
http://www.geopunt.be/kaart.

9,9-11,8 m TAW
zeer weinig erosiegevoelig
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Afb. 11.

Locatiekaart van het plangebied op de Quartairgeologische kaart.

Volgens de Tertiair kaart komt in de ondergrond van het plangebied de Formatie van Berchem, Lid van
Antwerpen voor (BcAn). Deze formatie bestaat voornamelijk uit marien zand dat afgezet werd in de
ondiepe zee die tijdens het Mioceen het noorden van wat tegenwoordig België is, bedekte. Het gaat om
groenig tot zwartig glauconietrijk, fijn zand met een ouderdom van het Laat-Aquitanien tot en met het
Serravalien (21- 11 miljoen jaar geleden). Er komen kleiige lagen in voor en de formatie is rijk aan fossielen
van onder andere mollusken. Het Lid van Edegem betreft een dun zandpakket bovenin het tertiaire pakket
13
en bestaat uit groene, kalk- en glauconiethoudende fijne zanden.
Bestudering van de Quartairgeologische kaart laat ter plaatse profieltype 1 zien (afb. 11). Lier ligt aan de
oostvoet van de Boomse Cuesta. Een cuesta is een asymmetrische berg of heuvel waarvan de helling naar
de ene zijde toe steiler is dan de tegenoverliggende helling. Cuesta ontstaan doordat de gesteenten
parallel aan de bedding anders eroderen dan die loodrecht daarop. Door langzaam afglijden van met
water verzadigd sediment over een slecht doordringbare ondergrond tijdens het Laat-Pleistoceen werd
het tertiaire substraat afgedekt met een zandige tot lemig-kleiige laag. Hier overheen kwamen eolische
afzettingen van het Weichseliaan (Laat-Pleistoceen), mogelijk ook het Vroeg-Holoceen te liggen. Tijdens

13

hhtps://nl.wikipedia/wiki/Lid_van_ Edegem
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het Weichseliaan heerste er in het noorden van Vlaanderen een poolklimaat en werd het landschap
gekenmerkt door een toendravegetatie. Vanwege de schaarse begroeiing was de bodem blootgesteld aan
winderosie. Op deze wijze werd door de wind veel bodemmateriaal verplaatst en in de vorm van
glooiende dekzandlagen weer afgezet. Dankzij de geleidelijke stijging van de temperatuur tijdens het
Holoceen (de laatste 10.000 jaar op de geologische tijdschaal) begon een dicht vegetatiedek zich te
ontwikkelen. Sedimenten werden hierdoor gefixeerd en in de dekzanden ontwikkelden zich bodems.
Ongeveer 200 meter westelijk van het plangebied bevindt zich een zone waar de Pleistocene sequentie
wel is afgedekt door Holocene en/of Tardiglaciale afzettingen van een oude arm van de Nete. Enkele eind
de
19 eeuwse boringen in de omgeving van het plangebied wijzen uit dat het Quartaire pakket ongeveer
vier meter dik is en rust op het Lid van Edegem.
Ongeveer 600 meter oostelijk ligt een zone met fluviatiele afzettingen van het Laat-Pleistoceen
(profieltype 3, afb. 11 geheel rechts).

Afb. 12.

Het plangebied op de bodemkaart.

Op de bodemkaart is te zien dat het grootste deel van het plangebied ligt op een natte zandleembodem
met sterk gevlekte, verbrokkelde textuur B horizont. Deze natte stuwwatergronden op ondiep substraat
en met minimale profielontwikkeling komen voor op ontsluitingen van het Tertiair met een dun
Pleistoceen zandleemdek. De humeuze bovengrond is ongeveer 25 cm dik en donker grijsbruin, hij rust op
Tertiair materiaal, al of niet vermengd met grint en vermengd met Pleistoceen zandleem (afb. 12). Het
noordoostelijke gebiedsdeel, ter plaatse van de bestaande handelsruimte, staat aangeduid als OB
gronden. Hier is het bodemprofiel door het ingrijpen van de mens gewijzigd of vernietigd (kunstmatige
gronden, bebouwing).
Alleen het zuidwestelijke deel ligt op een matig natte zandleembodem met textuur B horizont.

20
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Afb. 13.
Het plangebied op het Digitaal Terreinmodel Vlaanderen (DTM), inclusief profiel
hoogteverloop.
Bestudering van het Digitaal Hoogte Model Vlaanderen en de dwarsprofielen wijst uit dat het noordelijk
deel van het plangebied 40 (rond handelsruimte) tot 80 cm (rond villa) hoger ligt dan de zuidhelft en de
oostrand. Dit hoogteverschil duidt er vermoedelijk op dat men voorafgaand aan de bouw het terrein heeft
opgehoogd. Het deel dat in gebruik is als bos en gazon heeft het oorspronkelijke maaiveld op 10,8-10,6 m
TAW. De ophoging is niet als zodanig apart aangegeven op de bodemkaart, maar zal tussen 1955 en 1965
zijn aangebracht.
Op het uitgezoomde DHM-beeld is te zien dat het plangebied gesitueerd is op een brede, lage rug (ca. 10
m TAW) tussen iets lager gelegen zones (ca. 8,3 m TAW), vermoedelijk valleien van oude lopen van het
Nete-stelsel (afb. 13).
Op de plankaart van het Gewestplan 15. Mechelen heeft het plangebied de bestemming ‘industriegebied’.
Alleen het zuidelijke deel langs de G. Gezellelaan ligt binnen de zone ‘woongebied’ (afb. 14).

22
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Afb. 14.
1.2.2

Het plangebied op de kaart van het Gewestplan 15. Mechelen.
Beschrijving van bekende archeologische waarden

Uit het onderzoeksgebied zijn in de Centrale Archeologische Inventaris (CAI) van Onroerend Erfgoed geen
archeologische waarden en ondergrondse bouwhistorische waarden bekend. In de omgeving zijn de
volgende waarden vastgesteld (afb. 15):
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Omschrijving

Datering

Uitsnede uit de Centraal Archeologische Inventaris van het onderzoeksgebied.

Afstand t.o.v.
plangebied

CAI nummer

Afb. 15.

103667

790 m ten noorden

Nieuwe tijd

Site met walgracht, 17de eeuw

103676

390 m ten zuiden

Nieuwe tijd

Site met walgracht, 18de eeuw

103694

230 m ten oosten

Nieuwe tijd

Molen, 18de eeuw

105056

1160 m ten
zuidwesten

IJzertijd

Concentratie aardewerkscherven

113176

1190 m ten
zuidwesten

Late Middeleeuwen

Hoeve

150804

680 m ten oosten

Onbepaald

Sporen met handgevormd aardewerk

152010

1110 m ten
zuidwesten

Onbepaald

aardewerkscherven

152026

1310 m ten
noordwesten

Onbepaald

aardewerkscherven

152239

220 m ten
noordoosten

Mesolithicum
Midden tot Late IJzertijd

Lithisch materiaal
(paal)kuilen, vier gracht-fragmenten, grondsporen
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Late Middeleeuwen

gebouwen en mogelijke waterput
(paal)kuilen en greppel
Waterput, kuiltje met scherven grijs aardewerk,
mogelijk ook greppel en paalkuilen
perceelsgreppels

157010

380 m ten
noordoosten

Mesolithicum
Mesolithicum

Vondstconcentratie lithisch materiaal
(verkoolde) hazelnootdoppen, verbrand bot

165612

970 m ten
noordoosten

Nieuwste tijd

Versterking, bunker

165653

920 m ten
zuidoosten

Nieuwste tijd

Versterking, bunker

208908

430 m ten
noordoosten

Midden-Romeinse tijd

grondsporen nederzetting

210512

960 m ten
zuidoosten

Midden-IJzertijd
Late Middeleeuwen
Nieuwe tijd

(paal)kuilen met scherven aardewerk
Kuil met één scherf
perceelsgreppels

Romeinse tijd
Volle Middeleeuwen

In de omgeving van het onderzoeksgebied zijn op basis van de CAI meerdere archeologische meldingen
bekend. De oudste resten zijn aangetroffen ten oosten en noordoosten op een afstand van ongeveer 200400 m. Het gaat om een vondstconcentratie van lithisch materiaal dat aan het licht kwam tijdens een
veldkartering en daaropvolgend boor- en sleuvenonderzoek en tenslotte een opgraving. Ruim 750
fragmenten vuursteen en ongeveer 130 stuks Wommersomkwartsiet. Het vondstenspectrum omvat
onder meer chips, fragmenten van afslagen en microklingen en geretoucheerde artefacten. Tevens
werden zo’n 160 fragmenten van verkoolde hazelnoten en drie verbrande botfragmenten gevonden (CAI
14
157010, Duwijck II). In hetzelfde gebied werden nog eens zes stuks Wommersom- en twee silex-afslagen
aangetroffen bij mechanische prospectie. Tevens kwamen kuilen, paalkuilen van minstens drie gebouwen
en mogelijk een waterput uit de Midden tot Late IJzertijd aan het licht in proefsleuven. Andere
soortgelijke grondsporen duiden op een landelijke nederzetting in de Romeinse tijd. Uit de Volle
Middeleeuwen dateren een waterput en een kuiltje met scherven grijs reducerend gebakken aardewerk
en mogelijk ook een greppel en enkele paalkuilen. Tenslotte duiden enkele laatmiddeleeuwse greppels op
15
landgebruik en –indeling (CAI 152239).
Iets meer noordoostelijk van beide vindplaatsen kwamen bij een opgraving sporen van een meerfasen
nederzetting uit de Midden Romeinse periode aan het licht. De onderzoekers onderscheiden er zeven
hoofdgebouwen van het type Alphen-Ekeren, twee spiekers en een waterput. De nederzetting was
16
omgeven door een gracht (CAI 208908).
Ruim 1100 m ten zuidwesten van het plangebied werd tijdens prospectie een concentratie
17
aardewerkscherven uit de IJzertijd gevonden (Bouchout, Boshoek, CAI 105056).
Mogelijk als prehistorisch te dateren zijn enkele geïsoleerde grondsporen met fragmenten handgevormd
18
aardewerk nabij de Duwijckloop (CAI 150804).
Tijdens veldprospectie door B. Belmans zijn op ruim een kilometer zuidwestelijk en noordwestelijk van het
plangebied aardewerkscherven opgeraapt. In beide gevallen betreft het losse vondsten die zich niet laten
dateren (CAI nrs. 152010 en 152026).
Rond het plangebied zijn ook enkele omgrachte sites en een molen bekend die op de Ferrariskaart staan
aangegeven. Zo’n 400 m zuidelijk de locatie van de Zevenbergse hoeve, ook wel Verbrande hoeve
de
de
genaamd, een site met walgracht uit de 18 eeuw (CAI 103676). Uit de 17 eeuw dateert de Duwyck Hof

14

Noens, 2011; Noens e.a., 2012
Laloo, e.a. 2010, Noens e.a., 2012; Laloo e.a, 2012
Laloo, 2012
17
S.N., 1992
18
Heyvaert e.a., 2010
15
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met walgracht, ongeveer 800 m noordelijk van het plangebied langs de Wijkeloop. Een gevelsteen draagt
de
het jaartal 1648 (CAI 103667). Ruim 200 meter oostelijk heeft de 18 eeuwse Korte Steertmolen gestaan
(CAI 103694). Uit de Late Middeleeuwen dateert de hoeve Kleine Pijper, op bijna 1200 meter ten
zuidwesten van het plangebied, in de gemeente Boechout. Deze wordt als in 1362 vermeld als onderdeel
de
van moederhofstad ‘Molendonk’. Vanaf de 16 eeuw wordt de hoeve ‘cleyne Pyper’ genoemd ter
19
onderscheid van de Grote Pyper aan de overzijde van de weg, in de gemeente Lier (CAI 113176).
Aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog werden enkele verdedigingslijnen gebouwd om België te
beschermen tegen een Duitse inval. Eén daarvan liep van Koningshooikt tot Waver en werd daarom de
KW-linie genoemd. Deze linie bestond uit meer dan 400 bunkers en twee daarvan liggen op ruim 900
meter ten noordoosten en ten zuidoosten van het plangebied. Het gaat om de commandobunker 1ste lijn
C 13 en de connectiekamer VA15 (CAI 165612 en 165653).
Van bovenstaande vondstmeldingen zijn die betreffende de locatie Duwijck II van belang voor het
plangebied. Hieruit komt een duidelijke verwachting voor de perioden Mesolithicum, IJzertijd-Romeinse
tijd en Middeleeuwen naar voren. Landschappelijk gezien ligt Duwijck II wat lager dan het onderhavige
plangebied. In het agrarische landschap van de (Late) Middeleeuwen werden enkele hoeven gesticht en
de
vanaf de 17 eeuw zullen hier ook molens zijn gebouwd.
In 2016 heeft een archeologisch vooronderzoek plaatsgevonden op een terrein aan de
Antwerpsesteenweg 467-489, ongeveer 100 meter westelijk van het plangebied. De bodemkundige en
landschappelijke situatie is vrijwel gelijk. Helaas was de bodem daar tot onder het archeologisch relevante
20
niveau geheel verstoord, zodat de archeologische verwachting niet kon worden bevestigd of bijgesteld.
1.2.3

Beschrijving van de historische situatie, mogelijke verstoringen en bouwhistorische waarden

Historische situatie
Lier is gelegen middenin het Netedal, aan de samenvloeiing van de Grote en de Kleine Nete. De
wordingsgeschiedenis is vrij onduidelijk. Muntvondsten (onder meer in de Paul Krugerstraat) wijzen op
menselijke aanwezigheid in de Romeinse en Gallo-Romeinse periode. Archeologische onderzoeken in de
afgelopen jaren hebben een plaatselijke (en tijdelijke) aanwezigheid van mensen in het Mesolithicum
aangetoond.
De eerste vermelding van Lier in 870 als ‘Ledi’ (waterweg) vormt een duidelijke verwijzing naar de
gunstige geografische ligging aan de twee Neten. Volgens sommige bronnen moet de oudste kern, die
mogelijk opklimt tot de Frankische periode, gezocht worden rond de Vismarkt (hogere Nete-oever), met
als natuurlijke begrenzing de Kleine Nete en de Vredebergvliet. Andere historici koppelen het ontstaan
aan de Sint-Gummaruslegende. Gummarus, een veldheer en grootgrondbezitter uit de eerste helft van de
ste
8 eeuw zou een bidplaats gesticht hebben op de plaats zogenaamd ‘Nivesdonck’, ter plaatse van de
huidige Sint-Pieterskapel. Na zijn dood is hij er begraven en ontwikkelt zich een bedevaartplaats die
uitgroeit tot woonkern.
In 1194 wordt Lier omschreven als ‘oppidum’, een verhoogde plaats waarvan de natuurlijke verdediging
versterkt was door de mens. Hertog Hendrik I van Brabant verheft het oppidum tot stad in 1212.
Ongeveer 30 jaar later start men met de aanleg van een omwalling rond de stad die ligt in een nagenoeg
de
de
vlak agrarisch gebied. Vanaf de 13 en vooral in de 14 eeuw vindt een sterke economische expansie
plaats ten gevolge van de bloei van de lakennijverheid. Het privilege tot het houden van een eigen
lakenmarkt wordt in 1368 toegekend. Het recht op een eigen veemarkt, verworven in 1309, betekent
eveneens een belangrijke bron van inkomsten. De economische bloei leidt tot het oprichten van allerlei
de
openbare en kerkelijke gebouwen. De aanleg van de definitieve stadomwalling vindt eind 14 eeuw
plaats.

19
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In 1496 vindt in de Sint-Gummaruskerk te Lier het huwelijk plaats tussen Filips de Schone en Johanna van
Castilië, bijgenaamd ‘de Waanzinnige’, waarmee een band ontstaat tussen het Bourgondische rijk en
Spanje.
Stadsbranden teisteren Lier onder meer in 1485, 1518 en 1527. Om natuurlijke energiebronnen als wind
en water te benutten voor het malen van graan en vollen van textiel bouwt men molens. Het verval van
de
de lakennijverheid vanaf 1475 en de rampzalige periode van godsdiensttroebelen en pest in de 2 helft
de
van de 16 eeuw remt de verdere ontwikkeling van de stad af.
Een nieuwe expansie van de veemarkt en de ontwikkeling van de brouwnijverheid zorgen voor een
de
economische heropleving in de 17 eeuw, verspreid over de stad moeten ruim 25 brouwerijen hebben
gestaan. De oude verbindingsweg van Antwerpen naar Mechelen, waarlangs verschillende herbergen en
afspanningen hebben gestaan, wordt in 1713 verhard met kasseien tot Antwerpsesteenweg. Dit leidt tot
de stichting van enkele grote textielmanufacturen, met als belangrijkste de fabriek van De Heyder (1757).
Daarmee krijgt Lier een vroeg-industrieel karakter.
de
Begin 19 eeuw is er nog een sterk contrast tussen het stedelijke gebied en het omringende
landbouwgebied met kleine agrarische kernen. Tijdens de industriële revolutie blijft Lier nagenoeg
verstoken van grootschalige nijverheid. Als gevolg van de Belgische onafhankelijkheid verliest de fabriek
van De Heyder haar afzetgebieden (Nederlandse kolonies) en verhuist in 1835 naar Leiden. Massale
werkloosheid leidt tot de opkomst van kleine familiale bedrijven, waardoor de Lierse kantnijverheid in de
de
de
2 helft van de 19 eeuw definitief doorbreekt.
21
Tijdens de Eerste Wereldoorlog heeft Lier te leiden van zware verwoestingen.
Bouwhistorische schets
de
Dankzij de verheffing tot stad begin 13 eeuw worden in en rond de stad diverse openbare en kerkelijke
gebouwen opgericht. Rond 1225 wordt de Sint-Pieterskapel gebouwd in romaans-gotische stijl. In 1235
de
verrijst de Cistercienzer abdij van Nazareth, in 1258 begint de bouw van het begijnhof. Tijdens de 14
eeuw volgen de lakenhal (1367), het belfort (1369),de Gevangenpoort (1375), de Sint-Gummarustoren
(1378)en de Sint-Jacobskapel (1383).
de
de
Aan de Antwerpsesteenweg 348 staat een deels sterk verbouwde hoeve uit de 2 helft van de 18 eeuw,
met een nog vrij origineel bakhuis. Deze is aangemerkt als bouwkundig relict.
Kort na het ontstaan van het Koninkrijk der Nederlanden wordt in 1817 te Lier de Eerste Normaalschool
(kweekschool) van de Nederlanden opgericht door koning Willem I. Na de Belgische omwenteling van
1830 werd ze tijdelijk gesloten maar in 1843 weer opgericht als opleidingsinstituut voor onderwijzers,
ditmaal onder katholieke leiding.
Tegenover het plangebied, aan de Antwerpsesteenweg 366, staat een gebouw dat is aangemerkt als
bouwkundig erfgoed. Het gaat om 'Gemeente Meisjesschool Hagenbroek' , naar een ontwerp van J.
Meulepas in 1912, met aangrenzende onderwijzerswoning. Tegenwoordig is er de tuinbouwschool
gevestigd.
Historische kaarten
De historische situatie is op verschillende kaarten als volgt:
Bron

Jaartal

Historische situatie

Fricx

1712

Ferraris kaarten22

1771-1778

Plangebied ligt in een beboste zone langs de verbindingsweg AntwerpenLier. Nabij de gebastionneerde omwalling van Lier lopen de beide Netes.
Het plangebied ligt binnen delen van drie omzoomde percelen gras- of
akkerland. Door het zuidoostelijke deel loopt een straat waarop een
veldweg uit noordwestelijke richting uitkomt. Oostwaarts, langs de

21
22

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten
Ferraris 1771-1778.
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Jaartal

Bron

Antwerpsesteenweg de Kort Steert molen en verder zuidelijk de Verbrand
of Zevenbergse hoeve.
Door het zuidelijke deel van het plangebied loopt de straat of oprijlaan
vanaf de meer noordwestelijke gelegen bebouwing en zet zich voort in
zuidoostelijke richting. De verbinding naar de Antwerpsesteenweg is hier
verdwenen. In de nabijheid zijn de Kort staert molen en een bebouwd erf te
zien. Ten noordwesten, aan de overzijde van de steenweg ligt cabaret
Papegaeij.
Het stratenverloop binnen het plangebied is gelijk aan dat op de
Ferrariskaart. Langs de steenweg ligt een smalle strook bos. Tussen het
plangebied en het meer noordwestelijke erf is een gebouw gekomen. Op de
kaartuitsnede zijn ook de Kort Staert-molen, de Zevenbergse hoeve, het
bebouwde erf aan de noordoostzijde en een tweede erf (fPloeg-hof) te zien.

Atlas der buurtwegen23

Ca. 1840-1850

Vandermaelen kaarten24

1846-1854

Poppkaarten

Na 1842

De straat door het plangebied is vervangen door een smal perceel. De
omliggende bebouwing is vrijwel gelijk aan die op de Vandermaelenkaart.

Topografische kaart25

1873

Topografische kaart26

1904

Topografische kaart27

1939

Luchtfoto28

1947-1954

Door het plangebied loopt weer een straat. Hierop uit komt een
geprojecteerde straat vanaf de Zevenbergsche hoof. Het plangebied ligt
tussen twee iets hogere zones (10 m hoogtelijn).
Zo’n 50% van het plangebied is bedekt met bos. Bij de Zevenbergsche hoef
staat het jaartal 1584. Langs de zuidzijde ervan loopt de spoorlijn naar
Charleroi. Cabaret Papegaey heeft plaats gemaakt voor In den Bareel van
Lier, aan de zuidzijde van de Antwerpsesteenweg.
Het oppervlak aan bos binnen het plangebied is of zal volgens de kaart
worden teruggebracht tot de strook langs de Antwerpsesteenweg en een
strook langs de huidige G. Gezellelaan. Rondom is een aantal straten
geprojecteerd.
De smalle bosstrook langs de Antwerpsesteenweg is verdwenen. Het gehele
plangebied heeft een agrarisch gebruik. Een vanuit het zuidoosten komende
veldweg of straat buigt door de zuidrand van het gebied om richting de
steenweg.
In het noordelijk deel van het plangebied zijn twee gebouwen neergezet.
Vermoedelijk de huidige bebouwing of een directe voorganger ervan.
De toerit naar de villa in de noordwesthoek van het plangebied ligt aan de
noordzijde. Het grondgebruik ten noorden en oosten van het plangebied is
nog overwegend agrarisch.
De situatie van het plangebied is niet gewijzigd. De villawijk aan de zuidzijde
is praktisch volgebouwd. Vermoedelijk is de Antwerpsesteenweg zuidwaarts
verbreed. Toename van bebouwing ten (zuid)oosten van het plangebied.

Topografische kaart
Luchtfoto

30

Luchtfoto31

23

29

1969
1971

1979-1990

onbekend 1840-1850.
Vandermaelen 1846-1854.
25
http://www.cartesius.be/CartesiusPortal/
26
http://www.cartesius.be/CartesiusPortal/
27
http://www.cartesius.be/CartesiusPortal/
28
http://www.cartesius.be/CartesiusPortal/
29
http://www.cartesius.be/CartesiusPortal/
30
http://www.geopunt.be/kaart
31
http://www.geopunt.be/kaart
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Historische situatie
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Bron

Jaartal

Historische situatie

Luchtfoto32

2013-2015

De toerit naar de villa is verplaatst naar de zuidzijde, vanaf de G. Gezellelaan. Aan de noordzijde van de Antwerpsesteenweg zijn handelsruimten
gebouwd; de bebouwing aan de zuidoostzijde is verder toegenomen.

Afb. 16.

Het plangebied op de Fricx kaart

De Frickx-kaarten zijn een verzameling topografische kaarten van de Zuidelijke Nederlanden (Carte des
Pays-Bas. Ze werden vóór 1712 vervaardigd door de Brusselse drukker Eugène-Henri Frickx. Later vulde
hij de kaartenset aan met kaarten van slagvelden en versterkingen.
Op de Fricxkaart (afb. 16) is het plangebied moeilijk te lokaliseren maar bevindt zich in een bosrijke zone
ten westen van Lier.

32

http://www.geopunt.be/kaart
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Afb. 17.

Het plangebied op de Ferraris kaart.

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
33
eerste systematische en grootschalige kartering, zowel in “België” als in heel West-Europa. Hierop blijkt
het plangebied binnen drie omzoomde percelen grasland of bouwland te liggen. Door het zuidelijke deel
buigt een vanuit het zuidoosten aankomende straat met een haakse hoek om naar de
Antwerpsesteenweg. In de hoek komt een vanuit noordwestelijke komende met bomen omzoomde
veldweg uit op de straat. Opvallend is de ovale vorm van het bosperceel (67) waarlangs twee gebouwen
staan en dat omgeven wordt door de veldweg (afb. 17).
Meer oostelijk langs de weg ligt de Kort Steert Molen. Zuidwaarts een omwalde en omgrachte hoeve
(‘Verbrand’) met enkele bijgebouwen. Mogelijk betreft het een lusthof. Aan de oostzijde van de steenweg

33

30

Http://nl.wikipedia.org/wiki/Ferrariskaarten.
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enkele verspreid liggende bebouwde erven. Ten noorden van het ovale perceel en aan de overzijde van de
weg staat een gebouw, eveneens met nr. 67.

Afb. 18.

Het plangebied op de Atlas der Buurtwegen.

Circa 60 jaar later werd de Atlas der Buurtwegen uitgegeven (afb. 18). Dit is een verzameling van boeken
met overzichts- en detailplannen, daterend van rond 1840. Hierop valt af te zien dat de veldweg vanuit
het noordwesten zich nu voortzet in zuidoostelijke richting. De aftakking naar de Antwerpsesteenweg is
hier verdwenen. De kaart biedt geen inzicht in het grondgebruik. Meer oostelijk een bebouwd erf (ferme
Ploeg) en de Kort Staert molen. Meer noordwestelijk staat langs de steenweg cabaret Papegaeij (een
herberg of kroeg). Verder noordwaarts bevindt zich de Hof den Wijk, later Duwijkhoeve geheten, langs de
Wijkerloop.
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Afb. 19.

Het plangebied op de Vandermaelenkaarten.

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 is de veldweg richting het
noordwestelijk liggende erf deels opgeheven en buigt om richting de Zevenbergse hoeve (‘Verbrand’).
Oostwaarts is de molen duidelijk herkenbaar. Eén van de bebouwde erven draagt de naam Ploeg. Ten
opzichte van de Atlas lijkt de Papegaey zuidoostwaarts te zijn opgeschoven (afb. 19).
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Afb. 20.

Het plangebied op de Popp-kaarten.

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. De weg door het plangebied heeft plaats gemaakt voor een smal perceel.
Het eerder genoemde noordwestelijke erf ligt op perceel 681, de Papegaey op 308. Ten zuidoosten van
beide gebouwen is nog een woning gebouwd. Oostwaarts het eerder genoemde erf op perceel 350 en de
Ploeghoef hoeve op de percelen 372, 373 en 398. De molen staat op perceel 380. Onderaan de
kaartuitsnede de site met walgracht Zevenbergse hoeve (afb. 20).
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Afb. 21.

Het plangebied op de topografische kaart uit 1873.
34

Volgens een kaart uit 1873, in de collectie van het Nationaal Geografisch Instituut (NGI) , ligt in het
noordelijk deel van het plangebied een smalle strook bos. Vanaf de zuidelijk liggende omgrachte
Zevenbergsche hoof is een weg noordwaarts geprojecteerd. Het plangebied ligt in een lagere zone tussen
twee 10 m –hoogtelijnen. Deze lagere zone is deels bedekt met bos en enkele percelen grasland. Langs de
oostrand ervan een stroompje, de Zevenbergseloop. Ten zuiden van de Zevenbergsche hoof en parallel
aan de Antwerpsesteenweg is een spoorlijn aangelegd (afb. 21).
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Afb. 22.

Het plangebied op de topografische kaart uit 1904.

Zo’n 30 jaar later is ruim 50% van het plangebied in gebruik als boomgaard of bos, zoals te zien is op een
kaart uit 1904, eveneens in de collectie van het Nationaal Geografisch Instituut (NGI). Bij de meer zuidelijk
liggende omwalde site staat het jaartal 1584. De spoorlijn blijkt naar Charleroi te lopen. De percelen
grasland in de boszone van de Zevenbergsche hoef zijn omgezet in boomgaard. Rond de omliggende
bebouwde erven is randbeplanting aangegeven. Cabaret Papegaey heeft plaatsgemaakt voor In den
Bareel van Lier, aan de overzijde van de steenweg. Bareel is een tolhek: reizigers moesten er tol betalen
ter dekking van de aanlegkosten van de kasseienweg. Verder noordelijk stroomt de Wijkeloop langs Hof
Duwijk (afb. 22).
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Afb. 23.

Het plangebied op de topografische kaart uit 1939.

De situatie van het plangebied is aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog nog onveranderd, zoals
35
deze kaart uit 1939 laat zien. Rondom is een aantal straten geprojecteerd. De molen is niet meer als
zodanig te herkennen. De bebouwing binnen de Zevenbergsche hoef en de Ploeghoef heeft enige
verandering ondergaan. In den Bareel vormt nog een aanlegplaats voor dorstige reizigers (afb. 23).
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Afb. 24.

Het plangebied op een luchtfoto uit 1947-1954.
36

Op een luchtfoto van omstreeks 1950 is de smalle strook bos aan de noordrand van het plangebied
verdwenen. Het gebied heeft een agrarisch grondgebruik. In de westelijk gelegen bosstrook is wat meer
variatie gekomen (afb. 24).
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Afb. 25.

Het plangebied op de topografische kaart uit 1969.
37

Volgens de topografische kaart van 1969 staan in het noordelijk deel van het plangebied staan twee
gebouwen. Vermoedelijk betreft het de huidige bebouwing of directe voorgangers daarvan. Langs de
zuidzijde is het stratenplan aangelegd voor een nieuwe woonwijk op de gronden van de Zevenbergse
Hoeve en zijn de eerste huizen gebouwd. Cabaret In den Bareel heeft plaats gemaakt voor Herberg
Zimmerhof. In welk van de gebouwen de herberg gevstigd is, wordt niet duidelijk uit de kaart. Vanaf de
stedelijke kern van Lier breidt de bebouwing langs de Antwerpsesteenweg zich geleidelijk in
noordwestelijke richting uit (afb. 25).
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Afb. 26.

Het plangebied op de luchtfoto uit 1971.

Op een luchtfoto uit 1971 is te zien dat binnen het plangebied een handelsruimte en westelijk ervan een
landhuis of villa met een verhard voorterrein ligt. De inrit naar de villa ligt aan de noordzijde, vanaf de
Antwerpsesteenweg. Het grondgebruik aan noord- en oostzijde is nog overwegend agrarisch (afb. 26).
Zo’n 15 jaar later is de situatie van het plangebied zelf nauwelijks veranderd. De zuidelijk ervan gelegen
villawijk is praktisch volgebouwd. De Antwerpsesteenweg lijkt iets zuidwaarts te zijn verbreed (afb. 27).
Rond de eeuwwisseling zal de toerit naar de villa in het plangebied verplaatst zijn naar de Guido
Gezellelaan, dus naar de zuidrand van het terrein. Langs de noordzijde van de Antwerpsesteenweg zijn
handelsruimten gebouwd, aan de zuidoostzijde is een verdere toename van bebouwing te zien (afb. 28).
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Afb. 27.

40

Het plangebied op de luchtfoto uit 1979-1990.
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Afb. 28.
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 geraadpleegde bodemkaarten bestaat de ondergrond van het plangebied uit eolische
afzettingen uit het Weichseliaan (Laat-Pleistoceen), die door krachtige stormen over het Tertiaire pakket
zijn neergelegd. De dikte van het Quartair bedraagt slechts enkele meters, zoals ook blijkt uit enkele
boringen in de omgeving (3,2 tot 3,9 m, zie hiervoor 1.2.1 Beschrijving van de aardwetenschappelijke
waarden). Holocene of Tardiglaciale afzettingen komen er niet voor.
Het plangebied ligt grotendeels op een natte zandleembodem met een sterk gevlekte, verbrokkelde
textuur B horizont. In het noordoostelijke deel is een strook als OB-bodem aangeduid, het betreft de zone
met de bestaande handelsruimte. Op het Digitaal Terreinmodel (DTM) is te zien dat de gronden er zijn
opgehoogd, ruim een meter ter plaatse van de villa en ongeveer 0,5 meter rond de handelsruimte.
Een zone langs de zuidrand ligt op een matig natte zandleembodem met textuur B horizont, hier heeft
voor zover is na te gaan geen ophoging plaatsgevonden. Een eventueel sporenniveau is het beste
zichtbaar vanaf de B horizont.
Ruim 200-400 meter noordoostelijk ligt het onderzoeksgebied Duwijck II. Enkele jaren geleden is hier bij
archeologisch onderzoek een grote hoeveelheid lithisch materiaal verzameld, waaronder Wommersomkwartsiet, en zeer veel fragmenten van verkoolde hazelnoten (CAI 157010, 152239). Het gebruik van
Wommersomkwartsiet is kenmerkend voor het Mesolithicum. Ook kwamen er grondsporen van enkele
huizen en mogelijk een waterput uit de Midden tot Late IJzertijd aan het licht. Andere soortgelijke
grondsporen duiden op een landelijke nederzetting in de Romeinse tijd. Uit de Volle Middeleeuwen
tenslotte dateren een waterput, aardewerkscherven en mogelijk ook andere grondsporen. De jongste
grondsporen worden toegeschreven aan laatmiddeleeuws landgebruik.
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Op een aangrenzende vindplaats kwamen sporen van een meerfasen nederzetting uit de Midden
Romeinse periode aan het licht.
Bestudering van historisch kaartmateriaal laat zien dat het plangebied minstens vanaf het midden van de
de
18 eeuw een agrarisch gebruik kende. Door het zuidelijke deel liep een straat die uitkwam op de
Antwerpsesteenweg en een door bomen geflankeerd pad in noordwestelijke richting. Opvallend is dat de
straat op de Atlas der Buurtwegen en de Popp kaart ontbreekt en weergegeven is als een smal perceel.
Het met bomen omzoomde pad ging op in het stratenverloop tussen de Zevenbergse Hoeve en de
Antwerpsesteenweg. Omstreeks 1960 zijn op het noordelijk deel van het plangebied twee gebouwen
opgericht, een villa en een handelsruimte. Daartoe is het maaiveld ter plaatse eerst opgehoogd. Pas in de
jaren ’70 van de vorige eeuw is de zuidhelft van het gebied bedekt met bos. De ligging van de oude paden
of straten door het gebied is op de GRB-kaart te herkennen aan drie smalle, onregelmatige percelen en de
perceelsgrens tussen 692S en 693T.
Gezien de landschappelijke ligging op de overgang tussen een lagere/nattere en hogere/meer droge zone,
de nabijheid van een oude waterloop van het Nete-stelsel en een op vrij korte afstand gelegen zone met
soortgelijke landschappelijke kenmerken waar sporen van bewoning en landgebruik vanaf het
Mesolithicum tot en met de Late Middeleeuwen zijn vastgesteld, wordt voor het plangebied een vrij hoge
verwachting uitgesproken voor sporen uit dezelfde tijdspanne, mogelijk al vanaf het Laat-Paleolithicum.
Uiteraard is het mogelijk dat in sommige perioden, het Neolithicum, de Bronstijd en de Vroege
Middeleeuwen, het landschap minder aantrekkelijk is geweest voor bewoning. Resten uit deze drie
perioden ontbreken immers in het vondstbeeld van Duwijck II. De landschappelijke ligging van het
plangebied is vergelijkbaar met de vindplaats van een concentratie IJzertijdscherven, ongeveer een
kilometer zuidwestelijker (CAI 105056). Voor historische bebouwing, zoals hoeven, is een landschappelijke
ligging weinig relevant.
De beantwoording van de volgende onderzoeksvraag “Worden mogelijk archeologische resten bedreigd
door de geplande werkzaamheden?” is als volgt:
Voorafgaand aan de bouw van de bestaande villa en handelsruimte rond 1960 is ongeveer de noordhelft
van het plangebied 0,4 tot 0,8 meter opgehoogd waarbij mogelijk voorafgaand aan de ophoging sprake
zou kunnen zijn geweest van oppervlakkige bodemingrepen, zoals het verwijderen van de zode of
bouwvoor (maximaal 30 cm). Onder de villa bevindt zich een kelderruimte van ongeveer 5 x 7 m, over de
handelsruimte zijn geen gegevens beschikbaar. Daarvóór heeft door het gebied een veldweg of straat
gelopen, waarlangs bomen stonden.
De sloop van de bestaande bebouwing en het verwijderen van ondergrondse leidingen die overwegend
binnen de ophogingslaag liggen vormen geen bedreiging van eventueel aanwezige archeologische resten.
Enkel de 5 x 7 m grote kelder onder de bestaande villa reikt tot onder de ophogingslaag.
2
Bedreigend is het uitgraven van de grote kelderruimte onder het appartementencomplex, 2100 m tot
drie meter onder het maaiveld, het graven van vijf regenwater- en vijf septic-putten langs de zuid- en
oostzijde van het complex (ca. 230-270 cm beneden maaiveld), de bouw van de vier villa’s met
strokenfundering tot 60 cm beneden maaiveld in het zuidelijk deel van het plangebied, het graven van een
regenwater- en septic-put bij elke villa, alsmede het rooien van bomen tussen de bestaande bebouwing,
aan de zuidzijde van de handelsruimte, aan de zuidzijde waar de vier villa’s worden gebouwd en in de
zone tussen de villa’s en het appartementengebouw. Overigens kan de wijze van funderen nog
veranderen, aangezien een sondering nog niet is uitgevoerd.
De zone tussen het toekomstige appartementengebouw en de vier villa’s zal niet worden verstoord, met
uitzondering althans van het verlengen van de bestaande wadi aan weerskanten, vooral richting het
2
oosten, tot een oppervlak van 155 m . Deze ingreep is vrij kleinschalig en kan nauwelijks kenniswinst
omtrent mogelijke archeologie in de bodem opleveren. Ook de impact van rooien en aanplanten van
bomen op het terrein en het aanbrengen van verhardingen tussen de villa’s is gezien het beperkte
oppervlak of diepte gering.
De beantwoording van de laatste onderzoeksvraag: “Is het plangebied voldoende onderzocht en zo nee,
welke vorm van nader archeologisch onderzoek kan worden geadviseerd?” is als volgt:
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Nee, het plangebied dient nader onderzocht te worden om de mate van intactheid van de bodem zowel
ter plaatse van het opgehoogde, als niet opgehoogde deel vast te stellen en de uit het bureauonderzoek
naar voren gekomen archeologische verwachting te toetsen. Om die reden wordt een landschappelijk
bodemonderzoek aanbevolen, eventueel gevolgd door verder archeologisch onderzoek. Dit
vervolgonderzoek dient zich te richten op de zones die verstoord gaan worden, dit is een noordelijke zone
(zone 1) waar een appartementscomplex zal worden gebouwd (ca. 2100 m2) en een zuidelijke zone waar
villa’s met omliggende infrastructuur zal worden aangelegd (zone 2, ca. 1400 m2). Omdat de gronden nog
niet in eigendom zijn verworven en vanwege de aanwezigheid van een groot aantal bomen waarvan een
deel pas na de vergunningverlening zal worden gerooid, dient verder onderzoek volgens het uitgesteld
traject te verlopen.

Afb. 29.
1.2.5

Zones voor verder onderzoek.
Samenvatting

In opdracht heeft Vlaams Erfgoed Centrum in november 2017 een archeologienota opgesteld naar de
archeologische waarde van de locatie Antwerpsesteenweg 459 te Lier (zie afb. 1 en 2, hierboven). De
archeologienota bestaat uit een bureauonderzoek en een landschappelijk bodemonderzoek (prospectie
zonder ingreep in de bodem) en is uitgevoerd naar aanleiding van de voorgenomen sloop van de
bestaande bebouwing, de geplande nieuwbouw van een onderkelderd appartementencomplex en vier
urban villa’s van het zuidelijk plangebied.
Uit het bureauonderzoek komt een vrij hoge verwachting naar voren voor resten en sporenniveau ’s vanaf
het Mesolithicum, mogelijk ook vanaf het Laat-Paleolithicum, tot en met de Late Middeleeuwen. Mogelijk
zullen enkele perioden uit deze tijdspanne ontbreken. De verwachting is gebaseerd op de landschappelijke
ligging op een overgang tussen een lagere/nattere en hogere/meer droge zone, de nabijheid van een oude
waterloop van het Nete-stelsel en een op vrij korte afstand gelegen zone waar sporen van bewoning en
landgebruik vanaf het Mesolithicum tot en de met de Late Middeleeuwen zijn vastgesteld.
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Teneinde deze verwachting te toetsen en aan te vullen wordt aanvullend onderzoek in de vorm van een
landschappelijk bodemonderzoek aanbevolen, eventueel te volgen door verder archeologisch onderzoek.
Omdat de gronden nog niet in eigendom zijn verworven en vanwege de aanwezigheid van een groot
aantal bomen waarvan een deel pas na de vergunningverlening zal worden gerooid, dient verder
onderzoek volgens het uitgesteld traject te verlopen.
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Tabel 1. Overzicht van de verschillende (pre)historische perioden.

Bijlage 1 Plannenlijst
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Projectcode
Onderwerp

2017K13
Plannenlijst

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

1
Topografische kaart
Locatiekaart van het plangebied.
onbekend
Digitaal
3-11-2017

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

2
Topografische kaart
Aanduiding van het uit te voeren archeologisch onderzoek op het plan
van de bestaande toestand op het terrein.
Onbekend
Digitaal
3-11-2017

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

3
Topografische kaart
Locatiekaart van het plangebied met vermoedelijk verstoorde zones.
onbekend
Digitaal
9-11-2017

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal

4
Opmetingsplan
Huidige indeling van het plangebied met hoogtemetingen
1:500

Antwerpsesteenweg 459, Lier. Een Archeologienota

Aanmaakwijze
Datum

Digitaal
13-11-2017

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

6
Plantekening
Plantekening van de toekomstige situatie.
1:500
Digitaal
13-11-2017

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

7
Technische tekening
Snede AA, appartementencomplex
1:50
Digitaal
18-12-2017

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

8
Technische tekening
Funderings- en rioleringsplan appartementencomplex
1:50
Digitaal
18-12-2017

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

9
Technische tekening
Snede villa C
1:50
Digitaal
18-12-2017

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

10
Technische tekening
Funderings- en rioleringsplan villa C
1:50
Digitaal
18-12-2017

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

11
Quartairgeologische kaart
Locatie van het plangebied op de Quartairgeologische kaart.
1:50.000
Digitaal
3-11-2017

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

12
Bodemkaart
Het plangebied op de bodemkaart.
Onbekend
Digitaal
3-11-2017

Plannummer
Type plan

13
Digitaal Terreinmodel Vlaanderen
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Onderwerp plan

48

Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

Het plangebied op het Digitaal Terreinmodel Vlaanderen (DTM) en
profielen van het hoogteverloop.
Onbekend
Digitaal
3-11-2017

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

14
Gewestplan
Het plangebied op de kaart van het Gewestplan 15. Mechelen.
Onbekend
Digitaal
3-11-2017

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

15
CAI
Uitsnede uit de Centraal Archeologische Inventaris van het
onderzoeksgebied.
Onbekend
Digitaal
3-11-2017

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

16
Historische kaart
Het plangebied op de Fricx kaart.
Onbekend
Analoog
3-11-2017

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

17
Historische kaart
Het plangebied op de Ferraris kaart.
Onbekend
Analoog
3-11-2017

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

18
Historische kaart
Het plangebied op de Atlas der Buurtwegen.
Onbekend
Analoog
3-11-2017

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

19
Historische kaart
Het plangebied op de Vandermaelenkaarten.
Onbekend
Analoog
3-11-2017

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal

20
Topografische kaart
Het plangebied op de Popp kaarten.
Onbekend

Antwerpsesteenweg 459, Lier. Een Archeologienota

Aanmaakwijze
Datum

Digitaal
3-11-2017

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

21
Topografische kaart
Het plangebied op de topografische kaart van 1873.
Onbekend
Digitaal
3-11-2017

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

22
Topografische kaart
Het plangebied op de topografische kaart van 1904.
Onbekend
Digitaal
3-11-2017

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

23
Topografische kaart
Het plangebied op de topografische kaart van 1939.
Onbekend
Digitaal
3-11-2017

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

25
Topografische kaart
Het plangebied op de topografische kaart van 1969
onbekend
digitaal
3-11-2017

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

25
Topografische kaart
Zones voor verder onderzoek
onbekend
digitaal
13-11-2017

Bijlage 2 Fotolijst
Projectcode
Onderwerp

2017K13
fotolijst

ID
Type
onderwerp

5
Streetview Google Maps
Het plangebied vanaf de Antwerpsesteenweg (boven) en Guido
Gezellelaan (onder)

ID
Type
onderwerp

24
Luchtfoto
Het plangebied op een luchtfoto uit 1947-19541.

ID
Type

26
Luchtfoto

49
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50

onderwerp

Het plangebied op een luchtfoto uit 1971.

ID
Type
onderwerp

27
Luchtfoto
Het plangebied op een luchtfoto uit de periode 1979-1990.

ID
Type
onderwerp

28
Luchtfoto
Het plangebied op een luchtfoto uit 2013-2015.

