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Hoofdstuk 1

Bureauonderzoek

1.1 Beschrijvend gedeelte

1.1.1 Administratieve gegevens

Projectcode:

Aanleiding:

Erkend archeoloog:

Locatie:

1

2017L202

De opgemaakte archeologienota kadert in een geplande
stedenbouwkundige aanvraag met in totaal een
kadastraal oppervlakte van ca. 3719m2. Daarmee valt de
vergunningsaanvraag binnen de aanvragen waarbij de
totale oppervlakte van de kadastrale percelen 3000 m2 of
meer bedraagt (Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli
2013, het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014 en
de Code van Goede Praktijk).

Marjolein van der Waa OE/ERK/Archeoloog/2017/00177,
Studiebureau
Archeologie
bvba,
OE/ERK/Archeoloog/2015/00002

Haacht, Grote Appelstraat (fig. 1.1 en 1.2)
Bounding box: punt 1: x= 168807, y= 185442
punt 2: x= 168879, y= 185541
Afd. 1, Sectie F, Percelen 415C2, 423D en 424S2

Periode uitvoering:

23-11-2017 t/m 28-12-2017

Relevante termen1:

Romeinse periode, Middeleeuwen, bureauonderzoek,
controleboringen

Bebouwde zones:

Twee kleine gebouwen aan de noordelijke grens van het
projectgebied.

Thesaurus: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/thesaurus

3

Archeologienota: Haacht – Grote Appelstraat

Fig. 1.1: Uittreksel van de topografische kaart met situering van het projectgebied (©Databank
Ondergrond Vlaanderen).

Fig. 1.2: Situering van het projectgebied binnen de verschillende Vlaamse archeoregio’s2.

2

https://onderzoeksbalans.onroerenderfgoed.be/onderzoeksbalans/archeologie
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Fig. 1.3: Uittreksel van het kadasterplan met situering van het projectgebied (©CADGIS).

1.1.2 Archeologische voorkennis
Niet van toepassing
1.1.3 Onderzoeksopdracht
Het archeologisch vooronderzoek beoogt vast te stellen of er een archeologische site aanwezig is op
een terrein, wat de karakteristieken en de bewaringstoestand van deze site zijn, wat haar relatie is met
het landschap, welke waarde ze heeft, en hoe ermee moet omgegaan worden in het kader van
bodemingrepen.
De Code Goede Praktijk draagt een aantal mogelijke onderzoeksfasen aan, opgedeeld in prospectie
zonder ingreep in de bodem3 (te weten de bureaustudie, landschappelijk bodemonderzoek, geofysisch
onderzoek en veldkartering) en prospectie met ingreep in de bodem4 (het verkennend archeologisch
booronderzoek, waarderend archeologisch booronderzoek, proefsleuven en proefputten en
proefputten in functie van steentijd artefactensites). Na voltooiing van elke fase in het vooronderzoek
wordt afgewogen of verder vooronderzoek noodzakelijk is en wat de aard van dat vooronderzoek is.
Na iedere fase in het vooronderzoek volgt verder vooronderzoek, zonder ingreep in de bodem of met
ingreep in de bodem, indien op basis van de reeds uitgevoerde fase(s) van het vooronderzoek
onvoldoende informatie gegenereerd is om:
3
4

Zie de Code van Goede Praktijk versie 2.0 hoofdstuk 7 paragraaf 7.1 t/m 7.5.
Zie de Code van Goede Praktijk versie 2.0 hoofdstuk 8 paragraaf 8.1 t/m 8.7.
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-

de hoogstwaarschijnlijke afwezigheid van een archeologische site afdoende te staven.
een gemotiveerde uitspraak te doen over het al dan niet moeten nemen van maatregelen.
een plan van aanpak voor een archeologische opgraving op te maken.
een plan van aanpak voor een behoud in situ op te maken.

De keuze van de methode voor verder vooronderzoek wordt gebaseerd op de volgende vier criteria,
aangezien het doel van een archeologisch vooronderzoek immers is om met een minimum aan
destructie van het archeologisch erfgoed bovenstaande informatie te kunnen leveren:
- Is het mogelijk deze methode toe te passen op dit terrein?
- Is het nuttig deze methode toe te passen op dit terrein?
- Is het overdreven schadelijk voor het bodemarchief deze methode toe te passen op dit terrein?
- Is het noodzakelijk deze methode toe te passen op dit terrein (kosten-batenanalyse)?
Vraagstelling:
-

Kan de hoogstwaarschijnlijke afwezigheid van een archeologische site afdoende gestaafd
worden?
Zijn er archeologisch relevante sites aanwezig?
Wat is het wetenschappelijk potentieel van de aanwezige sites?
Moeten er bijkomende maatregelen genomen omwille van eventuele aanwezige sites?
Maak een plan van aanpak op voor een eventueel vervolgonderzoek.
Kunnen maatregelen voorgesteld worden voor een eventueel behoud in situ van een
aanwezige archeologische site? Hoe kunnen deze maatregelen afgedwongen en gecontroleerd
worden?

Randvoorwaarden:
Er staan twee kleine gebouwen aan de noordelijke grens van het projectgebied. Aangezien het hier om
een kleine oppervlakte gaat dat bebouwd is, kunnen controleboringen (en proefsleuven) al uitgevoerd
worden. Als blijkt dat het terrein opgegraven moet worden, moet ook deze zone mee onderzocht
worden.

Beschrijving geplande werken:
Voor een correcte inschatting van de verstoring van de bodem wordt in deze subparagraaf een
gedetailleerde beschrijving van de geplande bodemingrepen van de initiatiefnemer opgesteld,
geïllustreerd met (de meest recente) bouwplannen en doorsnedes5 voor zover deze reeds zijn
opgemaakt.
Huidige situatie
Het projectgebied heeft een totale oppervlakte van ca. 3719 m2. Aan de noordelijke grens van het
projectgebied zijn 2 kleine gebouwen zichtbaar. De rest van het terrein is braakliggend.

5

Alle bouwplannen werden ter beschikking gesteld door de initiatiefnemer.
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Fig. 1.4: Recente luchtfoto met daarop de huidige terreincondities aangeduid.

Fig. 1.5: Zicht op het projectgebied.6
6

Foto genomen tijdens de controleboringen (W. Yperman).
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Geplande werken
De geplande werken omvatten een stedenbouwkundige aanvraag voor de bouw van een
appartementencomplex. De appartementen zullen centraal binnen het projectgebied geplaatst
worden en zullen met een wegenis worden verbonden met de in het noorden gelegen Zoellaan. Langs
de achterkant van de appartementen (westkant) komen privétuinen en aan de voorkant (oostkant)
komen parkeerplaatsen. De rest van het terrein zal groenzone worden. Het appartementencomplex
zal bestaan uit een gelijkvloers en twee verdiepingen. Er wordt ook een parkeerkelder aangelegd die
toegankelijk zal zijn via de noordkant van het appartementencomplex. Voor de bouw hiervan zal de
bodem tot op een maximale diepte van -3,50 m worden afgegraven (fig. 1.8). Bij een dergelijke diepe
uitgraving is het belangrijk om de trefkans en archeologische verwachting af te stemmen op de
geplande bodemverstoring.
De geplande werken betekenen een bodemverstoring van tussen de ca. -80 cm en -350 cm voor een
groot deel van het terrein. Dit betekent een significante bedreiging voor eventuele relevante
archeologische waarden in de ondergrond.

Fig. 1.6: Inplantingsplan, geprojecteerd op het kadasterplan.7

7

Zie bijlage voor een gedetailleerd inplantingsplan op groot formaat.
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Fig. 1.8: Doorsnede van het appartementencomplex.9
9

Zie bijlage voor een gedetailleerde doorsnede op groot formaat.
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1.1.4 Werkwijze en motivatie bronselectie
Voor het bureauonderzoek zijn de aardkundige gegevens van het onderzoeksgebied (waar o.a. de
gekarteerde bodemserie, het onderliggend substraat, digitale hoogtemodellen et cetera van het
onderzoeksterrein onder worden verstaan) verzameld op basis van de online ter beschikbaar gestelde
data uit geografische informatiesystemen10. Voor wat betreft de beschrijving van het fysisch
geografische gesteldheid van het terrein werden concreet de topografische kaart van België, de
tertiairgeologische kaart, de kwartairgeologische kaart, de bodemkaart, de bodemerosiekaart, de
bodembedekkingskaart, het kadasterplan en luchtfoto’s geraadpleegd. Een geomorfologische kaart
werd niet geraadpleegd, vermits deze niet beschikbaar is voor het projectgebied. Deze plannen - via
Geopunt Vlaanderen en het NGI11 online ter beschikking gesteld - werden verder bewerkt tot
publicatieplannen met behulp van de software QGIS 2.18 Las Palmas.
De locatie van het projectgebied en omringende terreinen werden op het belangrijkste beschikbare
historisch kaartenmateriaal bestudeerd, om de evolutie van het grondgebruik binnen het
onderzoeksgebied gedurende de laatste eeuwen zo goed mogelijk in beeld te brengen. Dit kan immers
kenniswinst opleveren over de kwaliteit van het eventueel aanwezige bodemarchief en de
bewaringsconditie ervan.
Van het tot noch toe uitgevoerde historische en heemkundige onderzoek is een status quaestionis
opgemaakt op basis van ontsloten publicaties en de digitale Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed
van Onroerend Erfgoed12. Historisch kaartmateriaal (zoals de Ferrariskaart, de Atlas der Buurtwegen
of de Popp-kaart) is gegeorefereerd geraadpleegd via het geoportaal van Onroerend Erfgoed en
bijkomend relevant kaartmateriaal is opgezocht via portaalwebsite www.cartesius.be.
Bijkomend archiefonderzoek is niet uitgevoerd, omdat uit de analyse van het historisch kaartmateriaal
geen grondgebruik naar voren komt dat dit noodzakelijk maakt. Een grondige studie van de
beschikbare archivalische bronnen kan wel bijkomende informatie aandragen voor de middeleeuwse
geschiedenis van het onderzoeksgebied, maar een dergelijk onderzoek is van een dusdanige omvang
dat dit niet past binnen een archeologienota.

1.2 Assessmentrapport
1.2.1 Landschappelijke ligging van het projectgebied
In deze paragraaf wordt beknopt de landschappelijke context van het projectgebied besproken, met
zijn aardkundige en hydrografische situering, de fysisch-geografische context en bodemtypologie13.
Het projectgebied is gelegen in de gemeente Haacht en lokaliseert topografisch tussen de Zoellaan, de
Grote Appelstraat en de Sint-Remigiusweg. De archeoregio-kaart (fig. 1.2) toont dat het projectgebied
is gelegen op een grensgebied tussen de Kempen, de zandstreek en de (zand)leemstreek. Verder ligt
het projectgebied in het landschap van de Dijlevallei. Dit landschap bestaat uit een brede vallei met
begrenzende dalwanden en vegetatiemassa’s. Samen met de Demer, de benedenloop van de Gete en
10

www.dov.vlaanderen.be
Nationaal Geografisch Instituut Belgie.
12
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/
13
Zoals in overeenstemming met hoofdstuk 12 en paragraaf 12.5.2.2 in de Code van Goede Praktijk versie 1.0.
11
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de Ruppel vormt de benedenloop van de Dijle de grote oost-west hydrografische as van het Vlaamse
Gewest.14 Het projectgebied watert dan ook af in noordelijke/oostelijke richting, richting de Dijle. De
dichtstbijzijnde waterloop is de Binnenbeek op ca. 80 m ten oosten van het projectgebied. Op ca. 230
m ten westen van het projectgebied stroomt de Kerkveldbeek.
Het digitaal hoogtemodel (fig. 1.9 en fig. 1.11) toont dat het projectgebied is gelegen in een licht
glooiend landschap aan de rand van een riviervallei. Het terrein ligt op een hoogte tussen 9,5 en 12 m
TAW. Het zuidwestelijke deel van het terrein is hoger gelegen terwijl het noordoostelijke deel lager
ligt. Gezien de landschappelijke configuratie binnen de overgang naar een riviervallei, is de
verwachting dat dit reliëfverloop een natuurlijke oorzaak heeft. De terreinprofielen tonen dan ook
eerder een geleidelijke daling van het terrein in noordoostelijke richting.

Fig. 1.9: Uittreksel uit het digitaal hoogtemodel (DHM) met aanduiding van het projectgebied.

14

Antrop M. et al. 2002. 60.
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Fig. 1.10: Detail uit het digitaal hoogtemodel (DHM) met aanduiding van het projectgebied en twee
terreinprofielen.

Fig. 1.11: Terreinverloop ter hoogte van het projectgebied van west naar oost (paars) en van noord
naar zuid (oranje).
Het geologisch substraat van het onderzoeksgebied is opgebouwd uit de afzettingen uit het Lid van
Onderdale (codering MaOn). Het Lid van Onderdale vormde zich tijdens het Laat-Eoceen (41,2 Ma –
37,0 Ma15) en ligt binnen het projectgebied op een diepte tussen de -8,63 en -9,08 m (volgens de
diktekaart quartair). Hieronder staan de verdere voor het projectgebied beschikbare gegevens
opgesomd volgens www.dov.vlaanderen.be en www.geopunt.be.
•

15

Volgens de tertiair geologische kaart (www.dov.vlaanderen.be) (fig. 1.13) is het voornaamste
lithografische kenmerk van het Lid van Onderdale het voorkomen van donkergrijs tot
grijsgroen fijn zand dat glauconiet- en glimmerhoudend is, en pyrietconcreties bevat.

Ma = mega annum, 1 miljoen jaar.
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•

•

•

De quartair geologische kaart (www.dov.vlaanderen.be) (fig. 1.14) duidt het
onderzoeksgebied aan met code 3. Dit staat voor een eolische afzetting (ELPw) (zand tot silt)
van het Weichseliaan (Laat-Pleistoceen; 116 Ka – 11,7 Ka), mogelijk Vroeg-Holoceen (vanaf
11,7 Ka). In het noordelijke en centrale deel van Vlaanderen ligt er zand tot zandleem terwijl
in het zuidelijke deel van Vlaanderen silt (loess) ligt. Onder deze eolische afzettingen liggen
hellingsafzettingen (HQ) van het quartair met daaronder fluviale afzettingen (FLPw) van het
Weichseliaan (Laat-Pleistoceen; 116 Ka – 11,7 Ka). Op ca. 80 m ten oosten van het
projectgebied ligt een zone die staat aangeduid met code 3a. Het enige verschil met code 3 is
dat er fluviatiele afzettingen (FH) (organochemisch en perimarien incluis) op de eolische
afzettingen (ELPw) liggen. Het gaat hier om afzettingen van het Holoceen (vanaf 11,7 Ka) en
mogelijk Tardiglaciaal (Laat-Weichseliaan: 14,7 Ka – 11,7 Ka).
De bodemkaart (fig. 1.12) toont dat het projectgebied grotendeels een Scm-bodem heeft. Het
oostelijke deel van het terrein staat echter als OB aangegeven. Van dit deel is de bodem dus
niet gekend aangezien OB staat voor niet gekarteerde, bebouwde zones. Een Scm-bodem is
een matig droge lemige zandbodem met een dikke antropogene humus A horizont. De
afdekkende eigenschappen van een plaggendek bieden gunstige bewaringscondities voor
mogelijke grondsporensites. Op ca. 80 m ten oosten van het projectgebied ligt een Adpbodem. Deze bodemserie verwijst naar een matig natte leembodem zonder profiel.
De geplande werken omvatten onder andere de uitgraving voor een parkeerkelder, waarbij de
bodem tot op een diepte van -3,50 m verstoord zal worden. Bij een dergelijke diepe
bodemverstoring is het relevant om te bekijken naar mogelijke indicaties die erop kunnen
wijzen dat eventuele diepliggende, paleolithische (Pleistocene) archeologische waarden
verstoord kunnen worden. In functie daarvan werd de quartair profieltypekaart (fig. 1.15)
geraadpleegd. Op deze kaart ligt het projectgebied in een zone met code 12. Dit staat voor
zandige tot zandlemige eolische afzettingen die bovenaan homogeen is en die wordt gevolgd
door een alternatie van zand- en leemlagen (Formatie van Gent: Weichselien: 116 Ka – 11,7
Ka). Onder deze eolische afzettingen komen vlechtende rivierafzettingen voor die zandig (zeer
fijn tot grof) zijn met mogelijks grind in het basisgedeelte (Formatie van Zemst: BovenPleistoceen: 128 Ka – 11,7 Ka). Binnen deze formaties is geen sprake van een niveau waar een
mogelijke paleobodem tot ontwikkeling is gekomen. De quartair profieltypekaart toont dus
geen bijzondere indicaties voor archeologische waarden uit het Pleistoceen.
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Fig. 1.12: Uittreksel uit de bodemkaart met aanduiding van het projectgebied.

Fig. 1.13: Uittreksel uit de tertiair geologische kaart met aanduiding van het projectgebied.
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Fig. 1.14: Uittreksel uit de quartair geologische kaart met aanduiding van het projectgebied en
waterlopen.

Fig. 1.15: Uittreksel uit de quartair profieltypekaart met aanduiding van het projectgebied.
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1.2.2 Historische beschrijving van het projectgebied
Het projectgebied is gelegen in de gemeente Haacht, wat tot de provincie Vlaams-Brabant behoord.
De noordkant van het projectgebied grenst aan de Zoellaan. Ten oosten van het terrein ligt de Grote
Appelstraat en ten westen ligt de Sint-Remigiusweg. Langs de oostelijke grens van het terrein ligt de
Zagerijweg. Op de kadasterkaart (fig. 1.3) wordt deze weg als een volwaardige straat aangeduid maar
op de luchtfoto van 2016 (fig. 1.27) en de foto van het zijaanzicht vanuit de Zoellaan (fig. 1.5) is te zien
dat deze weg enkel een smalle zandweg is.
De Ferrariskaart (1777, fig. 1.16) toont dat het projectgebied werd gebruikt als akkerland en juist ten
noorden ligt van het historisch centrum van Haacht. Op deze kaart staat ook de Grote Appelstraat al
aangeduid. Op de Atlas der Buurtwegen (ca. 1840, fig. 1.17) verschijnen de Sint-Remigiusweg (Chemin
n° 59). Ook de Zoellaan is zichtbaar maar wordt als pad weergegeven (sentier n° 100), net zoals de
Zagerijweg (sentier n° 99). Het projectgebied blijft hier onbebouwd, net zoals op de kaart van
Vandermaelen (1846-1854, fig. 1.18), de Popp-kaart (1842-1879, fig. 1.19) en de topografische kaart
van 1931-1950 (fig. 1.20). De topografische kaart van 1963-1965 (fig. 1.21) toont dat het projectgebied
grotendeels werd gebruikt als boomgaard. Het zuidelijke deel en het uiterst noordelijke deel van het
terrein blijven wel akkerland. Op de luchtfoto van 1971 (fig. 1.23) is deze boomgaard nog steeds te
zien, maar op de luchtfoto van 1979-1990 (fig. 1.24) is de boomgaard vervangen door bebouwing. Het
zuidelijke deel van het terrein blijft nog steeds akkerland. Op de luchtfoto van 2000-2003 (fig. 1.25) is
de bebouwing grotendeels verdwenen en staat enkel nog aan de westelijke grens een gebouw en is
het noordelijke deel verhard. Op de luchtfoto van 2012 (fig. 1.26) is het projectgebied volledig
braakliggend. Op de luchtfoto van 2016 (fig. 1.27) verschijnen enkele kleine gebouwen aan de
noordwestelijke rand van het projectgebied.

Fig. 1.16: Uittreksel uit de Ferrariskaart (1777) met aanduiding van het projectgebied (Bron:
www.geopunt.be).
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Fig. 1.17: Uittreksel uit de Atlas der Buurtwegen (ca. 1840) met aanduiding van het projectgebied
(Bron: www.geopunt.be).

Fig. 1.18: Uittreksel uit de kaart van Vandermaelen (1846-1854) met aanduiding van het
projectgebied (Bron: www.geopunt.be).
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Fig. 1.19: Uittreksel uit de Popp-kaart (1842-1879) met aanduiding van het projectgebied (Bron:
www.geopunt.be).

Fig. 1.20: Uittreksel uit de topografische kaart van 1931-1950 met aanduiding van het projectgebied
(Bron: www.cartesius.be).
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Fig. 1.21: Uittreksel uit de topografische kaart van 1963-1965 met aanduiding van het projectgebied
(Bron: www.cartesius.be).

Fig. 1.22: Uittreksel uit de topografische kaart van 1976 met aanduiding van het projectgebied (Bron:
www.cartesius.be).

20

Archeologienota: Haacht – Grote Appelstraat

Fig. 1.23: Uittreksel uit een luchtfoto van 1971 met aanduiding van het projectgebied (Bron:
www.geopunt.be).

Fig. 1.24: Uittreksel uit de luchtfoto van 1979-1990 met aanduiding van het projectgebied (bron:
www.geopunt.be).
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Fig. 1.25: Uittreksel uit een luchtfoto van 2000-2003 met aanduiding van het projectgebied (Bron:
www.geopunt.be).

Fig. 1.26: Uittreksel uit een luchtfoto van 2012 met aanduiding van het projectgebied (Bron:
www.geopunt.be).
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Fig. 1.27: Uittreksel uit een luchtfoto van 2016 met aanduiding van het projectgebied (Bron:
www.geopunt.be).
1.2.3 Controleboringen – huidige terreingesteldheid
Inleiding
Aangezien het projectgebied grotendeels in gebruik was als boomgaard en een deel ook bebouwd is
geweest, is het mogelijk dat het terrein te verstoord is voor de aanwezigheid van archeologische
vindplaatsen. In functie daarvan werd besloten om 6 controleboringen uit te voeren. De
onderzoeksvragen van het bureauonderzoek worden voor de controleboringen met de volgende
aangevuld:
- Is er sprake van een diepgaande verstoring op het terrein?
- In hoeverre is de bodemopbouw intact?
Uitvoering
Op 7 december 2017 werden zes handboringen uitgevoerd en geregistreerd, om een beeld te krijgen
van de actuele terreintoestand en om de aan- of afwezigheid van een archeologisch vlak vast te stellen
ter evaluatie van het aanwezige potentieel op kenniswinst. De boringen werden handmatig uitgevoerd
met een edelmanboor met boorkop van 7 cm diameter en er werd telkens geboord tot op een diepte
van 1 m.
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Fig. 1.28: Uitvoering van de boringen met een edelmanboor.
Resultaat
Het onderzoeksgebied ligt op een hoogte tussen 9,5 en 12 m TAW, aan de rand van een riviervallei.
Het terrein is dus lichtglooiend en kent een daling van 2,5 m in (noord)oostelijke richting. Het terrein
was toegankelijk voor de uitvoering van de controleboringen.
De boorprofielen16 gaven een algemeen beeld van een redelijk intacte bodemopbouw. Een voorbeeld
hiervan is boring 1, waar de natuurlijke bodem (in de vorm van een C-horizont) werd aangetroffen
tussen de -35 en -40 cm.
Enkel in boringen 2 en 6 werd een verstoring aangetroffen, maar deze bleek niet al te diepgaand. Zo
werd in boring 2 een verstoorde laag aangetroffen op een diepte tussen 20 cm en 40 cm diep. Onder
deze laag was echter wel een natuurlijke (intacte) bodem aanwezig. Bij boring 6 bleek alleen de eerste
30 cm verstoord. Onder deze verstoorde laag werd tot op 65 cm onder het maaiveld de teelaarde
aangetroffen, met daaronder een natuurlijke bodem (in de vorm van een C-horizont). Mogelijk heeft
een afdekkend historische plaggendek in dit geval het archeologisch niveau beschermd tegen de
impact van de boomgaard en bebouwing.

16

Voor de foto’s van de boringen en boorstaten wordt verwezen naar de bijlagen.
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Fig. 1.29: Boorpunten geprojecteerd op het Digitaal Hoogtemodel.
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Boring 1:
Projectcode:
Datum:
Type:
Type boor:
Techniek:
1

1

2017L202
07/12/2017
Controleboringen
Edelmanboor, 7 cm Æ
Manueel

Weersomstandigheden: Zwaar bewolkt.
H1 (Teelaarde)
0-35 cm: (B: v)

2

H2 (Natuurlijke)
35- cm: (B: v)
Bereikte diepte: -100 cm.
Grondwatertafel: Niet bereikt.

2
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Boring 6:

1

Projectcode:
Datum:
Type:
Type boor:
Techniek:

2017L202
07/12/2017
Controleboringen
Edelmanboor, 7 cm Æ
Manueel

Weersomstandigheden: Zwaar bewolkt.
H1 (Verstoring)
0-30 cm: (B: v)
2

H2 (Teelaarde)
30-65 cm: (B: v)
H3 (Natuurlijke)
65- cm: (B: v)
Bereikte diepte: cm.
Grondwatertafel: Niet bereikt.

3

Interpretatie
Tijdens de controleboringen werd een natuurlijke bodem aangetroffen waar relevante archeologisch
waarden zich in kunnen bevinden. In 2 boringen werd een verstoring aangetroffen, maar algemeen
gezien zat de natuurlijke bodem tussen de -35 cm en -40cm in de lager gelegen zone (noordoostelijke
hoek van het projectgebied) en tussen de -65 cm en -70 cm in de hoger gelegen zone. Mogelijk heeft
een afdekkend historische plaggendek in dit geval het archeologisch niveau beschermd tegen de
impact van de boomgaard en bebouwing. Er kan dus een archeologisch relevante laag aanwezig zijn,
waardoor archeologisch vervolgonderzoek nuttig is.
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1.2.4 Archeologisch kader van het projectgebied
In deze paragraaf zal de verhouding van het projectgebied tot haar culturele context worden
weergegeven, met in het bijzonder aandacht voor nabij gelegen archeologische waarden17.
1.2.3.1 Gekende archeologische waarden
Binnen een straal van 1 km rondom het plangebied zijn enkele archeologische vindplaatsen
geregistreerd in de Centrale Archeologische Inventaris (CAI)
Op ca. 700 m ten noordoosten van het projectgebied is een opgraving (1674) uitgevoerd omdat hier
een laat-middeleeuws kasteel (kasteel van Roost) heeft gestaan. In 1982-1983 is dit kasteel
opgegraven, maar toen is de buitenste slotgracht niet onderzocht geweest. Deze gracht is pas
onderzocht geweest in 2014 tijdens het landinrichtingsproject ‘Antitankgracht Haacht’ door RAAP.18
In de omgeving van het projectgebied zijn ook drie vooronderzoeken uitgevoerd. Een eerste ligt vlak
naast de opgraving van het kasteel van Roost (158893). Hier werd een proefsleuvenonderzoek
uitgevoerd door RAAP. Er zou een windmolen hebben gestaan die bij het kasteel van Roost hoorde.19
Op ca. 130 m ten zuidwesten van het projectgebied is ook een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd door
Archebo (215429). Hier werden 3 greppels en 2 paalkuilen zonder dateerbaar materiaal en een losse
vondst teruggevonden. De losse vondst was een meloenkraal in glas of emaille uit de Romeinse
periode. De afwezigheid van archeologische sporen werd verklaard doordat het terrein gedeeltelijk
vergraven/afgegraven en vervuild was.20
Het laatste vooronderzoek in de omgeving is ook een proefsleuvenonderzoek en ligt op ca. 900 m ten
westen van het projectgebied (160538). Hier werd uit de Late-Bronstijd een kuil met 6 fragmenten
handgevormd aardewerk en een losse vondst (scherf handgevormd aardewerk) teruggevonden. Uit de
Romeinse periode werd ook een kuil met handgevormd aardewerk teruggevonden (Romeins
dunwandig aardewerk).21
Op ca. 720 m ten noorden van het projectgebied is een veldprospectie uitgevoerd (150647). Er werd
aardewerk en een grafheuvel uit de Romeinse periode teruggevonden. Volgens archiefteksten zou de
grafheuvel al in 1680 met de grond gelijk gemaakt zijn.22
Tijdens de veldprospectie op ca. 1,1 km ten noordoosten van het projectgebied (5263) werd rood en
wit aardewerk uit de 16e eeuw (pijpwaar, Siegburg) teruggevonden.23
In de omgeving zijn ook twee locaties waarvoor een historisch onderzoek is uitgevoerd. Een eerste ligt
op ca. 1,2 km ten westen van het projectgebied (212710). Deze zone komt overeen met de Belgische
linie tijdens de wereldoorlogen.24
Op ca. 880 m ten noordoosten van het projectgebied is een tweede historisch onderzoek uitgevoerd
(210210). Hier heeft namelijk in de Volle-Middeleeuwen een burcht gestaan.25
17

In overeenstemming met paragraaf 12.5.2.1 van de Code van Goede Praktijk versie 2.0.
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/200132
19
Keijers D.M.G. 2014.
20
Claesen J., Devroe A., Van Genechten B. 2016.
21
Reygel P. 2012.
22
Verbeeck M. 1982. 76-77.; Caes W. 2004. 112-130.; Verbeeck M. 1984c. 28-29.
23
Degelin Ph. 1986-1987. 170-172.
24
Massart A. 1977.
25
De publicatie van Bart Minnen moet nog verschijnen in HOGT.
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Ook zijn 4 kaartstudies uitgevoerd in de omgeving van het projectgebied. Twee hiervan liggen op ca.
450 m ten zuiden van het projectgebied, namelijk een kapel (212359) 26 en een molen (165397)27 uit
de 18e eeuw. Een derde ligt op ca. 560 m ten westen van het projectgebied (207541). Hier heeft een
18e -eeuwse kapel gestaan, namelijk de Sint-Annakapel.28 Als laatste is een kaartstudie uitgevoerd voor
de Sint-Adrianuskapel die op ca. 1,2 km ten westen van het projectgebied ligt (151667).29
In de directe omgeving van het projectgebied (straal van 1 km) worden op de CAI veel bunkers van
tijdens de wereldoorlogen aangeduid als “onbepaald”. Er zijn nog twee andere zones die als
“onbepaald” worden aangeduid, namelijk een kerk uit de Late-Middeleeuwen op ca. 200 m ten zuiden
van het projectgebied (2509)30 en een Motte uit de Middeleeuwen op ca. 240 m ten oosten van het
projectgebied (163038 )31.
Er liggen 2 zones in de omgeving waarvoor een archeologienota is geschreven. Een eerste zone ligt op
ca. 130 m ten zuidwesten van het projectgebied. Uit het bureauonderzoek, uitgevoerd door Archebo,
en een proefsleuvenonderzoek dat in het verleden reeds is uitgevoerd, werd duidelijk dat het terrein
te hard was verstoord, waardoor geen verder onderzoek geadviseerd werd.32
Op ca. 630 m ten zuiden van het projectgebied ligt een tweede zone waarvoor een archeologienota is
geschreven door studiebureau Archeologie. Ook hier was er voorgaan een proefsleuvenonderzoek
uitgevoerd. Uit dit bureauonderzoek bleek dat er geen bedreigde archeologische waarden aanwezig
waren, waardoor geen verder archeologisch onderzoek geadviseerd werd.33
1.2.3.2 Gebieden “geen archeologisch erfgoed”
Op fig. 1.31 staan 3 zones aangeduid als “negatief onderzoek”. Eén ligt op ca. 180 m ten westen van
het projectgebied (dossiernummer: 2013/535). Een tweede zone ligt op ca. 630 m ten zuiden van het
projectgebied (2016/055) en een derde zone ligt op ca. 880 m ten zuiden van het projectgebied
(2014/050).
Ten noordoosten van het projectgebied staan ook enkele zones aangeduid als “geen archeologie”

1.2.3.3 Beschermde archeologische sites
Er bevinden zich geen beschermde archeologische sites binnen de begrenzing of in de directe
omgeving van het projectgebied.
De synthesekaart toont wel enkele bouwkundige relieken in de nabije omgeving:
- 200132 (op ca. 820 m ten noordoosten van het projectgebied): Omwalling en site Kasteel Van
Roost
- 200147 (op ca. 850 m ten noorden van het projectgebied): Oude Hansbrug
- P20758 (op ca. 770 m ten noordoosten van het projectgebied): Hansbrug
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https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/212359
https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/165397
28
https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/207541
29
https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/151667
30
Genicot L.F., Van Aerschot S., De Crombrugghe A., Sansen H., Vanhove J. 1971. 118-119.
31
Verbeeck M. 1982. 80.
32
Claesen J., Van Genechten B., Verbeelen G., Devroe A. 2016.
33
Vander Ginst V., Dupont L.
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-

P20759 (op ca. 690 m ten noordoosten van het projectgebied): Omwallingsresten van kasteel
van Roost
P20760 (op ca. 280 m ten zuiden van het projectgebied):Sint-Remigiuskerk
P20757 ( op ca. 1,3 km ten westen van het projectgebied): Sint-Adriaankapel

Er liggen ook enkele monumenten in de omgeving:
- 10353446 (ca. 220 m ten zuiden van het projectgebied): Sint-Remigiuskerk (koor en
zijkapellen)
- 10343660 (ca. 870 m ten noordoosten van het projectgebied): Hansbrugweg : ijzeren
balansbrug over de Dijle
- 10347028 (ca. 680 m noordoosten van het projectgebied): Wilde Heide : omwallingsresten en
site Kasteel Van Roost
- 10343212 (ca. 860 m ten noordoosten van het projectgebied): antitankgracht
(Wijchmaalsesteenweg + Scharent + Werchtersesteenweg + Wilde Heide + Weistraat)
Vervolgens staan de bunkers (301436) en de antitankgracht (126647) ook als bouwkundig erfgoed
aangeduid.
Ten zuiden van het projectgebied liggen ook enkele parken op een afstand tussen 280 m en 680 m:
- 134490: Lindenpalissade en beuken bij de vijver van het Lombaardenhof
- 134489: Tuin van de Sint-Remigiuspastorie
- 134493: Siertuin van de villa notaris Tuerlinckx
- 134491: Siertuin van de hoeve Feremans
- 134492: Restant van een villatuin
Als laatste worden enkele zones op de landschapsatlas aangeduid:
- R12005 (ca. 210 m ten noorden van het projectgebied): Dijle-vallei stroomafwaarts Leuven
- R12006(ca. 220 m ten oosten van het projectgebied): Bos- en valleigebied Bruine Beek,
Krekelbeek, Zwartwaterbeek/Raambeek
- R20054 (ca. 1 km ten zuiden van het projectgebied): Asbroek
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Fig. 1.30: Uittreksel uit de CAI met aanduiding van het projectgebied en de archeologische
voorkennis in de directe omgeving (Bron: www.agiv.be).

Fig. 1.31: Uittreksel uit de CAI met aanduiding van het projectgebied en een synthese van de
culturele waarden in de omgeving (Bron: www.agiv.be).
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1.2.4 Archeologische verwachting (datering en interpretatie) van het onderzochte gebied
Op basis van de verzamelde aardkundige en historische gegevens kan worden geconcludeerd dat het
onderzoeksterrein interessante en relevante archeologische waarden kan bevatten. Het projectgebied
ligt aan de rand van het historisch centrum van Haacht. Verder ligt het terrein in een lichtglooiend
landschap, aan de rand van de riviervallei van de Dijle. Een dergelijke gunstige ligging, een zogeheten
“gradientzone”, bleken aantrekkelijke locaties voor (Holocene) jager-verzamelaar culturen uit de
prehistorie. Voor het aantreffen van diepgelegen Pleistocene steentijd artefactensites zijn geen
bijzondere indicaties teruggevonden.
Gezien het feit dat er geen andere steentijdsites in de omgeving vermeld zijn, de sterke reliëfgradiënt
(in functie van erosie) op het terrein en het ontbreken van een paleobodem, is de verwachting voor
het aantreffen van in situ steentijd artefactensites echter laag.
Op de bodemkaart is wel sprake van een mogelijke plaggenbodem. Deze bodem verhoogt de
bewaarkans voor grondsporensites. Voor grondsporensites uit de metaaltijden werden geen
bijzondere indicaties vastgesteld en de verwachting voor deze archeologische periode blijft dan ook
laag. In de omgeving van het projectgebied zijn er wel vondsten uit de Romeinse periode en
Middeleeuwen teruggevonden. Dit zorgt voor een licht verhoogde archeologische trefkans voor deze
periodes.
Op het historisch kaart- en fotomateriaal is vanaf de topografische kaart van 1963-1965 een
boomgaard zichtbaar op het projectgebied. Op de luchtfoto van 1979-1990 is de boomgaard
vervangen door enkele gebouwen. Deze bebouwing is later afgebroken en nu staan er enkel 2 kleine
gebouwen aan de rand van het projectgebied. Het zuidelijke deel van het terrein is echter nooit
bebouwd geweest of gebruikt als boomgaard. De 6 controleboringen die werden uitgevoerd op dit
terrein toonden aan dat de bodem niet verstoord was door de vroegere bebouwing en boomgaard.
Mogelijk is het archeologisch niveau beschermd gebleven door een historisch plaggendek. Hierdoor
ontstaan gunstige bewaringscondities voor het aantreffen van grondsporensites en is verder
vooronderzoek aangewezen.

1.2.5 Synthese en beantwoording onderzoeksvragen
Het projectgebied is gelegen tussen de Grote Appelstraat, de Zoellaan en de Sint-Remigiusweg in de
gemeente Haacht. Uit het bureauonderzoek komt naar voren dat archeologische relevante waarden
vanaf de steentijd tot en met de nieuwste tijd mogelijk aanwezig kunnen zijn op het terrein. Er werden
aan de hand van controleboringen geen grote verstoringen op het terrein vastgesteld. Gezien de
interessante ligging van het terrein – op een landschappelijk gunstige locatie, omringd door andere
archeologische vindplaatsen – valt er een mogelijke kenniswinst te behalen die kan bijdragen aan de
(pre)historische bewoning en landgebruik van Haacht.
Kan de hoogstwaarschijnlijke afwezigheid van een archeologische site afdoende gestaafd worden?
De hoogstwaarschijnlijke afwezigheid van een archeologische site kan op dit moment niet afdoende
gestaafd worden.
Zijn er archeologische relevante sites aanwezig?
Er zijn geen indicaties aangetroffen voor de aanwezigheid van archeologische relevante sites.
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Wat is het wetenschappelijk potentieel van de aanwezige sites?
Het wetenschappelijk potentieel van eventueel aanwezige sites is groot, aangezien er tot op heden
geen systematische prospecties met ingreep in de bodem in de nabije omgeving van het terrein
hebben plaatsgevonden.
Moeten er bijkomende maatregelen genomen worden omwille van eventuele aanwezige sites?
Niet van toepassing.
Maak een plan van aanpak op voor een eventueel vervolgonderzoek.
Zie paragraaf 2.2.
Kunnen maatregelen voorgesteld worden voor een eventueel behoud in situ van een aanwezige
archeologische site? Hoe kunnen deze maatregelen afgedwongen en gecontroleerd worden?
De geplande werken betreffen de bouw/aanleg van een appartementsblok, een weg, parking, tuinen
en een groenzone. De bodem zal hierdoor tot op een maximale diepte van 3,50 m verstoord worden.
Het niet laten doorgaan van deze geplande werken is geen optie.
De afwezigheid van een archeologische site op het terrein kan op dit moment niet afdoende worden
bewezen. Daarnaast heeft het terrein een archeologisch kennispotentieel door zijn gunstige ligging,
zowel landschappelijk als archeologisch. Omwille van deze redenen dient verder vooronderzoek (met
ingreep in de bodem) plaats te vinden.
Wegens een economische onwenselijkheid door de vertraging van het direct uitvoeren van veldwerk,
dient op vraag van de opdrachtgever dit verdere vooronderzoek plaats te vinden in uitgesteld traject.
Het procesverloop rondom de afwegingen van verder vooronderzoek voor dit onderzoeksterrein na
afronding van het bureauonderzoek, staat samenvattend gevisualiseerd in fig. 1.32.
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Fig. 1.32: Procesverloop voor het projectgebied (= groen) gevisualiseerd binnen de beslissingsboom
bij de afweging over de noodzaak tot verder vooronderzoek
(Bron afbeelding: Code Goede Praktijk 5.2, p. 31).
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