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1.

INLEIDING

De archeologienota werd opgemaakt naar aanleiding van de aanvraag van een stedenbouwkundige
vergunning waarbij de voorwaarden voldoen aan art. 5.4.1. van het Onroerenderfgoeddecreet van 12
juli 2013.

Figuur 1: Beslissingsboom in functie van huidig project. (A. Devroe 2018)
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2.

BUREAUONDERZOEK
2.1.

BESCHRIJVEND GEDEELTE

2.1.1. ADMINISTRATIEVE GEGEVENS
Projectcode: 2017L16
Locatie: Antwerpen, Mechelen, Leest, Dorpstraat
Bounding box: punt 1 (NO) – X 153 274,87
Punt 2 (ZW) – X 153 262,34

Y 191 430,73
Y 191 314,66

Kadaster: Leest, afd. 6, sectie B, percelen 219s3, 219n3, 219p3, 219c3 en 218e2.
Oppervlakte projectgebied: 4642 m²

Figuur 2: Kadasterkaart met aanduiding projectgebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)
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Figuur 3: Topografische kaart met aanduiding projectgebied. (NGI 2016)

Naam van alle betrokken actoren: Annika Devroe (erkende archeoloog, veldwerkleider met ervaring in
archeologisch bureauonderzoek), Jeroen Vermeersch (archeoloog).
Naam van alle personen buiten het project die geraadpleegd werden: Dienst Archeologie Stad
Mechelen (Bart Robberechts)

2.1.2. GEPLANDE WERKEN
De geplande werken bestaan uit de uitbreiding van de huidige winkel in de Dorpstraat 14.
De bestaande winkelruimte heeft een oppervlakte van 1080 m² waarbij een bijgebouw hoort met een
oppervlakte van 17m² dat dient als inkom voor de bovenliggende appartementen. Deze worden in de
toekomstige plannen behouden. Aan de (zuid)westelijke rand zal de winkelruimte uitgebreid worden
met een bruto oppervlakte van 463 m². Dit bijgebouw zal -niet als het hoofdgebouw- gefundeerd
worden op een gewapende betonnen ondervloer van ca. 40 cm en met funderingspalen op een diepte
van 1,02m -mv.
Bij de winkelruimte wordt een nieuwe infiltratievoorziening ingepland. Deze zal onder de nieuwe
parking aangelegd worden. De oppervlakte voor deze voorziening bedraagt 102m² voor 55.760 liter.
Aan de zuidzijde zal ook nog een regenwaterput aangelegd worden met een volume van 10.000 liter.
Deze zal een diameter hebben van 2,5 m. Deze zullen langsheen het nieuwe gebouw verbonden zijn
met leidingen met een diameter van 0,16 en 0,25 m. De precieze diepte van deze leiding is momenteel
nog niet bekend.
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Verder worden drie woningen gesloopt. Het gaat om de woningen met huisnummers 16, 18 en 20
gelegen aan de Dorpstraat. Op basis van het plaatsbezoek lijkt enkel woning nr. 20 (deels)
onderkelderd te zijn. Deze zullen vervangen worden door ruimte voor de parking die aan de
zuidwestzijde van de huidige winkel zal worden uitgebreid. Het aantal parkeerplaatsen zal verhoogd
worden met 48 en komt dan op een totaal van 80 parkeerplaatsen. De bestaande klinkerverharding
(479 m²) wordt behouden en uitgebreid met een oppervlakte van ca. 1121 m² in het zuiden en oosten
van de huidige winkel. Hierbij zal men ca. 40 cm diep gaan. De bestaande asfaltverharding aan de
oostzijde van de winkel (847 m²) wordt behouden, evenals de parking achteraan de winkel die is
voorbehouden voor personeel.
Eén van de twee dakappartementen zal worden omgevormd tot sociale lokalen. Deze herinrichting
heeft echter geen gevolg voor deze nota.

Figuur 4: Bestaande parking in het zuiden. (A. Devroe 2018)

Figuur 5: Zicht vanuit het zuiden langs de oostzijde van de winkel. (A. Devroe2018)
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Figuur 6: Bestaande parking in het noorden. (A. Devroe 2018)

Figuur 7: Zicht op de te slopen gebouwen vanaf de zuidelijke parking. (A. Devroe 2018)
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Figuur 8: Zicht op de winkel en parking vanaf de te slopen gebouwen. (A. Devroe 2018)

6

Figuur 9: Plan van de huidige toestand van het terrein.
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Figuur 10: Plan van de toekomstige situatie.
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Figuur 11: Plan van de toekomstige riolering en infiltratie.
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Figuur 12: Plan van het bestaande en toekomstige terreinprofiel.
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2.1.3. ONDERZOEKSOPDRACHT
Het bureauonderzoek heeft tot doel om op basis van bestaande informatie (landschappelijk, historisch,
archeologisch) na te gaan in hoeverre er eventuele archeologische resten kunnen aanwezig zijn op het
terrein. Bijkomend wordt getracht na te gaan wat de karakteristieken, de bewaringstoestand en de
waarde zijn van de archeologische resten en wat de impact is van de geplande ingrepen. Volgende
onderzoeksvragen zullen in dit bureauonderzoek behandeld worden:
-

Wat zijn de gekende archeologische en historische gegevens en welke aanwijzingen bevatten
de bestaande bronnen over het archeologische potentieel van het terrein?
In hoeverre is het terrein verstoord?
Wat is de impact van de geplande werken?

Er zijn geen randvoorwaarden.

2.1.4. WERKWIJZE EN STRATEGIE
Voor het landschappelijk kader werden de nodige gegevens opgezocht via de website van DOV
Vlaanderen1 en Geopunt Vlaanderen2.
Voor de historische beschrijving zal voornamelijk gebruik gemaakt worden van cartografische bronnen.
Het gaat hierbij om de Ferrariskaart, Atlas der Buurtwegen, Poppkaart en kaart van Vandermaelen. Er
werd gebruik gemaakt van de gegeorefereerde kaarten van Geopunt Vlaanderen3. De website van
Cartesius werd eveneens geraadpleegd op bijkomend cartografisch en iconografisch materiaal4. Ook
de luchtfoto’s werden bekeken maar enkel toegevoegd indien relevant.
Voor het archeologisch kader werd de Centrale Archeologische Inventaris geraadpleegd5. De meest
relevante archeologische vondstlocaties in de buurt worden besproken. Relevante literatuur waarnaar
verwezen wordt in de CAI werd eveneens geraadpleegd. Verder werd ook de Dienst Archeologie van
Mechelen gecontacteerd voor bijkomende informatie.6
Op 23 januari 2018 werd een plaatsbezoek uitgevoerd.
In de synthese zullen de verschillende gegevens uit het onderzoek aan elkaar gelinkt worden om zo de
onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden. Op basis van al deze gegevens zal bepaald worden of
bijkomend onderzoek nodig is of niet.

1

https://dov.vlaanderen.be/dovweb/html/bodemloketten.html.
http://www.geopunt.be/
3
http://www.geopunt.be/
4
http://cartesius.be/CartesiusPortal/
5
http://cai.onroerenderfgoed.be/
6
Er werd op 17 januari 2018 contact opgenomen. Op het moment van schrijven is nog geen informatie
ontvangen.
2
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2.2.

ASSESSMENTRAPPORT

2.2.1. LANDSCHAPPELIJKE LIGGING
Het projectgebied is gelegen in het centrum van Leest (gemeente Mechelen), aan de Dorpstraat, op
ca. 150 m van het dorpsplein (Leest-Dorp). De oostzijde van het projectgebied grenst aan de
Fazantenstraat. De Zenne loopt op ca. 460 m ten oosten van het plangebied noordwaarts.

Figuur 13: Meest recente luchtfoto met aanduiding van het projectgebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)

Het plangebied ligt op een hoogte van 9,5 m +TAW. In het noordwesten ligt het iets hoger, daar is het
terrein gelegen op 9,8 m +TAW. Nabij de Zenne, en eveneens langs de Aalbeek in het noorden van de
dorpskern, liggen de gronden lager (op ca. 4,5 m +TAW).

Figuur 14: Terreinprofiel NW-ZO. (Geopunt Vlaanderen s.d.)
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Figuur 15: Terreinprofiel ZW-NO. (Geopunt Vlaanderen s.d.)

Ook het Digitaal Hoogtemodel geeft eenzelfde beeld weer waarbij het projectgebied zich op ca. 9,5 m
+TAW bevindt. De Dorpskern ligt op ca. 8,8 m +TAW, op de zogenaamde Klaasberg. Het ganse dorp ligt
op een hoger deel in het landschap en wordt omgeven door de Aalbeek in het noorden en westen van
de dorpskern en de Zenne in het oosten. Door de lagere ligging zijn de gronden daar ook een stuk
natter.

Figuur 16: Digitaal Hoogtemodel met aanduiding plangebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)

Het plangebied zelf is wel duidelijk egaal, wat op de DTM te zien is. Ook op de hoogteprofielen is te
zien dat er weinig niveauverschil zit op het terrein.
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Figuur 17: Digitaal Hoogtemodel met aanduiding plangebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)

Fysisch-geografisch behoort het plangebied tot het Dekzandgebied van Binnen-Vlaanderen. Dit gebied
wordt gedomineerd door de Dender, Rupel, Nete, Zenne, Dijle en natuurlijk ook de Schelde. De Zenne
ten oosten van het plangebied hoort bij het Rupelbekken dat vervolgens tot het Scheldebekken hoort.
In deze zandlemige afzettingen zijn in de zone van het plangebied twee bodemtypes ontwikkeld:
Pbc: Droge licht zandleembodem met sterk gevlekte, verbrokkelde textuur B horizont.
De kaarteenheden zoals Pbc hebben een nagenoeg gelijkaardige Ap, 25-50 cm dik, donker grijsbruin
en matig humeus. Bij de ontwikkeling . . c zijn deze banden verbrokkeld. Roestverschijnselen komen
voor tussen 90 en 120 cm. De bodems zijn te droog in de zomer en fris in het voorjaar. Ze zijn goed
voor de meeste akkerteelten en geschikt voor extensieve groenteteelt. Dit bodemtype komt op bijna
gans het plangebied voor, met uitzondering van de zuidwestelijke hoek.
Pcc: Matig droge licht zandleembodem met sterk gevlekte, verbrokkelde textuur B horizont.
De humeuze bovengrond van deze bodems is 25-30 cm dik en grijsbruin. Bij Pcc is deze sterk gevlekte
textuur B verbrokkeld, discontinu met helbruine vlekken en lichtere kleuren; veelal komen er
ijzerconcreties in voor. De roestverschijnselen beginnen in de textuur B tussen 60 en 90 cm diepte.
Deze bodems genieten een gunstige waterhuishouding. Ze zijn matig geschikt voor wintertarwe,
voederbieten en weide, maar geschikt tot zeer geschikt voor aardappelen en zomergranen.
Dit bodemtype komt binnen het plangebied enkel in de zuidwestelijke hoek voor.
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Figuur 18: Bodemkaart met aanduiding van het projectgebied. (DOV s.d.)

De ondergrond bestaat uit tertiaire afzettingen van de Formatie van Maldegem, Lid van Buisputten.
Het Lid van Buisputten is over het algemeen opgebouwd uit donkergrijs glauconiet- en micahoudend
middelmatig fijn lemig zand. Op basis van geologische boringen in de omgeving zit de top van deze
afzettingen op een diepte van ca. 5 m -TAW. Voor dit onderzoek zijn deze afzettingen bijgevolg minder
relevant. 7

Figuur 19: Tertiair geologische kaart met aanduiding projectgebied. (DOV s.d.)

7

https://dov.vlaanderen.be/dovweb/html/pdf/Mechelen23qklein.pdf
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De tertiaire afzettingen werden tijdens het quartair afgedekt door fluviatiele afzettingen, gerelateerd
aan de Vlaamse Vallei. Tijdens het weichseliaan (laat-pleistoceen), mogelijk vroeg-holoceen zijn deze
afzettingen afgedekt door eolische zandlemige afzettingen. Hellingsafzettingen zijn in theorie mogelijk
aanwezig al lijkt dit voor dit plangebied niet het geval te zijn. Lokaal ontbreekt ze doordat rivieren of
beken zich tijdens het Tardiglaciaal en/of Vroeg-Holoceen hebben ingesneden, waardoor deze
oppervlaktesedimenten zijn weggeërodeerd. Daar werden in die periode fluviatiele sedimenten
afgezet.8

Figuur 20: Uitleg type 3 quartair geologische kaart. (DOV s.d.)

Figuur 21: Quartair geologische kaart met aanduiding projectgebied. (DOV s.d.)

8

https://dov.vlaanderen.be/dovweb/html/pdf/Mechelen23qklein.pdf
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De erosie op het onderzoeksgebied werd niet gekarteerd. De potentiële erosie in de nabij omgeving
van het plangebied staat aangeduid als verwaarloosbaar. Een paar percelen zijn als zeer laag of laag
aangeduid. Deze liggen nabij de waterlopen.

Figuur 22: Bodemerosiekaart met aanduiding projectgebied. (DOV s.d.)

Het terrein bestaat volgens de bodemgebruikskaart uit andere bebouwing (rood) en akkerbouw (wit).
Deze laatste aanduiding geldt enkel voor het noordelijke deel van de Dorpstraat 14 en het aanpalende,
noordelijke perceel.

Figuur 23: Bodemgebruikskaart met aanduiding projectgebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)
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2.2.2. HISTORISCHE BESCHRIJVING
De menselijke bewoning in en om Leest gaat terug tot de Romeinse periode. De ontdekking van een
Gallo-Romeinse constructie in 1939 (onderzocht in 1983-1985) ten noordoosten van de
Steynemolenhoeve (Kapellebaan 10), gelegen op 3 km van het plangebied, getuigt van de Romeinse
aanwezigheid in deze regio. De oudste vermelding van Leest dateert echter van 1129 toen de bisschop
van Kamerijk het patronaatsrecht van de kerk van Leest overdroeg aan de abdij van Kortenberg. De
eerste nederzetting zou ontstaan zijn rondom een romaans kerkje op de zogenaamde "Klaasberg", de
huidige dorpsplaats, en niet vlak bij de Zenne omwille van de lage ligging van de gronden aldaar. Het
dorpsplein gaf eertijds toegang tot het omwaterde dorpshof, later uitgegroeid tot heerlijkheid,
namelijk het "Hof ten Broecke". Vóór 1308 was Leest op bestuurlijk en rechterlijk gebied een vrije
nederzetting met eigen schepenbank. Vanaf 1308 kwam het oostelijk deel, bestaande uit een kouteren beemdengebied, aan de Vrijheid van Mechelen onder de prins-bisschoppen van Luik, terwijl het
westelijk deel onder het hertogdom Brabant kwam. Dit deel bestond uit heidegebied dat geleidelijk in
cultuur werd gebracht. Reeds in de 14de eeuw was Leest een welvarend landbouwgebied en werd het
westelijk deel gekenmerkt door grote veldencomplexen met bijhorende ontginningshoven, waarvan
tot op heden sporen bewaard bleven in de toponymie en het voortbestaan van grotere hoeven op die
plaatsen. Na de Franse Revolutie was Leest opnieuw een zelfstandige gemeente.
De dorpskern in het oostelijk deel wordt thans gekenmerkt door een woonconcentratie vanaf de
tweede helft van de 19de eeuw. Het resterende landelijke gedeelte werd geleidelijk opgeofferd aan de
woonfunctie, ten gevolge het forensisme naar Mechelen en Brussel: zo wordt het gebied ten
noordwesten van de kern (omgeving Vinkstraat en de omgeving van het plangebied) ingepalmd door
recente verkavelingen vanaf de jaren 1980 terwijl de zone tussen Zenne en Kouter ten zuidoosten van
de kern is ingenomen door een woonwijk uit de jaren 1960. Het westelijk deel van de gemeente bleef
tot op heden een zeer landelijk gebied met verspreide grotere hoeven, als resten van historisch
belangrijke ontginningshoven.

2.2.3. CARTOGRAFISCHE BRONNEN
Volgens de Kabinetskaart der Oostenrijkse Nederlanden en het Prinsbisdom Luik (1777), ook wel
Ferrariskaart genoemd, bestaat het projectgebied uit landbouwgrond. Deze is gelegen aan de straat
die de westelijke toegangsweg vormt naar het dorpscentrum. Het verbindt Leest met Tisselt. De
percelen langs deze straat zijn enkel bebouwd nabij het centrum zelf. De omgeving van het plangebied
is volledig in gebruik als akker.
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Figuur 24: Ferrariskaart (1777) met aanduiding van het plangebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)

De Atlas der Buurtwegen uit 1841 toont aan dat het plangebied nog steeds onbebouwd is. In de regio
is de bewoning amper toegenomen. Ten westen van het plangebied, ter hoogte van het huidige
huisnummer 56 is een driehoekig pleintje waar op de Atlas een kapel is afgebeeld. Deze is de SintJozefkapel die vandaag nog steeds daar staat. De bouw van de kapel dateert reeds uit 1701, maar dit
is de eerste beschikbare kaart waar die duidelijk op afgebeeld staat.

Figuur 25: Atlas der Buurtwegen (1841) met aanduiding van het plangebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)
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Op de Poppkaart (1842-1879) is de Dorpstraat aangeduid als ‘Kapelekens Straet’, genaamd naar de
Sint-Jozefkapel westelijk van het plangebied. Het plangebied zelf is nog onbebouwd en vermoedelijk
nog steeds in gebruik als akker. Qua bebouwing is er voor Leest en omgeving tot nu toe geen evolutie
te zien.

Figuur 26: Poppkaart (1842-1879) met aanduiding van het plangebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)

De kaart van Vandermaelen (1846-1854) geeft een meer veralgemeend beeld van de omgeving. Toch
blijkt dat het plangebied nog onbebouwd gebied was. Qua bebouwing is er geen verschil met de vorige
kaarten. In het oosten op de afbeelding zijn de natte, lagere gronden nabij de Zenne duidelijk
afgebeeld.

Figuur 27: Kaart van Vandermaelen met aanduiding projectgebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)
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De luchtfoto uit 1971 toont dat er binnen het plangebied woningen werden opgericht in het westen.
Het gaat om de woningen die zullen afgebroken worden. Daarbij is ook te zien dat er enkele
bijgebouwen op de percelen van de huizen staan. De rest van het plangebied is onbebouwd en
vermoedelijk in gebruik als akker. Opvallend is ook dat de bebouwing in de omgeving ondertussen
sterk is aangegroeid in vergelijking met de stagnatie van de voorbije 200 jaar.

Figuur 28: Luchtfoto uit 1971 met aanduiding projectgebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)

De luchtfoto uit de periode 1979-1990 toont een versnelde bebouwing in deze periode in en om Leest.
Het plangebied zelf is qua bebouwing onveranderd en nog steeds in gebruik als akker.

Figuur 29: Luchtfoto uit 1979-1990 met aanduiding projectgebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)
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Op de luchtfoto’s van de jaren 2000 is te zien dat de huidige bebouwing aanwezig is op het terrein. De
Fazantenstraat en de wijk ten noorden van het plangebied zijn in de jongste jaren ontwikkeld op de
voormalige akkers.

Figuur 30: Luchtfoto uit 2017 met aanduiding projectgebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)
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2.2.4. ARCHEOLOGISCH KADER
In de Centrale Archeologische Inventaris (CAI) staan een groot aantal vondstlocaties aangeduid in de
omgeving van het plangebied. Ter volledigheid worden ze hier opgelijst. Verder in de nota worden ze
beknopt besproken.
-Locatie 100482: Heffen, Heirstraat I/Hertsveld: Bij metaaldetectie werd een maille (munt) uit Gent
aangetroffen. Deze dateert uit de volle middeleeuwen.
-Locatie 100865: Mechelen, Leest, Rennekouter 3: losse vondst lithisch materiaal, bestaande uit
zandsteen, silex en vuursteenknollen. Datering: steentijd.
-Locatie 102259: Mechelen, Hombeek, Klooster van Leliëndaal 1, aan de rand van de Zenne. Losse
vondst van steentijdmateriaal bestaande uit een vuurstenen geslepen bijl. Verder zijn er ook restanten
van funderingen en een afvalput van het klooster uit de late middeleeuwen aangetroffen tijdens een
opgraving.
-Locatie 103415: Mechelen, Leest, Sint-Jozefskapel: 18de-eeuwse kapel.
-Locatie 103416: Mechelen, Leest, Hof ter Haelen/pachthof van Grisperre/Deberole: laatmiddeleeuws
site met walgracht. De omgrachting is thans verdwenen, maar is wel goed zichtbaar op de kaart van
Ferraris.
-Locatie 103429: Mechelen, Leest, Hof ten Broecke: laatmiddeleeuws site met walgracht (13de eeuw).
Dit groeide later uit tot heerlijkheid. Het hof en de omgrachting zijn resp. gesloopt en gedempt.
-Locatie 103430: Mechelen, Leest: Sint-Niklaaskerk: volmiddeleeuwse kerk waarvan enkel de
onderbouw van de toren nog uit de 12de eeuw dateert. Eind 16de eeuw is de kerk door brand vernield
en is daarna meermaals herbouwd en verbouwd. Samen met de ommuring en het kerkhof is de kerk
als monument beschermd.
-Locatie 103431: Mechelen, Leest: Oude Pastorie: Het gaat hierbij om de 17de-eeuwse oude pastorie
die gelegen was naast de 18de-eeuwse pastorie en het kerkhof.
-Locatie 103432: Mechelen, Leest: Jezuïtenhoeve: oud pachthof van de Jezuïten van Mechelen. Het is
een alleenstaande hoeve waarvan het zadeldak dateert uit de 18de eeuw.
-Locatie 103436: Mechelen, Leest: Wagenmakersstraat I: cartografische indicatie uit de 18de eeuw van
een alleenstaande hoeve.
-Locatie 103494: Mechelen, Leest, Hoeve Aubois: 18de-eeuwse cartografische indicatie van een
alleenstaande hoeve.
-Locatie 103495: Mechelen, Leest, Ten Moortele/Hoeve Puffrey: cartografische indicatie dat daar in de
18de eeuw een alleenstaande hoeve stond. Deze is onder andere te zien op de kaart van Ferraris.
-Locatie 160200: Mechelen, Leest: Hombekerkouter IV: losse vondst van Romeinse munten, zonder
verdere specifieke datering.
-Locatie 212356: Mechelen, Leest: Homberkouter V: Romeinse munt van Marcus Aurelius. Verder ook
een munt uit de nieuwe tijd met afbeelding van Albrecht en Isabella, drie stuivers en een aantal
recentere munten en metalen vondsten, alle uit de periode 17de eeuw tot 20ste eeuw.
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Figuur 31: Kadasterplan met vondstlocaties CAI en plangebied. (CAI 2017)

2.2.5. DATERING EN INTERPRETATIE VAN HET ONDERZOCHTE GEBIED
Op basis van het bureauonderzoek blijkt dat het plangebied gelegen is op een ondergrond bestaande
uit eolische zandlemige sedimenten uit het weichseliaan. Daarin zijn droge tot matig droge licht
zandleembodems ontwikkeld. Het terrein ligt op een hoogte van ca. 9,5 m +TAW en maakt deel uit van
een hoger gebied in het landschap dat verder zuidwaarts uitstrekt. Dat hoger gebied is omgeven door
de Aalbeek in het oosten en de Zenne in het westen die in het noorden samenvloeien. Daar ligt het
landschap natuurlijk een stuk lager en bestaan de bodems uit natte gronden.
Doorheen de tijd heeft de mens deze omgeving meermaals aangedaan.
Uit de steentijd zijn een aantal vondsten aangetroffen ten zuidoosten van het dorp. Een specifiekere
datering ontbreekt echter. Ook ten noorden van het plangebied, in Heffen zijn een aantal losse
vondsten uit deze periode bekend. De ligging van het plangebied op een hoger deel in het landschap
en de nabijheid van waterlopen vormen voor de prehistorische mens een erg aantrekkelijke omgeving
om zicht te vestigen. Vanaf het neolithicum zijn deze droge tot matig droge zandleembodems
interessant voor landbouwdoeleinden. Ook al zijn de vondsten in de omgeving uit de steentijd beperkt,
toch dient dit niet te wijzen op een afwezigheid van dergelijke vondsten. Uit de metaaltijden ontbreken
sporen in deze omgeving volledig (met uitzondering in Heffen), maar ook hier geldt dat er voor de
prehistorie (vanaf het laat-paleolithicum tot en met de metaaltijden) een verhoogde kans is op het
aantreffen van archeologische resten.
Voor de Romeinse periode zijn een aantal losse muntvondsten bekend. Op 3 kilometer afstand van het
plangebied is wel een Romeinse villa bekend. Ook in Heffen is Romeinse aanwezigheid vastgesteld.
Romeinse bewoning in of nabij het plangebied is niet bekend. Maar gezien de muntvondsten wel op
aanwezigheid kunnen duiden en gezien het landschap zeker interessant is voor landbouwdoeleinden
kan ook voor de Romeinse periode niet uitgesloten worden dat er resten binnen het plangebied
kunnen aangetroffen worden.
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Uit de vroege middeleeuwen zijn geen vondsten bekend. Het was dan ook een periode met een
geringere bewoning in onze contreien. Het potentieel om archeologische resten aan te treffen is dan
ook beperkter.
Vanaf de volle middeleeuwen zien we duidelijke bewoning in de omgeving van het projectgebied. Zo
dateert de toren van de kerk van Leest uit de 12de eeuw. Het is ook uit deze eeuw dat de eerste
vermelding van Leest bekend is. Vanaf dan is een gestage stijging van de bewoning te zien. In de
omgeving zijn uit de late middeleeuwen en nieuwe tijd verschillende hoven bekend die aangeven dat
de omgeving intensiever (voor landbouwdoeleinden) werd ontwikkeld. Vanaf de 18de eeuw geven
historische kaarten aanvullende informatie, maar daarop is te zien dat de ontwikkeling in de nieuwe
tijd zowat stagneert. De snelle ontwikkeling komt er met name na WOII waarbij de bebouwing in
versnelt tempo aangroeit. Het plangebied is in elk geval vanaf de 18de eeuw in gebruik als akker.
Vermoedelijk was dit ook voordien het geval, gezien de ligging van het terrein nabij de dorpskern.
Sporen van bewoning binnen het plangebied kennen we echter pas vanaf de tweede helft van de 20ste
eeuw waarbij rijhuizen in het zuidwestelijke deel van het projectgebied te zien is. Pas vanaf de jongste
jaren werd ook het oostelijke deel van het plangebied ontwikkeld, wat paste in de algemene
ontwikkeling van het dorp waarbij een nieuwe wijk ten noorden van het plangebied werd aangelegd.
Voor de periode na de middeleeuwen worden bijgevolg geen archeologische resten meer verwacht.

Figuur 32: Syntheseplan. (J. Vermeersch 2018)

2.2.6. SYNTHESE
Deze synthese geeft de verhouding aan van het onderzochte gebied ten aanzien van zijn
landschappelijke en culturele kader.
-

Wat zijn de gekende archeologische en historische gegevens en welke aanwijzingen bevatten
de bestaande bronnen over het archeologische potentieel van het terrein?
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Zie 2.2.4. en 2.2.5.
Op basis van het bureauonderzoek is er een potentie op het aantreffen van archeologische
vondsten vanaf het laat-paleolithicum tot en met de late middeleeuwen vastgesteld, met
uitzondering van de vroege middeleeuwen waar een verlaagde kans kan vooropgesteld
worden. Op basis van de historische en cartografische gegevens kan gesteld worden dat er
tijdens de nieuwe tijd tot het heden weinig kans is op het aantreffen van archeologische
resten. Voor die tijd is bekend dat het terrein in gebruik was als akker. Vanaf de tweede helft
van de 20ste eeuw waren rijwoningen aanwezig in het zuidwesten van het plangebied.
-

In hoeverre is het terrein verstoord?
Op basis van de beschikbare historische kaarten die teruggaan tot eind 18de eeuw was het
plangebied in deze periode in gebruik als akker. De verstoring van de oorspronkelijke bodem
beperkt zich bijgevolg tot de ploeglaag. Dit bleef zo tot in de 20ste eeuw toen in de
zuidwestelijke hoek van het plangebied rijwoningen werden gebouwd. De rest van het
plangebied was toen nog steeds in gebruik als akker. Pas vanaf de jaren ’90 of 2000 werd het
oostelijke deel in gebruik genomen door de huidige winkel.
De precieze verstoring door de huizen is niet gekend. Op basis van het plaatsbezoek lijkt enkel
nr. 20 (deels) onderkelderd te zijn. Doorgaans worden dergelijke huizen gefundeerd tot in de
vorstvrije bodem, wat vaak op 80 cm diep is. De ligging van putten en leidingen is niet precies
bekend. Enkel zones waar tuinen en verharding gelegen is zal de verstoring beperkt gebleven
zijn tot de bovenste decimeters, wat overeenkomt met de oude ploeglaag. Bij de bouw van de
winkel (1080 m²) was de bodemverstoring beperkt tot de aanleg van de betonplaatfundering
en diepere funderingspalen. Ook de verharding en de aanwezige leidingen zullen eerder een
beperkte verstoring met zich mee hebben gebracht, al is de precieze diepte niet bekend.

-

Wat is de impact van de geplande werken?
De geplande werken bestaan uit de uitbreiding van de huidige winkel in de Dorpstraat 14 (zie
figuren 4 t/m 7).
De bestaande winkelruimte heeft een oppervlakte van 1080 m² waarbij een bijgebouw hoort
met een oppervlakte van 17m² dat dient als inkom voor de bovenliggende appartementen.
Deze worden in de toekomstige plannen behouden. Aan de (zuid)westelijke rand zal de
winkelruimte uitgebreid worden met een bruto oppervlakte van 463 m². Dit bijgebouw zal niet als het hoofdgebouw- gefundeerd worden op een gewapende betonnen ondervloer (ca.
40 cm dik) en met funderingspalen op een diepte van 1,02m -mv.
Bij de winkelruimte wordt een nieuwe infiltratievoorziening ingepland. Deze zal onder de
nieuwe parking aangelegd worden. De oppervlakte voor deze voorziening bedraagt 102m²
voor 55.760 liter. Aan de zuidzijde zal ook nog een regenwaterput aangelegd worden met een
volume van 10.000 liter. Deze zal een diameter hebben van 2,5 m. Deze zullen langsheen het
nieuwe gebouw verbonden zijn met leidingen met een diameter van 0,16 en 0,25 m. De
precieze diepte van deze leiding is momenteel nog niet bekend.
Verder worden de drie woningen gesloopt. Het gaat om de woningen met huisnummers 16,
18 en 20 gelegen aan de Dorpstraat. Deze zullen vervangen worden door ruimte voor de
parking die aan de zuidwestzijde van de huidige winkel zal worden uitgebreid. Het aantal
parkeerplaatsen zal verhoogd worden met 48 en komt dan op een totaal van 80
parkeerplaatsen. De bestaande klinkerverharding (479 m²) wordt behouden en uitgebreid met
een oppervlakte van ca. 1121 m² in het zuiden en oosten van de huidige winkel. Hierbij zal men
ca. 40 cm diep graven. De bestaande asfaltverharding aan de oostzijde van de winkel (847 m²)
wordt behouden, evenals de parking achteraan de winkel die is voorbehouden voor personeel.
Eén van de twee dakappartementen zal worden omgevormd tot sociale lokalen. Deze
herinrichting heeft echter geen gevolg voor de impact op de bodem.
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2.2.7. ARCHEOLOGISCHE VERWACHTING EN NOODZAAK VERDER ONDERZOEK
Op basis van het bureauonderzoek kan niet aangetoond worden of een archeologische site aanwezig
is of niet. De gegevens van het bureauonderzoek tonen aan dat er een potentieel is voor het aantreffen
van archeologische resten uit de periode vanaf het laat-paleolithicum tot en met de Romeinse periode
en voor de volle en late middeleeuwen. Voor de overige perioden is de kans klein op het aantreffen
van resten.
Gezien de bestaande huizen kan een verstoring van de bodem verwacht worden tot ca. 0,8 m. De
tuinzones en verhardingen zullen eerder beperkt verstoord zijn. De zone van de winkel is in de diepte
beperkt verstoord, maar wel over zowat de hele oppervlakte.
De toekomstige werken voorzien enerzijds iets beperktere verstoringen ter hoogte van de vloerplaat
en parking, anderzijds zullen enkele diepere verstoringen gebeuren ter hoogte van de paalfunderingen
en de toekomstige putten en leidingen ter hoogte van de nieuwe parking en uitbreiding van de winkel.
De toekomstige werken zullen gezien hun diepte (incl. buffer) hoogstwaarschijnlijk het archeologisch
niveau verstoren.
Om zekerheid te hebben over de afwezigheid van archeologische resten dient bijgevolg een
vervolgonderzoek uitgevoerd te worden. In de dorpskern gebeurde nog geen archeologisch onderzoek
waardoor er reeds vanaf een beperkte oppervlakte kenniswinst is. Voor de zone waar de werken zullen
uitgevoerd worden, wordt dan ook een proefsleuvenonderzoek aanbevolen, wat qua kosten-baten het
meest voordelig zal zijn. De uitvoering van dit onderzoek zal verder besproken worden in het
Programma van Maatregelen.

2.3.

SAMENVATTING

Het bureauonderzoek heeft tot doel om op basis van bestaande informatie (landschappelijk, historisch,
archeologisch) na te gaan in hoeverre er eventuele archeologische resten kunnen aanwezig zijn op het
terrein. Bijkomend wordt getracht na te gaan wat de karakteristieken, de bewaringstoestand en de
waarde zijn van de archeologische resten en wat de impact is van de geplande ingrepen.
Binnen het plangebied , waar momenteel een aantal rijhuizen en een winkel met bijhorende parking
staan, wordt een uitbreiding van die winkel voorzien. Hierbij zal ook extra parking worden aangelegd.
Op basis van het bureauonderzoek blijkt er voor deze zone een verhoogde potentie om archeologische
resten aan te treffen vanaf het laat-paleolithicum tot en met de late middeleeuwen, met een verlaagde
kans voor de vroege middeleeuwen.
Het plangebied is in de tweede helft van de 20ste eeuw deels bebouwd met rijhuizen in het
zuidwestelijke deel van het plangebied. Pas rond het jaar 2000 is de huidige winkel gebouwd. Door
deze bebouwing is een deel van de bodem verstoord tot een diepte tussen ca. 40 cm en 100 cm. Gezien
de toekomstige bebouwing de bodem verder zal verstoren wordt een vervolgonderzoek in de vorm
van proefsleuven aanbevolen. Dit zorgt ervoor dat het ganse terrein op de meest efficiënte manier kan
gecontroleerd worden op de aan- of afwezigheid van archeologische resten.
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Historische kaart
Poppkaart
onbekend
digitaal
18-1-2018
http://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/histcart/wms
14
Historische kaart
Vandermaelenkaart
onbekend
digitaal
18-1-2018
http://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/histcart/wms
15
luchtfoto
Luchtfoto 1971
onbekend
digitaal
18-1-2018
Orthofotomozaïek, kleinschalig, zomeropnamen, panchromatisch, 1971, Vlaanderen:
https://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/OKZ/wms?request=GetLegend
Graphic&version=1.3.0&format=image/png&layer=OKZPAN71VL
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luchtfoto
Luchtfoto 1979-1990
onbekend
digitaal
18-1-2018
Orthofotomozaïek, kleinschalig, zomeropnamen, kleur, 1979-1990, Vlaanderen:
http://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/OKZ/wms?request=GetLegendGr
aphic&version=1.3.0&format=image/png&layer=OKZRGB79_90VL
17
luchtfoto
Luchtfoto 2017
onbekend
digitaal
18-1-2018
Orthofotomozaïek, middenschalig,winteropnamen, kleur, 2017, Vlaanderen:
http://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/OKZ/wms?request=GetLegendGr
aphic&version=1.3.0&format=image/png&layer=OKZRGB79_90VL
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Centrale Archeologische inventaris
locatie plangebied + vondstlocaties
onbekend
digitaal
18-1-2018
/
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Syntheseplan
locatie onderzoeksgebied + CAI + DHM
1:1
digitaal
18-1-2018
GRB:
http://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/GRBbasiskaart/wms?request=GetLegendGraphic&version=1.3.0&format=image/png&layer=GRB_BSK&
scale=1&height=30&width=40&LEGEND_OPTIONS=forceLabels:on
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kadasterplan
locatie onderzoeksgebied
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29-1-2018
GRB:
http://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/GRBbasiskaart/wms?request=GetLegendGraphic&version=1.3.0&format=image/png&layer=GRB_BSK&
scale=1&height=30&width=40&LEGEND_OPTIONS=forceLabels:on
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Sleuvenplan
locatie onderzoeksgebied + sleuven
1:1
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8-2-2018
GRB:
http://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/GRBbasiskaart/wms?request=GetLegendGraphic&version=1.3.0&format=image/png&layer=GRB_BSK&
scale=1&height=30&width=40&LEGEND_OPTIONS=forceLabels:on
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