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1.

INLEIDING

De archeologienota werd opgemaakt naar aanleiding van de aanvraag van een verkavelingsvergunning
waarbij de voorwaarden voldoen aan art. 5.4.2. 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: 2017H209
Locatie: Vlaams-Brabant, Aarschot, Shoonhovenbos, Dellestraat
Bounding box: punt 1 (NW) – X 183667,253 Y 185592,196
Punt 2 (ZO) – X 183787,623
Y 185502,915
Kadaster: Aarschot, afdeling 1, sectie C, percelen 117a6, 117m6 en 117b5 (partim)
Oppervlakte projectgebied: ca. 6175 m²

Figuur 2: Kadasterkaart met aanduiding projectgebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)
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Figuur 3: Topografische kaart met aanduiding projectgebied. (NGI 2017)

Naam van alle betrokken actoren: Annika Devroe (erkende archeoloog, veldwerkleider met ervaring in
archeologisch bureauonderzoek)
Naam van alle personen buiten het project die geraadpleegd werden: /

2.1.2. GEPLANDE WERKEN
Ter hoogte van het projectgebied zal een verkaveling gerealiseerd worden. De bestaande woning en
bijgebouwen zullen afgebroken worden en het terrein zal opgedeeld worden in 10 loten. De bestaande
woning heeft een kelder van 53 m². De toekomstige woningen zullen ook onderkelderd worden.

3

Figuur 4: Verkavelingsplan. (Hosbur 2018)
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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 welke mate is het terrein reeds 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.
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/
2
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2.2. ASSESSMENTRAPPORT
2.2.1. LANDSCHAPPELIJKE LIGGING
Het projectgebied ligt in het zuidoosten van Aarschot. Perceel 117a6 bestaat uit een woning en tuin,
terwijl de andere twee percelen bebost zijn. Door het projectgebied loopt de Dellestraat, in het oosten
grenst ze aan het Schoonhovenbos. Op 80 m ten noorden vloeit de Grote Motte en op 600 m ten
noorden de Demer.

Figuur 5: Luchtfoto met aanduiding van het projectgebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)

Het Digitaal Hoogtemodel toont aan dat het projectgebied zich op ca. 32,50m TAW bevindt. Het
projectgebied ligt op de helling van een rug in het zuiden. Ten noorden is duidelijk de Demervallei te
herkennen.
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Figuur 6: Digitaal Hoogtemodel met aanduiding plangebied en hoogteprofiel. (Geopunt Vlaanderen s.d.)

Op basis van de profielen kan men vaststellen dat het terrein in zuidelijke en westelijke richting stijgt.
Het laagste punt bevindt zich op ca. 26,7 m TAW, het hoogste punt op ca. 36,4 m TAW.

Figuur 7: Terreinprofiel N-Z. (Geopunt Vlaanderen s.d.)
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Figuur 8: Terreinprofiel W-O. (Geopunt Vlaanderen s.d.)

Een meer gedetailleerde weergave van het Digitaal Hoogtemodel geeft een beter zicht op de
reliëfverschillen op het terrein. Het projectgebied ligt op een steile helling aan de vallei van de Grote
Motte.

Figuur 9: Digitaal Hoogtemodel met aanduiding plangebied en hoogteprofiel. (Geopunt Vlaanderen s.d.)
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Het projectgebied is in de zandstreek gelegen. Het noordelijk deel van het projectgebied valt onder
bodemtype EDx, een zwak tot matig gleyige kleibodem met onbepaald profiel. Deze bodems met niet
bepaalde profielontwikkeling vormen een mozaïek van drainageklassen in één cartografische eenheid.
Op de Ap na is geen bodemvorming te identificeren. Deze bodems zijn te nat in de winter en te droog
in de zomer, en zeer moeilijk te bewerken.
Textuurklasse

E

klei

Drainageklasse

c-d

Profielontwikkelingsgroep

x

complex van droog, zwak gleyig tot matig droog,
matig gleyig
met onbepaalde profielontwikkeling

Het zuidelijk deel van het projectgebied valt onder bodemtype ZAfe, droog zand met weinig duidelijk
ijzer en/of humus B horizont. Deze bodemseries zijn slecht gedraineerde grondwaterbodems met
meestal een verveende bovengrond, rustend op gegleyifieerd materiaal. De blauwgrijze
reductiehorizont begint tussen 40 en 80 cm.
Textuurklasse

Z

zand

Drainageklasse

a-d

Profielontwikkelingsgroep

f

complex van zeer droog, niet gleyig tot matig nat,
matig gleyig
met weinig duidelijke ijzer en/of humus B horizont

Variante van het moedermateriaal

e

stenige materialen (texturen Z en S)

Figuur 10: Bodemkaart met aanduiding van het projectgebied. (DOV s.d.)
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Volgens de tertiair geologische kaart doorsnijdt het projectgebied de Formatie van Diest. Deze bestaat
uit groen tot bruin zand, is heterogeen, bevat meerdere grindlagen, (ijzer)zandsteenbanken, kleirijke
horizonten, vertoont een schuine gelaagdheid, is glauconietrijk en kent micarijke horizonten.

Figuur 11: Tertiair geologische kaart met aanduiding projectgebied. (DOV s.d.)

Volgens de quartair geologische kaart bevindt het projectgebied zich onder type 1 waarbij zich geen
Holocene en/of Tardiglaciale afzettingen bovenop de Pleistocene sequentie bevinden.

Figuur 12: Uitleg type 1 quartair geologische kaart. (DOV s.d.)

10

Figuur 13: Quartair geologische kaart met aanduiding projectgebied. (DOV s.d.)

De erosie op het onderzoeksgebied werd niet gekarteerd.

Figuur 14: Bodemerosiekaart met aanduiding projectgebied. (DOV s.d.)
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Het terrein bestaat volgens de bodemgebruikskaart uit akkerbouw, gewestweg en andere bebouwing.

Figuur 15: Bodemgebruikskaart met aanduiding projectgebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)
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2.2.2. HISTORISCHE BESCHRIJVING
Aarschot
De historische kern van Aarschot ligt aan de Demer. De oudste stadskern ligt aan de voet van de
Kouterberg, één van de ijzerzandsteenheuvels die zo karakteristiek zijn voor het Hageland. Aarschot
ontwikkelde zich verder aan de rechteroever van de Demer naar het noorden en noordoosten toe, de
riviervlakte in met de zijrivier de Grote Laak die als aftakking kon gebruikt worden om eventuele
wateroverlast te regelen.
Uit de pre-middeleeuwse periode werd in de historische stadskern van Aarschot tot nu toe zo goed als
niets aangetroffen. Nochtans werden in de omgeving, op de aangrenzende heuvels en valleien, niet
alleen artefacten uit het paleo-, meso- en neolithicum maar ook van de bronstijd en ijzetijd gevonden.
Ten noordoosten van de historische stadskern trof men in een zandgroeve op de Gijmelberg restanten
van een urnegrafveld aan. In de Martelarenstraat zouden tijdens graafwerken in 1953 twee
ijzertijdurnen bovengehaald zijn. Romeinse vondsten zijn eveneens uit de streek gekend, maar werden
tot nu toe nog niet in de stad herkend. Archeologische vondsten uit de vroegmiddeleeuwse periode
ontbreken volledig in de stadskern.
Aarschot, een samentrekking van are, Germaans voor water, en scot, Frankisch voor afgeperkte
ruimte, wordt voor het eerst vernoemd in een tekst uit 1125. De Aarschotse graven bouwden in de
12de eeuw een waterburcht op de Weerdedonk in de alluviale vlakte (burcht Schoonhoven). Iets meer
naar het noordoosten werd het kerkje van Weerde opgericht dat dienst deed als slotkapel van de
burcht en als parochiekerk voor de inwoners van Aarschot. Op het terrein van dit kerkje van Weerde
werd in 2006 een waarderend archeologisch onderzoek verricht dat leidde tot een archeologische
bescherming van de site. Tijdens de bestuursperiode van deze eerste graven van Aarschot was
Aarschot nog een kleine nederzetting, ontstaan op een veilige plaats achter een Demermeander. Het
had zich afgescheiden van de burcht van de graaf van Aarschot en de nederzetting van Weerde die
minder geschikt en niet ruim genoeg was voor een grote nederzetting. Hun woonplaats was bijgevolg
beter beschermd tegen overstromingen en lag vlakbij een rivier waarlangs ze hun koopwaar konden
vervoeren. De nederzetting groeide uit tot een echte kern waaruit later de stad ontstond.
Tijdens de overheersing van de hertogen van Brabant (1179-1284) werd Aarschot in 1194 tot stad
verheven waardoor ze behoorde tot de oudste steden van Brabant. De stad werd voorzien van een
aarden wal en gracht aan de zuidwestkant, terwijl de Demer aan de andere zijde voor een natuurlijke
verdedigingsgordel zorgde.
Na het uitgroeien van de nederzetting van Aarschot in de 12de eeuw werd een Romaanse kerk
opgericht, voorloper van de gotische Onze-Lieve-Vrouwekerk. De grote bloei van Aarschot in de 2de
helft van de 13de eeuw zorgde voor een bevolkingsgroei die zorgde voor een vergroting van de stad
en de uitbreiding van de wallen. De nieuwe stadsvesten werden uiteindelijk gebouwd vanaf 1356,
waardoor de dichtbevolkte ontstane buitenwijken eveneens van de bescherming van de stadsvesten
konden genieten. In 1360 waren er vier grote verstevigde poorten in de nieuwe omwalling die toegang
gaven tot de stad (de Waterpoort, de Brakepoort, de Leuvensepoort of Bonewijkpoort en de
Schaluinpoort) en werden langs de muur meerdere versterkte torens opgericht. Door de uitbreiding
van deze omwalling kwamen buitenwijken (zoals de Bonenwijk en het Schaluin) langs de belangrijkste
uitgaanswegen en het begijnhof binnen de ruimere omwalling te liggen.
Na deze bloeiperiode kwam er een erg verwarde erfopvolging die duurde tot het einde van de 15de
eeuw en die samenging met een grondige verandering van de economische situatie van de stad die
uiteindelijke leidde tot een economische crisis en het verval.
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Vanaf 1533 herstelde de stad zich stilaan verder. Na twee pestepidemies volgde op het einde van de
16de eeuw de Kwaede tijd voor de stad Aarschot die te wijten was aan de oorlog tussen Willem van
Oranje en de Spaanse koning. De stad werd geteisterd door oorlog en plundering en de vestigingen,
de lakenhal, het stadhuis, de kerk, kloosters en huizen werden zwaar beschadigd en volledig vernield
door de Spanjaarden (1578) waardoor de stad opnieuw leegliep.
In de 17de eeuw probeerden de machthebbers de stad te herstellen en beleefde men een kortstondige
bloei. Het leven in de stad herstelde langzaam en het begijnhof, het Gasthuis en de kerk werd
gerestaureerd.
Ter hoogte van de Dorenberg lag een deel van de ‘Franse Linie’. Aangelegd door Franse soldaten bij
het begin van de Spaanse Successieoorlog (1702-1715) liep deze linie van aan de Demer ter hoogte
van Schoonhoven, naar het noorden over de Dorenberg. De grachten van die linie zouden op de
Dorenberg nog bestaan hebben tot in 1941. Toen werden ze gedempt bij het effenen van het terrein
door de toenmalige eigenaar.
In 1782 moesten alle stadswallen en versterkte poorten op bevel van Jozef II worden gesloopt en
ontmanteld.
Tijdens de Brabantse omwenteling in 1789 lag Aarschot in het centrum van de militaire actie en had
het veel te lijden onder de inkwartiering van de Oostenrijkse troepen. Aarschot kende in deze periode
in tegenstelling tot andere steden in Vlaanderen, geen industriële ontwikkeling. Tijdens de Franse
overheersing kwam een einde aan het Hertogdom Aarschot, werden de kloosters afgeschaft, kerkelijke
goederen aangeslagen en werd de Onze-Lieve-Vrouwekerk gesloten. Andere belangrijke gebouwen
werden verkocht en kwamen in privéhanden terecht. Na het Hollandse tijdvak en de Belgische
onafhankelijkheid beleefde Aarschot opnieuw een relatieve bloeiperiode. In de 19de eeuw werd de
stad een knooppunt van spoorwegen waardoor de scheepvaart op de Demer snel afnam.
Tijdens de Eerste Wereldoorlog sneuvelden heel wat burgers. Ook tijdens de Tweede Wereldoorlog
werd Aarschot zwaar verwoest door talrijke bombardementen. Hierdoor werden talrijke historische
monumenten platgelegd. 6

6

Agentschap Onroerend Erfgoed 2017: Demervallei tussen Aarschot en Diest, Agentschap Onroerend Erfgoed
2017: Historische stadskern van Aarschot.
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Cartografische bronnen en luchtfoto’s
Op de kaart van Villaret uit 1745-1748 ligt het projectgebied duidelijk op een helling. Het maakte deel
uit van het bos van Schoonhoven. Ten noorden ligt het kasteel van Schoonhoven en een molen.

Figuur 16: Villaretkaart (1745-1748) met aanduiding van het plangebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)

De Kabinetskaart der Oostenrijkse Nederlanden en het Prinsbisdom Luik (1777), ook wel Ferrariskaart
genoemd, toont een gelijkaardig beeld met bos. Het projectgebied moet vermoedelijk iets meer naar
het westen gesitueerd worden.

Figuur 17: Ferrariskaart (1777) met aanduiding van het plangebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)
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Op de Atlas der Buurtwegen uit 1841 is het projectgebied onbebouwd.

Figuur 18: Atlas der Buurtwegen met aanduiding plangebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)

De Poppkaart (1842-1879) geeft eenzelfde beeld weer als de Atlas der Buurtwegen.

Figuur 19: Poppkaart met aanduiding plangebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)
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De kaart van Vandermaelen (1846-1854) geeft een meer eenvoudige weergave. Het projectgebied is
eveneens onbebouwd. De reliëflijnen wijzen duidelijk op een helling.

Figuur 20: Kaart van Vandermaelen met aanduiding projectgebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)

Op de topografische kaart uit 1930 toont nog steeds grotendeels bebost gebied. De Dellestraat was
toen reeds aangelegd.

Figuur 21: Topografische kaart uit 1930 met aanduiding plangebied. (Cartesius s.d.)
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Op de topografische kaart uit 1963-1965 staat het huidige gebouw er reeds.

Figuur 22: Topografische kaart uit 1963-1965 met aanduiding plangebied. (Cartesius s.d.)

Deze is ook te zien op de luchtfoto uit 1971. In de tuin werden erna nog enkele bijgebouwen opgericht.
Ook op het noordelijk perceel is een gebouw te zien dat in 1979 afgebroken was. Deze toestand bleef
ongeveer gelijk tot op heden.

Figuur 23: Luchtfoto uit 1971 met aanduiding plangebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)
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2.2.3. ARCHEOLOGISCH KADER
In de Centrale Archeologische Inventaris (CAI) staan verschillende vondstlocaties aangeduid in de buurt
van het projectgebied.
-

-

7

Locatie 201: Hier werd lithisch materiaal gevonden.
Locatie 529: Tijdens een veldprospectie werd lithisch materiaal uit het mesolithicum
aangetroffen.
Locatie 958: Tijdens een veldprospectie werd lithisch materiaal gevonden.
Locatie 1971: In de late middeleeuwen was hier een site met walgracht gelegen.
Locatie 2309: Ter hoogte van het Kasteel van Schoonhoven zou een laat-middeleeuwse motte
gelegen hebben.
Locatie 150586: Tijdens veldprospectie werden een scherf uit de IJzertijd, Romeinse tijd en
late middeleeuwen gevonden. Daarnaast werden ook enkele slakken, stukken erts en stuk van
een wand van een oven aangetroffen die wijzen op ertswinning.
Locatie 160050 / 3873: De primitieve parochie van Weerde werd beschermd als
archeologische zone. Het projectgebied ligt binnen deze zone. De site van Weerde was reeds
lang gekend uit historische bronnen. Archeologisch kwam ze pas in beeld bij een
inventarisatieproject in 2002-2003 naar verdwenen kerken. Uit historisch onderzoek bleek dat
Weerde oorspronkelijk een primitieve parochie was, gelegen naast de primitieve parochie van
Aarschot.
De archeologische zone bevindt zich tussen twee zuidwest-noordoost gerichte
getuigenheuvels in de Demervallei, op en rond een rivierduin van eolische oorsprong uit het
tardiglaciaal of uit het holoceen. Ze wordt in het noorden afgebakend door de Demer, in het
zuidwesten, zuiden en zuidoosten door de historische loop van de Schoonhovense beek en de
huidige loop van de Weerder Laak.
De historische site ‘primitieve parochie van Weerde’ is één van de weinige gekende zones in
het Demerbekken, waar een primitieve parochie met aansluitende nederzetting gespaard
gebleven is van latere bebouwing. De gevonden archeologische indicatoren wijzen op de
zekere aanwezigheid van kerk en nederzetting in de 9de en 10de eeuw. Het patrocinium SintLambertus wijst bovendien op de invloed die uitging van het bisschoppelijke kapittel van Luik
in deze streek en de daarmee verbonden ontginning. De ruimtelijke en bodemkundige
bewaring van het overgrote deel van de holocene/tardiglaciale rivierduin is een zeldzaam
gegeven. Daarnaast is binnen de voorgestelde te beschermen zone de aanwezigheid van de
mens in de prehistorie aangetoond.
Tijdens het archeologisch onderzoek konden de locatie van de kerk en de begrenzing van het
kerkterrein, afgebakend door een gracht, in kaart gebracht worden. De kerk werd omstreeks
1100 gebouwd als eenbeukig zaalkerkje met rechthoekig koor. Historische bronnen vermelden
dat de kerk sinds de godsdienstoorlogen niet meer voor eredienst werd gebruikt. In 1630 zou
het gebouw reeds gedeeltelijk door ouderdom zijn ingestort. De laatste bovengrondse resten
van de kerk werden omstreeks 1686 gesloopt. In de 19de eeuw werden egalisaties uitgevoerd
op het terrein, waarbij ook de funderingen van de kerk werden uitgebroken. Van de kerk
werden enkel nog bodemsporen en puinconcentraties aangetroffen. Rondom de kerk, binnen
de omgrachting, werden begravingen aangetroffen. Ten westen van het kerkterrein is mogelijk
een tweede omgracht of omgreppeld terrein aanwezig waarop mogelijk de pastorie lag. De
pastorie werd in 1597 tot en met de funderingen afgebroken. Bovenop de donk bleken zich
bewoningssporen uit de late middeleeuwen te bevinden7.
Locatie 161566: Hier stond een watermolen in de late middeleeuwen.
Locatie 161629: Tijdens metaaldetectie werd niet nader dateerbaar metaal gevonden.
Locatie 163595: Er zouden hier 16de-eeuwse graven gevonden zijn.

Agentschap Onroerend Erfgoed 2017: Primitieve parochie van Weerde.
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-

Locatie 163599: Hier was een site met walgracht gelegen.
Locatie 165404: Hier zou een 17de-eeuwse verdedigingslinie gelegen hebben.
Locatie 208596: Tijdens metaaldetectie werd hier een munt uit de late middeleeuwen
gevonden.
Locatie 208597: Tijdens metaaldetectie werd een insigne in koper met het wapenschild van
Aarschot gevonden.
Locatie 208947: Hier lag een 18de-eeuwse verdedigingslinie.
De andere locaties liggen allemaal in de stadskern van Aarschot. Het is niet relevant om deze
allemaal uitgebreid te vermelden gezien het projectgebied in buitengebied gelegen is. De laatmiddeleeuwse omwalling (locatie 161570) is duidelijk te onderscheiden, samen met haar
poorten (locatie 161574, 161573, 161572). De vondstlocaties betreffen voornamelijk
gebouwen uit de late middeleeuwen zoals het Gasthuis (locatie 161540), bogaardenklooster
(locatie 161546), molen (163611, 163601), site met walgracht en kapel (locatie 3020), toren
(163596), twee watermolens (locatie 163600), dekenij (locatie 3018), Sint-Niklaasklooster
(locatie 3874). Verder staat er nog een 17de-eeuws klooster (locatie 859), de kerk die teruggaat
tot de volle middeleeuwen (locatie 293), een 16de-eeuwse redoute (locatie 163593), een 16deeeuwse waterput (locatie 152792) en een burcht uit de volle middeleeuwen (locatie 3757)
aangeduid.

Figuur 24: Kadasterplan met vondstlocaties CAI en plangebied. (CAI 2017)

2.2.4. DATERING EN INTERPRETATIE VAN HET ONDERZOCHTE GEBIED
Op basis van het bureauonderzoek kan men vaststellen dat het projectgebied vanaf de 18de eeuw
onbebouwd was en uit bos bestond. Pas in de 20ste eeuw werd de huidige woning opgericht. Het
projectgebied is gelegen op de helling van een rug. Vlakbij zijn enkele waterlopen gelegen zoals de
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Grote Motte en de Demer. In de omgeving zijn slechts een beperkt aantal CAI-locaties aangeduid. Het
gaat voornamelijk om sites uit de late middeleeuwen. Belangrijk is wel de verdwenen parochie van
Weerde die ten noorden van het projectgebied is gelegen. De weinige vondstlocaties zijn voornamelijk
te wijten aan het ontbreken van systematisch onderzoek in deze streek. Volgens P.M. Vermeersch is
er een hoge verwachting naar steentijdvondsten op de steile flanken van de Diestiaanheuvels8. Dit is
hier het geval en bodemkundig gezien is het terrein ook gunstig voor steentijdvondsten, namelijk zeer
droge zandgronden met weinig duidelijke humus en/of ijzer B horizont. Tot nu toe werden slechts
enkele lithische objecten gevonden in de omgeving, maar mogelijk is dit te wijten aan het ontbreken
van systematisch onderzoek. Er kunnen dus vondsten verwacht worden vanaf de Steentijd.

Figuur 25: Syntheseplan. (A. Devroe 2018)

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

8

Wat zijn de gekende archeologische en historische gegevens en welke aanwijzingen bevatten
de bestaande bronnen over het archeologische potentieel van het terrein?
Zie 2.2.4.
Op basis van het bureauonderzoek kan gesteld worden dat het archeologisch potentieel voor
de periode van de 18de eeuw tot heden als laag bestempeld moet worden. Het gaat om
onbebouwd gebied waar weinig sporen te verwachten zijn. Mogelijk worden perceelsgrenzen
en –grachten aangetroffen maar deze zijn archeologisch gezien niet zo interessant. Naar

P.M. Vermeersch 1976: 237-239.
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oudere periodes toe kon het archeologisch potentieel niet met zekerheid vastgesteld worden.
De landschappelijke en bodemkundige ligging en de omliggende vondsten zorgen ervoor dat
het potentieel als middelmatig tot hoog wordt ingeschat.
-

In welke mate is het terrein reeds verstoord?
De huidige bebouwing heeft de ondergrond vermoedelijk deels verstoord. Daar waar de kelder
aanwezig is (ca. 53 m²) werd het archeologisch niveau zeker reeds verstoord.

-

Wat is de impact van de geplande werken?
Ter hoogte van het projectgebied zal een verkaveling gerealiseerd worden. De bestaande
woning en bijgebouwen zullen afgebroken worden en het terrein zal opgedeeld worden in 10
loten. De bestaande woning heeft een kelder van 53 m². De toekomstige woningen zullen ook
onderkelderd worden.

2.2.6. ARCHEOLOGISCHE VERWACHTING EN AFWEGING NOODZAAK VERDER ONDERZOEK
Op basis van het bureauonderzoek kan niet aangetoond worden of een archeologische site aanwezig
is of niet. De verzamelde gegevens geven een laag potentieel naar archeologie toe voor de periode
vanaf de 18de eeuw. Er kan echter niet uitgesloten worden dat oudere periodes aanwezig zijn. Gezien
de landschappelijke en bodemkundige ligging en de omliggende vondsten wordt het archeologisch
potentieel als middelmatig tot hoog ingeschat. Vondsten kunnen verwacht worden vanaf de Steentijd.
Er is nog maar weinig gekend uit de buurt waardoor reeds vanaf vrij kleine oppervlaktes kenniswinst
wordt behaald.
De verkavelingsvergunning voorziet in 10 bouwloten. Er dient vanuit gegaan te worden dat bij
toekomstige werken eventueel aanwezige archeologische sporen verstoord zullen worden.
Gezien het archeologisch potentieel, het potentieel op kenniswinst en de toekomstige werken is
bijkomend onderzoek noodzakelijk. Dit 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.
Op basis van het bureauonderzoek kan men vaststellen dat het projectgebied vanaf de 18de eeuw
onbebouwd was en uit bos bestond. Pas in de 20ste eeuw werd de huidige woning opgericht. Het
projectgebied is gelegen op de helling van een rug. Vlakbij zijn enkele waterlopen gelegen zoals de
Grote Motte en de Demer. In de omgeving zijn slechts een beperkt aantal CAI-locaties aangeduid. Het
gaat voornamelijk om sites uit de late middeleeuwen. Belangrijk is wel de verdwenen parochie van
Weerde die ten noorden van het projectgebied is gelegen. De weinige vondstlocaties zijn voornamelijk
te wijten aan het ontbreken van systematisch onderzoek in deze zone. Volgens P.M. Vermeersch is er
een hoge verwachting naar steentijdvondsten op de steile flanken van de Diestiaanheuvels9. Dit is hier
het geval en bodemkundig gezien is het terrein ook gunstig voor steentijdvondsten, namelijk zeer
9

P.M. Vermeersch 1976: 237-239.
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droge zandgronden met weinig duidelijke humus en/of ijzer B horizont. Tot nu toe werd slechts één
lithisch object gevonden in de omgeving, maar mogelijk is dit te wijten aan het ontbreken van
systematisch onderzoek. Er kunnen dus vondsten verwacht worden vanaf de Steentijd.
De verkavelingsvergunning voorziet in 10 bouwloten. Er dient vanuit gegaan te worden dat bij
toekomstige werken eventueel aanwezige archeologische sporen verstoord zullen worden.
Gezien het archeologisch potentieel, het potentieel op kenniswinst en de toekomstige werken is
bijkomend onderzoek noodzakelijk.
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kadasterplan
locatie plangebied
1:1
digitaal
19-2-2018
GRB:
http://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/GRBbasiskaart/wms?request=GetLegendGraphic&version=1.3.0&format=image/png&layer=GRB_BSK&
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4
Digitaal hoogtemodel
locatie plangebied
onbekend
digitaal
19-2-2018
Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II, DTM, raster, 1 m:
http://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/dhmv/wms
5
Digitaal hoogtemodel
locatie plangebied
onbekend
digitaal
19-2-2018
Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II, DTM, raster, 1 m:
http://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/dhmv/wms

plannummer
type plan
onderwerp plan
aanmaakschaal
aanmaakwijze
datum
metadata

plannummer
type plan
onderwerp plan
aanmaakschaal
aanmaakwijze
datum
metadata
plannummer
type plan
onderwerp plan
aanmaakschaal
aanmaakwijze
datum
metadata

27

plannummer
type plan
onderwerp plan
aanmaakschaal
aanmaakwijze
datum
metadata

plannummer
type plan
onderwerp plan
aanmaakschaal
aanmaakwijze
datum
metadata
plannummer
type plan
onderwerp plan
aanmaakschaal
aanmaakwijze
datum
metadata
plannummer
type plan
onderwerp plan
aanmaakschaal
aanmaakwijze
datum
metadata

plannummer
type plan
onderwerp plan
aanmaakschaal
aanmaakwijze
datum
metadata
plannummer
type plan
onderwerp plan
aanmaakschaal
aanmaakwijze
datum
metadata
plannummer
type plan
onderwerp plan
aanmaakschaal
aanmaakwijze
datum
metadata

6
bodemkaart
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Bodemkaart, bodemtypes:
https://www.dov.vlaanderen.be:443/geoserver/bodemkaart/bodemtypes/ows?service=WMS&re
quest=GetLegendGraphic&format=image/png&width=20&height=20&layer=bodemtypes
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1:50.000
digitaal
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format=image/png&width=20&height=20&layer=quartair:quartair_200k
9
Erosiegevoeligheidskaart
locatie plangebied
1:1
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Syntheseplan
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1:1
digitaal
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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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onbekend
digitaal
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Historische kaart
Topografische kaart 1930
onbekend
digitaal
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http://cartesius.be/CartesiusPortal/
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Historische kaart
Topografische kaart 1963-1965
onbekend
digitaal
19-2-2018
http://cartesius.be/CartesiusPortal/
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1:1
digitaal
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GRB:
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scale=1&height=30&width=40&LEGEND_OPTIONS=forceLabels:on

plannummer
type plan
onderwerp plan
aanmaakschaal
aanmaakwijze
datum
metadata

22
Sleuvenplan
locatie onderzoeksgebied + sleuven
1:1
digitaal
20-2-2018
GRB:
http://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/GRBbasiskaart/wms?request=GetLegendGraphic&version=1.3.0&format=image/png&layer=GRB_BSK&
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