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1 Bureauonderzoek
1.1 Beschrijvend gedeelte
1.1.1 Administratieve gegevens
Naam site

Rijkevorsel-Beerse

Ligging

Het lijntracé van Elia loopt van de gemeente Rijkevorsel (ter hoogte
van de Langstraat 22) tot de gemeente Beerse (ter hoogte van
Busselen 6) over een afstand van 8,7 km. Het lijntracé ligt volledig in
de provincie Antwerpen en doorkruist de gemeentes Rijkevorsel en
Beerse.

Kadaster

Zie Tabel 1 hieronder

Coördinaten

West: x: 176204.01; y: 224737.12
Oost: x: 183725.77; y: 224213.23
Noordwest: x: 177896.68; y: 224649.22
Zuidoost: x: 180634.53; y: 223475.27
2017-0260

Projectcode

2017L203

Erkend archeoloog

Inger Woltinge (Erkenningsnummer 2015/00023)

Betrokken actoren

Inger Woltinge (archeoloog, auteur)
Liesbeth Massagé (archeoloog, auteur)

Betrokken derden

Stephan Delaruelle; Erfgoed Noorderkempen
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Figuur 1: Plangebied op topografische kaart1
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Figuur 2: Plangebied op kadasterkaart (GRB)2
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Figuur 4: Plangebied op kadasterkaart (GRB)4, detail 2/6
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Figuur 3: Plangebied op kadasterkaart (GRB) 3, detail 1/6
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Figuur 6: Plangebied op kadasterkaart (GRB) 6, detail 4/6
4
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Figuur 5: Plangebied op kadasterkaart (GRB) 5, detail 3/6
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Figuur 8: Plangebied op kadasterkaart (GRB) 8, detail 6/6
6
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Figuur 7: Plangebied op kadasterkaart (GRB) 7, detail 5/6
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Tabel 1. Lijst van kadasterpercelen waarover het tracé wordt gepland, opgelijst van de post Rijkevorsel lopende

8

AGIV 2017a

Perceel
38G3

Afdeling/Sectie
Rijkevorsel, 2e afdeling, sectie E

tracé+werkzone: post Elia

37F2
38L3
38E3
40E3
40G3
40A3

Rijkevorsel, 2e afdeling, sectie E
Rijkevorsel, 2e afdeling, sectie E
Rijkevorsel, 2e afdeling, sectie E
Rijkevorsel, 2e afdeling, sectie E
Rijkevorsel, 2e afdeling, sectie E
Rijkevorsel, 2e afdeling, sectie E

werkstrook
tracé+werkzone: post Elia
tracé+werkzone: toegangsweg post Elia
tracé+werkzone
tracé (HDD)
tracé (HDD)

55C
50N
52B
499E
492
491
488A

Rijkevorsel, 2e afdeling, sectie E
Rijkevorsel, 2e afdeling, sectie E
Rijkevorsel, 2e afdeling, sectie E
Rijkevorsel, 2e afdeling, sectie E
Rijkevorsel, 2e afdeling, sectie E
Rijkevorsel, 2e afdeling, sectie E
Rijkevorsel, 2e afdeling, sectie E

synergiewerken (wordt openbaar)
synergiewerken (wordt openbaar)
synergiewerken (wordt openbaar)
synergiewerken (wordt openbaar)
werkzone
werkzone
werkzone

411E
411D
411/2B
414C
443/2E
414D

Rijkevorsel, 2e afdeling, sectie E
Rijkevorsel, 2e afdeling, sectie E
Rijkevorsel, 2e afdeling, sectie E
Rijkevorsel, 2e afdeling, sectie E
Rijkevorsel, 2e afdeling, sectie E
Rijkevorsel, 2e afdeling, sectie E

werkzone
werkzone
werkzone
werkzone
werkzone
werkzone

415A
416R
416S
443W
443R
443P

Rijkevorsel, 2e afdeling, sectie E
Rijkevorsel, 2e afdeling, sectie E
Rijkevorsel, 2e afdeling, sectie E
Rijkevorsel, 2e afdeling, sectie E
Rijkevorsel, 2e afdeling, sectie E
Rijkevorsel, 2e afdeling, sectie E

werkzone
werkzone
werkzone
tracé+werkzone
tracé+werkzone
stockagezone (mogelijk WTOP)

443V
443N
443/03A
473C
443M
448D

Rijkevorsel, 2e afdeling, sectie E
Rijkevorsel, 2e afdeling, sectie E
Rijkevorsel, 2e afdeling, sectie E
Rijkevorsel, 2e afdeling, sectie E
Rijkevorsel, 2e afdeling, sectie E
Rijkevorsel, 2e afdeling, sectie E

stockagezone (mogelijk WTOP)
stockagezone (mogelijk WTOP)
tracé (HDD)
tracé (HDD)
tracé (HDD)
werkzone

117G2
99N50
99X41
99W20
99A52

Rijkevorsel, 2e afdeling, sectie D
Rijkevorsel, 2e afdeling, sectie D
Rijkevorsel, 2e afdeling, sectie D
Rijkevorsel, 2e afdeling, sectie D
Rijkevorsel, 2e afdeling, sectie D

tracé (HDD)
tracé (onder openbare weg)
tracé+werkzone (onder openbare weg)
tracé+werkzone (onder openbare weg)
tracé+werkzone (onder openbare weg)

1S23
1M3

Beerse, 1ste afdeling, sectie E
Beerse, 1ste afdeling, sectie E

tracé+werkzone
tracé (HDD)
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naar de post Beerse.
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Beerse, 1ste afdeling, sectie E

tracé

Perceel

Afdeling/Sectie

3S

Beerse, 1ste afdeling, sectie E

tracé (HDD)

3R
3N
3E2
3F2
3Y
3Z

Beerse, 1ste afdeling, sectie E
Beerse, 1ste afdeling, sectie E
Beerse, 1ste afdeling, sectie E
Beerse, 1ste afdeling, sectie E
Beerse, 1ste afdeling, sectie E
Beerse, 1ste afdeling, sectie E

tracé (HDD)
tracé (HDD)
tracé (HDD)
tracé (HDD)
tracé (HDD)
tracé (HDD)

1C27
1D27
1E27
1A27
1Z26
1X26

Beerse, 1ste afdeling, sectie E
Beerse, 1ste afdeling, sectie E
Beerse, 1ste afdeling, sectie E
Beerse, 1ste afdeling, sectie E
Beerse, 1ste afdeling, sectie E
Beerse, 1ste afdeling, sectie E

tracé+werkzone (HDD)
tracé+werkzone
tracé+werkzone
werkzone(tijdelijke toegangsweg)
werkzone(tijdelijke toegangsweg)
werkzone(tijdelijke toegangsweg)

1P83
1N83
7N
122G
122/2A

Beerse, 1ste afdeling, sectie E
Beerse, 1ste afdeling, sectie E
Beerse, 1ste afdeling, sectie E
Beerse, 1ste afdeling, sectie E
Beerse, 1ste afdeling, sectie E

tracé
tracé
tracé+werkzone
tracé+werkzone
tracé+werkzone

219F
219E
218A
209A
208B
207E

Beerse, 1ste afdeling, sectie A
Beerse, 1ste afdeling, sectie A
Beerse, 1ste afdeling, sectie A
Beerse, 1ste afdeling, sectie A
Beerse, 1ste afdeling, sectie A
Beerse, 1ste afdeling, sectie A

werkzone
werkzone
werkzone
werkzone
werkzone
werkzone

296C
299A
298A
301A
302
303

Beerse, 1ste afdeling, sectie A
Beerse, 1ste afdeling, sectie A
Beerse, 1ste afdeling, sectie A
Beerse, 1ste afdeling, sectie A
Beerse, 1ste afdeling, sectie A
Beerse, 1ste afdeling, sectie A

werkzone
werkzone
werkzone
tracé+werkzone
tracé+werkzone
tracé+werkzone

305
306
307C
311A
467R
462G

Beerse, 1ste afdeling, sectie A
Beerse, 1ste afdeling, sectie A
Beerse, 1ste afdeling, sectie A
Beerse, 1ste afdeling, sectie A
Beerse, 1ste afdeling, sectie A
Beerse, 1ste afdeling, sectie A

tracé+werkzone
tracé+werkzone
tracé+werkzone
werkzone
tracé+werkzone: post Elia
tracé+werkzone: post Elia

462F

Beerse, 1ste afdeling, sectie A

tracé+werkzone: post Elia
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1.1.2 Juridisch kader en onderzoekstraject
In het kader van het Onroerenderfgoeddecreet (decreet van de Vlaamse Regering 12 juli 2013) en
het Onroerenderfgoedbesluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014, is de eigenaar en gebruiker
van gronden waarop zich archeologische waarden bevinden, verplicht deze waarden te behoeden en
te beschermen voor beschadiging en vernieling. Dit kan door behoud in situ, als de waarden ingepast
kunnen worden in de plannen, of ex situ, wanneer de waarden onomkeerbaar vernietigd worden.
Het doel van de archeologienota is dat er mogelijkheden gezocht worden om in situ behoud te
bewerkstelligen of, indien dit niet kan, het formuleren van maatregelen voor vervolgonderzoek
waarbij het erfgoed ex situ wordt behouden.
Om vast te stellen of bij werkzaamheden archeologische waarden zullen worden vernietigd, is een
archeologisch onderzoek nodig. In eerste instantie wordt een bureauonderzoek uitgevoerd. Op basis
van bekende gegevens van bodemkaarten, uit cartografische en andere historische bronnen en
eventueel voorgaand onderzoek in de directe omgeving van het plangebied wordt een inschatting
gemaakt van het archeologisch potentieel van het plangebied. Indien uit deze desktopanalyse blijkt
dat er een kans is op het aantreffen van archeologische waarden binnen het plangebied, kan het
aangewezen zijn de gaafheid van het bodemprofiel en de aanwezigheid van archeologische
indicatoren te onderzoeken middels een landschappelijk bodemonderzoek, een veldkartering en/of
een geofysisch onderzoek. Deze onderzoeken maken alle deel uit van het vooronderzoek zonder
ingreep in de bodem. Indien op basis van de resultaten van alle nodige facetten van het
vooronderzoek zonder ingreep in de bodem niet voldoende informatie verzameld kan worden om
een onderbouwde uitspraak te doen aangaande de beslissing tot behoud in situ, vrijgave of
opgraving van het terrein, moet in een volgende fase een vooronderzoek met ingreep in de bodem
worden uitgevoerd.
Het doel van het eventueel vooronderzoek met ingreep in de bodem is een archeologische evaluatie
van het terrein. Dit houdt in dat het archeologisch erfgoed opgespoord, geregistreerd,
gedetermineerd en gewaardeerd wordt en dat de potentiële impact van de geplande werken op de
archeologische resten wordt bepaald. De hiervoor aangewezen methoden zijn archeologische
boringen, proefputten en/of proefsleuven. Onderdeel van de evaluatie is dat er mogelijkheden
gezocht worden om een eventuele site in situ te behouden of, indien dit niet kan, het opstellen van
een programma van maatregelen voor vervolgonderzoek (ruimtelijke afbakening, diepteligging,
strategie,
doorlooptijd,
te
voorziene
natuurwetenschappelijke
onderzoeken
en
conservatietechnieken, voorstel onderzoeksvragen) in de vorm van een opgraving.

Naar aanleiding van een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag heeft BAAC Vlaanderen bvba in
opdracht van de initiatiefnemer een archeologienota opgemaakt. Tussen Rijkevorsel en Beerse zal
een ondergrondse hoogspanningsverbinding gerealiseerd worden. Er zullen twee ondergrondse
150kV kabels gelegd worden in één uitgegraven sleuf. Op delen van het terrein worden de kabels
middels een gestuurde boring aangelegd. Hier is geen sprake van een open sleuf. Een meer
gedetailleerde beschrijving wordt verderop gegeven.
De geplande werken impliceren aanzienlijke bodemingrepen die qua omvang een directe bedreiging
betekenen voor potentieel aanwezig archeologisch erfgoed. Eens het archeologisch bodemarchief
aangetast of vernield wordt, betekent dit een onomkeerbaar informatieverlies.

BAAC Vlaanderen Rapport 777

1.1.3 Aanleiding
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De totale lengte van het tracé is 8,7 km.9 Het geplande tracé ligt volledig buiten beschermde
archeologische sites en doorkruist geen archeologisch vastgestelde zones. Het tracé raakt wel enkele
gebieden waarin geen archeologische waarden (meer) te verwachten zijn (GGA, gebieden geen
archeologie).10 Er werden voor het tracé en de directe omgeving geen waarden voor ‘beschermd
onroerend erfgoed’ opgenomen in het Geoportaal.

9

Werkzones niet meegerekend
AGENTSCHAP ONROEREND ERFGOED 2017

10
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Aangezien het plangebied in een woon- of recreatiegebied ligt, de totale oppervlakte van de
kadastrale percelen waarop de vergunning betrekking heeft 3.000 m² of meer bedraagt en de
ingreep minstens 1.000 m² bedraagt, is volgens het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 een
archeologienota
vereist.
Deze
bekrachtigde
archeologienota
wordt
bij
de
omgevingsvergunningsaanvraag gevoegd.
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1.1.4 Geplande werken en bodemingrepen
De opdrachtgever plant over een afstand van 8,7 km twee circuits van ondergrondse 150kV kabels.
Het begin- en eindpunt van het tracé bevinden zich in bestaande Elia-posten te Rijkevorsel en Beerse.
Het grondplan van het tracé wordt in deze archeologienota opgesplitst in vijf deelgebieden. Dit om
de te bestuderen kaarten leesbaar en overzichtelijk te houden (zie Figuur 11, Figuur 12, Figuur 13,
Figuur 14 en Figuur 15). De gele vensters binnen elke detailkaart duiden de zones aan die eventueel
op aanwezige archeologische waarden onderzocht moeten worden. Daarbuiten is geen
archeologisch onderzoek (buiten het bureauonderzoek) nodig. Het rode deel van het tracé duidt
gestuurde boringen aan, omwille van de aard van de ingreep is het niet te verantwoorden dit gebied
te onderzoeken. Het te onderzoeken deel van de kabel is in blauw aangegeven. Een klein deel van
het gebied is middels riolerings- en wegeniswerken van de gemeente reeds in uitvoering en vergund,
dit wordt bij de betreffende locatie besproken. Verder duidt de dunne zwarte lijn de locatie aan waar
het tracé wordt geconnecteerd aan de huidige Elia-post. Hier heeft al bodemverstoring
plaatsgevonden bij de aanleg van de oorspronkelijke Elia-post.

-

Er wordt voor de aanleg van de kabels in onverhard terrein gewerkt met een
standaardwerkwijze waarbij de werfzone ongeveer 15 m breed zal zijn (5 m voor de
kabelsleuf – 5 m rijweg voor het materieel – 5 m stockage van de afgegraven teelaarde). Een
werfzone van 15 m breed kan een serieuze impact hebben op eventueel aanwezige
archeologische resten langs het tracé, ook al is de sleuf zelf maar 2 m breed. Dergelijke zones
vormen echter maar een beperkt deel van het tracé.

-

Op een groot deel van het tracé zal de kabel een bestaande weg volgen. Indien dit wegen
met twee rijvakken betreft, zal het ene rijvak gebruikt worden als sleufzone en het andere als
rijweg voor materieel (ca 3,8 km). Indien de bestaande wegenis hiervoor te smal is, zal de
zone eventueel iets verbreed worden (ca 1,5 km). De impact op het bodemarchief is in deze
zones al beperkter dan in bovenstaande gevallen.

-

Tenslotte zijn er delen van de kabel die middels een gestuurde boring worden geplaatst
(totale lengte ca 2,5 km). Op deze locaties is de impact van de kabel op het bodemarchief
eerder beperkt. Bovendien is archeologisch onderzoek hier niet te verantwoorden omwille
van het feit dat het vooronderzoek meer schade zou berokkenen aan de bodem dan de
effectieve ingreep zelf. Er is wel impact op het bodemarchief bij de intrede- en uittredezones
van de gestuurde boringen. Deze locaties worden hieronder dan ook apart behandeld.

Over het algemeen zijn er enkele zones van het tracé waar de geplande werkzaamheden geen
probleem vormen voor archeologie vanwege het feit dat de bodem ter plaatse al verstoord is. Het
betreft hier specifiek de aanleg van de sleuf in de bestaande Elia-posten (zowel te Rijkevorsel als te
Beerse, in totaal ca 420 m). Verder is de zone die reeds in uitvoering is onder een andere vergunning
gevrijwaard van verder archeologisch onderzoek (ca 500 m) alsook de delen met gestuurde boringen.
Een uitzondering hierop zijn de in- en uittredezones van deze boringen.
Standaard worden de draadstellen in een gemeenschappelijke sleuf geplaatst op een zijdelingse
tussenafstand van ca. 80 cm. De diepte van de sleuf bedraagt standaard 1,45 m12 waarbij de kabels

11

Beschrijving werkwijze door opdrachtgever in bijlage
In akkers bedraagt de diepte van de sleuf 1,70 m. Op deze wijze wordt de bewerkbaarheid van de akkers gewaarborgd (bvb. geen risico
op beschadiging bij diepploegen).
12
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Er zijn voor het tracé ruwweg drie verschillende werkwijzen11:
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zich op +/-1,30 m diepte bevinden. De breedte van de sleuf bedraagt onderaan 1,70 m. De
karakteristieken van de sleuf worden weergegeven in onderstaande Figuur 9 en in Figuur 16.

Figuur 9: schematische voorstelling Type A sleuf (Bron: opdrachtgever)

Naargelang de omgeving of bepaalde vereisten kan de standaardsleuf aangepast worden. Zo kan een
kabel lokaal dieper gelegd worden of kunnen de twee circuits verder uit elkaar geplaatst worden.
Naast de sleuf is ook nog een minimale werkstrookbreedte vereist. Standaard wordt uitgegaan van
een totale werkstrookbreedte van 10 m (zie Figuur 10). Indien er de mogelijkheid geboden wordt tot
het stockeren van grond binnen de werkzone, dient rekening gehouden te worden met een
werkstrookbreedte van 15 m .

BAAC Vlaanderen Rapport 777

Figuur 10: Schematische weergave standaardwerkstrook (bron: opdrachtgever)
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In de praktijk, bij uitvoering van de werken, zal de werkelijke inname waarschijnlijk beperkter zijn. In
open zones heeft de aannemer, vanwege de beschikbare ruimte, een grotere vrijheid om de werf te
organiseren (bvb. is de zijde van de sleuf waarlangs het werfverkeer passeert hier nog niet
vastgelegd), waardoor momenteel geen exacte afmetingen opgegeven kunnen worden. Daarom
moet rekening worden gehouden met de grootste breedte wanneer gekeken wordt naar de impact
van de werken op het bodemarchief. Lokaal kan de werkstrook ook versmald worden, zoals
bijvoorbeeld in smallere straten om toch nog verkeer te kunnen laten passeren. De minimale
werkstrook is dan 3 m breed.
De delen van het tracé waar de geplande bodemingrepen wel archeologische waarden zouden
kunnen raken, zijn in feite alle overige zones. Met name op plaatsen waar de werfzone 10-15 m
breed is en door voorheen ongeroerde grond gaat, is de kans dat intacte archeologische resten
worden geraakt groot.

BAAC Vlaanderen Rapport 777

Op de plannen hieronder wordt het tracé in vijf deelgebieden weergegeven. De ligging van het tracé
wordt op een orthofoto geplot en alle archeologisch te onderzoeken zones worden met een geel
kader aangegeven (Figuur 11 tot en met Figuur 15).

13

Figuur 11: Deelgebied 1/5 van het plangebied op een orthofotografische kaart 13

13
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Figuur 12: Deelgebied 2/5 van het plangebied op een orthofotografische kaart 14
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Figuur 13: Deelgebied 3/5 van het plangebied op een orthofotografische kaart 15
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Figuur 14: Deelgebied 4/5 van het plangebied op een orthofotografische kaart 16
16
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Figuur 15: Deelgebied 5/5 van het plangebied op een orthofotografische kaart17
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Figuur 16: Doorsnede van de toekomstige inplanting18

18

Plan aangebracht door initiatiefnemer.
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1.1.5 Randvoorwaarden
Omwille van het feit dat de terreinen niet in eigendom zijn van de aanvrager en er nog geen
overeenkomst is met de eigenaars omtrent de aanleg van de kabel betreft het hier een
archeologienota met uitgesteld vooronderzoek. Dat betekent dat alle stappen van het nodige
vooronderzoek zonder of met ingreep in de bodem, met uitzondering van het bureauonderzoek, op
een later tijdstip, na het in (tijdelijke) eigendom komen van de terreinen, moeten worden uitgevoerd.

1.2 Werkwijze en strategie
Een bureauonderzoek kadert binnen een archeologisch vooronderzoek zonder ingreep in de bodem.
Het archeologisch vooronderzoek zonder ingreep in de bodem bereikt het doel van archeologisch
vooronderzoek zonder de mogelijk aanwezige archeologische resten wezenlijk aan te tasten. Het
bureauonderzoek bereikt het doel van archeologisch vooronderzoek zonder ingreep in de bodem
door de studie van gekende of ontsloten informatiebronnen.

1.2.1 Onderzoeksvragen
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?

-

Wat is de impact van de geplande werken?

-

Is er via archeologisch onderzoek of waarnemingen op aanpalende of nabijgelegen percelen
reeds info beschikbaar over de dikte en de opbouw van het aanwezige bodemarchief?

-

Zijn er archeologische waarden aanwezig binnen het onderzoeksterrein?

Indien er archeologische waarden aanwezig zijn binnen het onderzoeksterrein:
-

Wat is de aard van deze waarden?

-

Wat is de bewaringstoestand van deze waarden?

-

Betreft het behoudenswaardige archeologische waarden?

-

Wat is de relatie tussen deze waarden en het landschap?

-

Wat is de impact van de geplande bodemingrepen op deze waarden?

Het doel van het bureauonderzoek is de formulering van een archeologische verwachting van de
onderzoekslocatie. Deze verwachting wordt opgesteld op basis van gekende landschappelijke,
geologische, archeologische, historische en geografische bronnen.
Een eerste stap bij het formuleren van een archeologische verwachting voor de onderzoekslocatie is
deze te situeren binnen een breder landschappelijk kader. Hierbij wordt beroep gedaan op de
gekende geografische en geologische bronnen en kaarten.
Administratieve en geografische kaarten:
-

GRB/kadasterkaart
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1.2.2 Heuristiek
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-

Topografische kaart

-

Orthofoto

-

Tertiairgeologische kaart

-

Quartairgeologische kaart

-

Bodemkaart

De basis van de desktopstudie bestaat verder uit een historische studie van de onderzoekslocatie en
zijn directe omgeving. Hierbij wordt de gekende archeologische en historische vakliteratuur over de
onmiddellijke omgeving van het plangebied geconsulteerd.
Een bijkomende belangrijke bron van informatie is het historisch kaartmateriaal. Op basis van deze
oude kaarten kan een beeld worden gegeven van de evolutie van de bebouwing in het plangebied
door de eeuwen heen, maar met dien verstande dat de draad slechts kan opgepikt worden vanaf het
moment dat de eerste kaarten voor het gebied verschenen. Bovendien is de afwezigheid van
bebouwing op deze kaarten geen garantie dat er niets geweest is. In de beginperiode van de
cartografie werden voornamelijk grotere nederzettingen en belangrijke bouwwerken zoals
stadsomwallingen, kerken, kloosters en kastelen weergegeven en was er geen of weinig aandacht
voor de burgerlijke architectuur. Het was vaak niet de bedoeling om de huizen in detail of juist weer
te geven. Pas vanaf de 19e eeuw verschijnen de eerste gedetailleerde kadasterkaarten. Naast de
gangbare historische kaarten is ook Cartesius geraadpleegd.19
Volgende historische kaarten werden opgezocht en geanalyseerd:
-

CAI-kaart

-

Ferrariskaart

-

Atlas der Buurtwegen

-

Poppkaart

-

Vandermaelenkaart

De CAI-kaart wordt weergegeven met het grootschalig referentiebestand als onderkaart. De
onmiddellijke omgeving rondom wordt op de Ferraris-, Atlas der Buurtwegen, Popp- en
Vandermaelenkaart besproken. De beschrijving gebeurde onder meer op basis van de legende uit
België in kaart.20 Indien er een bijzondere locatie op te merken is, wordt deze, indien mogelijk,
vernoemd bij naam en uitgebreider beschreven. De historische en archeologische kaarten worden
gebruikt om een historisch-archeologische interpretatie van de locatie te bekomen.
Stephan Delaruelle van de IOED Erfgoed Noorderkempen werd gecontacteerd omtrent de resultaten
van de nabij het plangebied gelegen opgraving te Busselen, Beerse en omtrent de aanwezige WOIbunker langs het tracé.

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de beschikbare kennis inzake bodemkunde,
geomorfologie, historie, cartografie en archeologie met betrekking tot het plangebied en omgeving.
Deze informatie vormt de basis voor de archeologische verwachting van het onderzoeksgebied.

19
20

CARTESIUS 2018
BEYAERT et al. 2006
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1.3 Assessmentrapport
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1.3.1 Landschappelijk kader
Hieronder volgt een overzicht van het grondgebruik en de aardkundige, hydrografische en fysischgeografische gegevens van het plangebied.
Topografische situering
De exacte locatie van het plangebied is weergegeven op Figuur 1 en Figuur 2. Het lijntracé van Elia
loopt van de gemeente Rijkevorsel (ter hoogte van de Langstraat 22) tot de gemeente Beerse (ter
hoogte van Busselen 6) over een afstand van 8,7 km. Het lijntracé ligt volledig in de provincie
Antwerpen en doorkruist de gemeenten Rijkevorsel en Beerse.
Het grondplan van het tracé wordt in deze archeologienota opgesplitst in vijf deelgebieden. Dit om
de gevraagde kaarten leesbaar en overzichtelijk te houden (zie Figuur 11, Figuur 12, Figuur 13, Figuur
14 en Figuur 15). Deelgebied 1/5 bevindt zich bij benadering tussen de Langstraat 22 t.e.m.
Hoeveweg 7 te Rijkevorsel. Deelgebied 2/5 is te situeren tussen Hoeveweg 7 te Rijkevorsel en
Zuiderdijk 19 te Beerse. Deelgebied 3/5 bevindt zich tussen de Zuiderdijk 19 te Rijkevorsel en de
Vaartstraat 69 te Beerse. Deelgebied 4/5 is te gesitueerd tussen de Vaartstraat 69 en de Vissersstraat
4 te Beerse. Het laatste deel van het tracé, deelgebied 5/5, bevindt zich tussen de Visserstraat 4 en
Busselen 6 te Beerse.
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De omgeving rond het projectgebied bevindt zich volgens het Digitaal Hoogtemodel van Vlaanderen
(DHMII) tussen 28 en 31 m + TAW. Het hele tracé bevindt zich op de cuesta van de kleien van de
Kempen. Op de DHM is te zien dat het tracé van west naar oost met de richting van de cuesta mee
op hoogte in de omgeving ligt (zie Figuur 17).

22

Figuur 17: Plangebied op het Digitaal Hoogtemodel van Vlaanderen (DHM)21
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Landschappelijke en hydrografische situering
Het onderzoeksterrein bevindt zich in de Antwerpse Kempen, ook Noorderkempen genoemd.
Geomorfologisch staat het gebied gekend als de Kempische laagvlakte, een gebied gelegen tussen de
Scheldepolders in het westen en het Limburgs plateau in het oosten. Deze laagvlakte loopt door tot
op Nederlands grondgebied. De overgang naar de Scheldepolders wordt gekenmerkt door een
steilrand of talud, die voornamelijk op Nederlands grondgebied voorkomt en gekend is als de
‘Brabantse Wal’. Aan weerszijde van het talud is een duidelijk verschil in landschap op te merken; in
de Scheldepolders is het open en vlak met grote rechte verkavelingen en een verspreide bewoning,
op de Kempische laagvlakte is het landschap meer gesloten met onder andere uitgebreide bossen in
de duingebieden en meer geconcentreerde bewoning. De overgang van de Kempische laagvlakte
naar het Limburgs plateau is meer geleidelijk. Het Limburgs plateau sluit ten noordoosten van
Turnhout aan bij het waterscheidingsvlak tussen het Schelde-Netebekken en het Maasbekken. Dit
waterscheidingsbekken is een relatief brede strook die de morfologie van het centrale gedeelte van
de Kempische laagvlakte domineert en heeft een onregelmatig maar sterk ontwikkeld microreliëf. 22
Tussen Ossendrecht (NL) in het westen en Turnhout in het oosten vertoont het landschap van de
Noorderkempen een opvallend reliëf, de zogenaamde microcuesta van de Noorderkempen. Deze
microcuesta wordt gevormd door de zuidelijke grens van de kleiige facies van de Groep van De
Kempen. De cuestarug zelf daalt langzaam naar het noorden. Op zijn hoogste punt is hij ongeveer 30
à 35 m + TAW hoog.23
Het noordelijke front van de microcuesta wordt gedomineerd door enkele noordwaarts stromende
rivieren en beken. Deze snijden zich vaak in de hoger gelegen gronden in en vormen zo smalle
beekdalen in het cuestalandschap. Het landschap in het Schelde-Nete bekken, dat grotendeels
samenvalt met het glacis van Brasschaat, is vlak tot licht golvend en stijgt geleidelijk in
noordoostelijke richting. De aanwezige waterlopen lopen nagenoeg evenwijdig. Ze ontspringen in het
noordnoordoosten en stromend in zuidzuidwestelijke richting.24
Paleogeen en Neogeen (Tertiair)
De omgeving van het plangebied wordt gekenmerkt door de formatie van Merksplas (MeA) in de
westelijke helft en in de oostelijke helft door het lid van Malle (LiMa).
De formatie van Merksplas A bestaat uit grijs half grof tot grof zand dat kwartsrijk is en
glimmerhoudend. Het kent regelmatig dunne klei-intercalaties en schelpfragmenten alsook gerold
hout, veen en (sideriet)keitjes.

22

BOGEMANS 2005, 6
Inventaris Onroerend Erfgoed 2017, BOGEMANS 2005, 6
24 BOGEMANS 2005, 6
23
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Het Lid van Malle, en dan specifiek de Formatie van Brasschaat bevindt zich in de oostelijke helft van
het projectgebied. Dit betreft olijfgrijs tot bruin fijn zand dat zowel klei- als kwarts- en
glimmerhoudend is. Het is weinig glauconiethoudend en heeft veel houtfragmenten.

24

Figuur 18: Plangebied op de Tertiairgeologische kaart25
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Volgens de Quartairgeologische kaart 1:200.000 bestaat de ondergrond ter hoogte van het tracé uit
eolische zand tot zandleem afzettingen van het Weichseliaan (Laat-Pleistoceen) of Vroeg-Holoceen (E
LPw). Mogelijk zijn er ook hellingsafzettingen van het Quartair (HQ). Hieronder bevinden zich
getijdenafzettingen met mogelijk intercalatie van fluviatiele en eolische afzettingen die dateren van
het Vroeg-Pleistoceen volgens de Noordwest Europese Classificatie (G (f,e) VPt-Te). Daar nog eens
onder bevinden zich getijdenafzettingen met aan de top soms fluviatiele afzettingen. Deze
afzettingen dateren uit het Vroeg-Pleistoceen volgens de Noordwest Europese classificatie (G (f)
VPt,p-Te).
Op de Quartairgeologische kaart 1:50.000 doorkruist het plangebied type 2, 5, 6, 7, 9 en 12. Alle
types hebben als bovenste laag fluviatiele Holocene afzettingen met een variërende textuur gaande
van klei tot zand. De laatste drie lagen zijn voor alle types gelijkaardig: het lid van Rijkevorsel gevolgd
door het lid van Vosselaar en ten slotte het lid van Brasschaat.
Deze drie lagen behoren allemaal tot de Kempengroep die te dateren is in het Tiglien. Het lid van
Rijkevorsel bestaat uit estuariene afzettingen met een kleiig-zandig complex met doorgaans een
dominantie van micahoudende kleiige sedimenten. In mindere mate komen zeer fijne tot halffijne
zandige lagen voor. Het Lid van Vosselaar zijn fluviatiele afzettingen die opgebouwd zijn uit
verschillende cycli met fijn tot halffijn zand als grofste materiaal en fijn zand tot klei, dat soms venig
is, als topfacies. Het lid van Brasschaat bestaat uit estuariene afzettingen met mica- en
glauconiethoudend fijn tot halffijn zand met vegetatierestjes, veenbrokken en houtfragmenten.
Type 2 en 9 zijn de opeenvolging van bovengenoemde vier lagen terwijl bij type 5 en 12 het lid van
Turnhout zich bevindt tussen de Holocene fluviatiele afzetting en de onderste drie lagen. Het lid van
Turnhout bestaat uit estuariene afzettingen van kleiig-zandig complex die doorgaans een dominantie
hebben van micahoudende kleiige sedimenten. Er zijn zandige facies aanwezig en er zijn één of
meerdere bodemhorizonten mogelijk. Type 6 kent tevens de aanwezigheid van het lid van Turnhout
alsook de aanwezigheid van het lid van Beerse. Het lid van Beerse bestaat uit fluviatiele en eolische
afzettingen van fijn tot halffijn zand met meerdere bodemhorizonten en periglaciale verschijnselen.
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Type 7 bestaat uit de bovenliggende fluviatiele Holocene afzetting, de formatie van Ravels en dan het
lid van Rijkevorsel, het lid van Vosselaar en het lid van Brasschaat. De formatie van Ravels bestaat uit
fluviatiele afzettingen van fijn tot grof zand met op sommige niveaus venig-humeuze en/of kleiigelemige lagen met de mogelijkheid op deformatiestructuren en periglaciale verschijnselen.
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Figuur 19: Plangebied op de Quartairgeologische kaart 1:200.00026
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Figuur 20: Plangebied op de Quartairgeologische kaart 1:50.00027
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Figuur 21: Kenmerken van de Quartairgeologische kaart betreffende het plangebied28

Bodem
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Het tracé loopt volgens de bodemkaart van Vlaanderen29 door verschillende bodemtypes (Figuur 22).
Deze worden per deelgebied afzonderlijk besproken.

29

Figuur 22: Plangebied op de bodemkaart van Vlaanderen30
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Deelgebied 1/5 bevindt zich bij benadering tussen de Langstraat 22 t.e.m. Hoeveweg 7 te Rijkevorsel.
Binnen de gele vensters op deelgebied 1/5 wordt de bodem geklasseerd als Segy, Sdmy, w-Sdg, OB
en OT (Figuur 23). OB zijn bebouwde gronden en OT staat voor sterk vergraven gronden. W-Sdg
tenslotte is een matig natte lemige zandbodem met duidelijke ijzer en/of humus B-horizont. Segy is
een natte lemige zandbodem met een duidelijke ijzer en/of humus B-horizont. Sdmy is een matig
natte lemige zandbodem met dikke antropogene humus A-horizont. Een dikke antropogene humus
A-horizont wijst op de aanwezigheid van een plaggenbodem.
Deelgebied 2/5 is te situeren tussen Hoeveweg 7 te Rijkevorsel en Zuiderdijk 19 te Rijkevorsel.
Hierbinnen doorsnijdt het tracé volgens de bodemkaart de bodemtypes OB, Zdgy, Zdg, Zdp(o), w-Sdg
en w-Sep(v) (Figuur 24). Zdg en Zdgy zijn matig natte zandbodems met een duidelijke ijzer en/of
humus B-horizont (podzolvorming). Zdp(o) is een matig natte zandbodem zonder profiel. W-Sdg is
een matig natte lemige zandbodem met duidelijke ijzer en/of humus B-horizont, w-Sep(v) tenslotte
betreft een matig natte zandbodem zonder profiel.
Deelgebied 3/5 bevindt zich tussen de Zuiderdijk 19 te Rijkevorsel en de Vaartstraat 69 te Beerse. Het
oostelijke gele venster op deelgebied 3/5 betreffen bodemtypes Zdg en Zdp(o) (Figuur 25). Zdg
gronden zijn matig natte zandbodems met een duidelijke ijzer en/of humus B-horizont. Zdp(o)
gronden zijn matig natte zandbodems zonder profiel met sterke antropogene invloed.
Deelgebied 4/5 is te gesitueerd tussen de Vaartstraat 69 en de Vissersstraat 4 te Beerse. De
aanwezige bodemtypes die het tracé doorkruisen binnen deelgebied 4/5 zijn OB, Zep(o), Zdm en Sdm
(Figuur 26). Zep(o) is een natte zandbodem zonder profiel en Zdm is een matig natte zandbodem met
dikke antropogene humus A-horizont. Sdm is een matig natte lemige zandbodem met dikke
antropogene humus A-horizont.
Het laatste deel van het tracé, deelgebied 5/5, bevindt zich tussen de Visserstraat 4 en Busselen 6 te
Beerse. Dit deel passeert doorheen bodemtypes Sdm, Sdmy, Semy, Zcmy, Scm en OB (Figuur 27).
Sdm en Sdmy kent een matig natte lemige zandbodem met dikke antropogene humus A-horizont.
Semy is een natte lemige zandbodem met dikke antropogene humus A-horizont. Zcmy is een matig
droge zandbodem met dikke antropogene humus A-horizont en Scm is een matig droge lemige
zandbodem met dikke antropogene humus A-horizont.
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In het algemeen kan gesteld worden dat langs de route van het tracé voornamelijk matig natte zanden zandleembodems voorkomen. Lokaal zijn ook natte zandbodems (langs het kanaal te Beerse) en
matig droge lemige zandbodems (aan de oostzijde van het tracé) aanwezig. Met name aan het begin
en eind van het tracé komen mogelijk plaggenbodems voor, gezien de aanwezigheid van een dikke
antropgene humus A-horizont. Zowel bodems met als zonder profiel komen voor. Op een aantal
plaatsen loopt het tracé langs in het verleden vergraven gronden.
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Figuur 24: Plangebied op de bodemkaart van Vlaanderen (deelgebied 2/5)32
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Figuur 23: Plangebied op de bodemkaart van Vlaanderen (deelgebied 1/5)31
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Figuur 26: Plangebied op de bodemkaart van Vlaanderen (deelgebied 4/5)34
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Figuur 25: Plangebied op de bodemkaart van Vlaanderen (deelgebied 3/5)33
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Figuur 27: Plangebied op de bodemkaart van Vlaanderen (deelgebied 5/5)35

1.3.2 Historisch kader
Het plangebied doorkruist de huidige gemeentes Rijkevorsel en Beerse.
Rijkevorsel

In de historische bronnen komt de gemeente voor het eerst voor in 726 als Furgalarus. Het
grondgebied dat hiermee aangeduid werd, omvatte toen naast Rijkevorsel, ook Hoogstraten, Wortel
en Merksplas. In 1194 wordt gesproken over Forsela, in 1251 over Vorschele en vanaf 1387 over
Rijkevorselen. Deze benamingen zouden afgeleid zijn van het Germaanse woord fursi, wat stekende
brem betekent en lo, wat open plek in een bos of een moeras kan betekenen. Anderen zijn van
mening dat het woord Vorsel zijn oorsprong vindt in Voorcella dat voorburg of voorhof betekent. In
het begin van de 15e eeuw kreeg Vorsel een nieuwe benaming: Rijkevorsel. De hypothesen met
betrekking tot het voorvoegsel Rijke zijn erg uiteenlopend. Volgens sommigen kwam dat omdat
Vorsel een zekere welstand uitstraalde. ‘Rijke’ kan ook op de vruchtbaarheid van de bodem
(plaggenbodems) wijzen.37 Volgens anderen is het een eerbetoon aan Hendrik Van Cuyck. De
betekenis is dan: Vorsel van Rik. In de volksmond spreekt men nog steeds van Vorsel.38

35 DOV
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Binnen de gemeentegrenzen van Rijkevorsel werden meerdere prehistorische vondsten gedaan. De
belangrijkste is een urnengrafveld uit de ijzertijd ter hoogte van Helhoekheide dat opgegraven werd
tussen 1902 en 1915. Archeologische vondsten aan de Wilgenstraat getuigen van menselijke
aanwezigheid in de late steentijd, de brons- en ijzertijd en de Romeinse periode.36

34

Verslag van Resultaten

De aanleg van het dorpsplein en sommige plaatsnamen, zoals Opstal, kunnen verwijzen naar de
Franken die vanaf de 4e eeuw onze streken bevolkten.39
Begin 8e eeuw schonk Pepijn van Herstal het koningsgoed Vorsel aan de eerste heer, de heilige
Willibrordus. Voor 1200 werd Vorsel in drie zelfstandige heerlijkheden verdeeld: Vorsel, Wortel en
Hoogstraten. Alle vielen binnen het kwartier Hoogstraten en onder het hertogdom Brabant.40
In 1234 gaf Johanna, Vrouwe van Hoogstraten en Vorsel het hof te Vorsel in leen aan Hendrik van
Schoten. Jan I van Kuik voegde Rijkevorsel terug bij Hoogstraten. In 1358 werd zijn bezit verdeeld
onder zijn drie zonen. Hendrik kreeg Rijkevorsel en een aantal gehuchten van Wortel, waardoor
Vorsel een tijd lang een zelfstandige heerlijkheid werd. Nadat Hendrik in 1371 gesneuveld was,
werden de heerlijkheden Hoogstraten en Rijkevorsel verschillende keren verkocht. In 1518 maakte
Rijkevorsel deel uit van het graafschap Hoogstraten, dat van 1740 tot 1795 de status van hertogdom
kreeg.41
In het begin van de 16e eeuw was Rijkevorsel welvarend genoeg om een machtige kerktoren te
bouwen. Zeker twintig jaar werd er met tussenpozen aan gebouwd. Op dinsdag 26 september 1944
werd door de Duitse artillerie het centrum van Rijkevorsel beschoten waardoor de kerk afbrandde. In
1951 werd een nieuwe kerk gebouwd.42 Van de oude kerk resten alleen de 16e-eeuwse toren en een
gereconstrueerd gevelfragment.43
Vanaf 1568 had Rijkevorsel het zwaar te verduren tijdens de 80-jarige oorlog. Geregeld kwamen
vreemde troepen langs die een zware last voor de bevolking betekenden. De inwoners kreunden
onder het oorlogsgeweld en besmettelijke ziekten. Velen namen de vlucht naar Nederland en
sommige keerden nooit meer weer. Alleen tijdens het Twaalfjarig Bestand waren er tekenen van
heropbouw.44
Rond 1850 was Rijkevorsel nog één van de armste dorpen van de Kempen. Ruim 80 procent van de
bevolking leefde er van de landbouw. Slechts een klein deel van het grondgebied werd benut voor
landbouw, veeteelt, moestuinen en bossen. Het overgrote deel bestond uit heide, vennen en
moerassen. De hele nijverheid bestond uit een groot aantal weefgetouwen, één leerlooierij en één
jeneverstokerij.45
De industrialisatie vond vooral plaats langs het kanaal Dessel-Schoten, door de gemeente getrokken
in 1866 (aanvoer van steenkool en afvoer van afgewerkte producten). Het graven van een kanaal in
het agrarische dorp bracht vanaf toen een grote verandering teweeg. Rijkevorsel werd een
industriegemeente en er ontstond vanaf 1906 in de heide zelfs een geheel nieuwe parochie: SintJozef. Gelijktijdig daarmee ontstond een grote bevolkingstoename. Grote oorzaak hiervan was de
inwijking. De grote werkgevers waren de steenbakkerijen, het bouwbedrijf, de sigarennijverheid en
de diamantslijperij. De steenbakkerij ontwikkelde zich vooral na de komst van de Hoffmannovens
(1872) en bewerkstelligden de omschakeling van een landbouw- naar nijverheidsgemeente.46

Vanwaar de naam Beerse komt, is niet duidelijk. Een eerste mogelijkheid is een afgeleide van ‘bar’,
woest, weinig begroeid en stoelt allicht op de onvruchtbare zand- en leembodem. Een tweede
mogelijkheid, waarbij onder ‘beer’ een moerassige beek wordt verstaan, is een verwijzing naar de
39
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Beerse
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Laak. De vondst, in 1880 in een steenbakkerij aan de Kattespoel, van een versteende uitgeholde eik,
gebruikt als waterput, en een urne van gebakken aarde, zou op een Gallo-Romeinse nederzetting
kunnen duiden. 47
De oudste vermelding van Beerse dateert uit 1187. In dit jaar schonk Rogerus, bisschop van Kamerijk,
de alteria van Beerse aan de vrouwenabdij van Groot-Bijgaarden. Hierdoor dient het ontstaan van
Beerse en de oprichting van een kerk veel vroeger gezocht te worden. In 1559 had Filip II, koning van
Spanje, geld nodig. Hij verhief Beerse en Vosselaar tot een afzonderlijke heerlijkheid en verpandde
deze dorpen aan Jan Van Renesse, heer van Oostmalle. In de 16e eeuw had Beerse veel te lijden
onder de doortrekkende legers, onder meer tijdens de Tachtigjarige oorlog. Deze oorlogsellende zou
blijven verder duren in de 17e eeuw. Van de Brabantse Omwenteling heeft Beerse niet veel geweten
hoewel die eindigde met de Slag van Turnhout. In de 19e eeuw verrijzen de steenbakkerijen uit de
grond langs de baan Turnhout-Antwerpen. Wanneer in 1865 het kanaal Dessel-Schoten wordt
gegraven, worden er verschillende steenfabrieken opgericht langsheen deze goedkope
verkeersweg.48
Tot aan het einde van de 19e eeuw was Beerse een zuiver agrarische gemeente met overheersend
heidegronden. De eerste mastboom werd pas in 1675 geplant. Van de totale gemeentelijke
oppervlakte wordt thans ongeveer 700 hectare ingenomen door bos; amper één kwart van het
grondgebied is landbouwareaal met overwegend weiden en maïsteelt. Toen in 1863-1866 de
verlenging tot Sint-Lenaarts van het kanaal Dessel-Turnhout werd gegraven, stootte men op
interessante kleilagen: langsheen het kanaal werden een twintigtal pannen- en steenbakkerijen
opgericht, een cement- en betonfabriek en non-ferrobedrijven (lood, koper); deze laatste en enkele
(volledig vernieuwde) steenbakkerijen zijn nog steeds actief. Een tweede industrialiseringsfase werd
in 1954 ingezet met de ontsluiting van industrieterreinen aan de Antwerpseweg.

Van de bebouwing in het ancien régime is met uitzondering van kerktoren, pastorie, SintCorneliuskapel en enkele hoeven vrijwel niets bewaard. De aaneengesloten bebouwing in dorpskom
en gehuchten dateert voornamelijk uit het einde van de 19e en uit de 20e eeuw; in de jaren 1930
werden aan Gasthuisstraat en Bisschopslaan enkele vrijstaande woningen in art deco gebouwd. Ten
noorden van de Antwerpseweg, rondom het Europaplein werd in de jaren 1950 een uniforme
woonwijk met gekoppelde eengezinswoningen opgetrokken. Villawijken verrezen in de jaren 1960
ten zuiden van de Turnhoutseweg en recent ten noorden van de Beersedijk op de grens met
Oostmalle. Naar ontwerp van architect P. Neefs werden in 1964 ter hoogte van de Beekakkers en in
1971 ter hoogte van de Veldstraat sociale woningen gebouwd. Oudere arbeidershuizen werden
onder meer bewaard aan Polen- en Steenbakkersdam en ter hoogte van Lange en Korte Kwikstraat.
De meeste nog bestaande hoeven dateren uit de 20e eeuw. Typisch voor Kempense dorpen zijn de
talrijke, veelal vrij recente veldkapelletjes en Mariagrotten.49
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Het huidige dorp ontwikkelde zich uit drie kernen, respectievelijk de eigenlijke dorpskom zogenaamd
Kerckhof gevormd rond de Sint-Lambertuskerk, het gehucht zogenaamd De Baene rond de SintCorneliuskapel, beide palend aan de as Schoolstraat-Vredestraat-Lindelaan-Kapelstraat als deel van
de oude heerbaan Antwerpen-Turnhout en het gehucht zogenaamd Den Hout iets meer
noordwestelijk aan de weg naar Rijkevorsel. Daaromheen lagen magere velden, aan de bovenloop
van de Laak wat zompige beemden en schaarhout, ter hoogte van de middenloop weiland en
landbouwgrond en verderop kleine bospercelen; de rest was heide.
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1.3.3 Cartografische bronnen
Een bijkomende belangrijke bron van informatie is het historisch kaartmateriaal. Op basis van deze
oude kaarten kan een beeld worden gegeven van de evolutie van de bebouwing in het plangebied
door de eeuwen heen, maar met dien verstande dat de draad slechts kan opgepikt worden vanaf het
moment dat de eerste kaarten voor het gebied verschenen. Bovendien is de afwezigheid van
bebouwing op deze kaarten geen garantie dat er niets geweest is. In de beginperiode van de
cartografie werden voornamelijk grotere nederzettingen en belangrijke bouwwerken zoals
stadsomwallingen, kerken, kloosters en kastelen weergegeven en was er geen of weinig aandacht
voor de burgerlijke architectuur. Het was vaak niet de bedoeling om de huizen in detail of juist weer
te geven. Pas vanaf de 19e eeuw verschijnen de eerste gedetailleerde kadasterkaarten. Een concrete
huisgeschiedenis is uit het cartografisch materiaal alleen niet af te leiden. De kaarten kunnen wel
ondersteunend werken.
Ferraris (1771-1778)
De Ferrariskaarten zijn een verzameling van 275 uiterst gedetailleerde topografische kaarten van de
Oostenrijkse Nederlanden. Ze zijn opgemaakt tussen 1771 en 1778 onder kabel van Joseph de
Ferraris, een generaal bij de Oostenrijkse artillerie en veldmaarschalk in de Oostenrijkse
Nederlanden. Het is de eerste systematische kartering van het Belgische grondgebied.50
Op de Ferrariskaart (Figuur 28) is te zien dat het tracé binnen de dorpen min of meer de reeds toen
bestaande wegen volgt. Deze komen grotendeels overeen met de huidige situatie. Het gebied tussen
Rijkevorsel en Beerse en de ruimere omgeving van het plangebied is heide. In drie instanties (Figuur
29, Figuur 30 en Figuur 31) doorkruist het tracé één of meerdere bewoningsstructuren, maar dat kan
ook het gevolg van slechte georeferentie zijn. In deze gebieden is het land ook ingedeeld als veld,
weiland of akker, waarbij de percelen omzoomd zijn door een hagenrij.
Vandermaelen (1846-1854)
Een volgende bron zijn de Vandermaelenkaarten (Figuur 32), die gemaakt zijn door Philippe
Vandermaelen. Zijn gedetailleerde (schaal 1:20.000) Carte topographique de la Belgique is tussen
1846 en 1854 gemaakt en bestaat uit 250 folio’s.51
Ook op de Vandermaelenkaart volgt het plangebied waar aanwezig ook min of meer de toen reeds
bestaande wegen. De woonkernen van Rijkevorsel en Beerse worden doorkruist. Het grootste deel
van het tracé valt echter in heide (Heyde) gebied.
Atlas der Buurtwegen (1843-1845)

Ook op deze historische kaart volgt het tracé grotendeels toen reeds bestaande wegen. Het deel
langs het huidige Kanaal is onbebouwd en valt in heidegebied. Een aantal woonkernen wordt
doorkruist (Figuur 34, Figuur 35 en Figuur 36).
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Een andere 19e-eeuwse kadasterkaart is de Atlas der Buurtwegen (Figuur 33). Deze atlas werd
opgemaakt in opdracht van de wetgever en had als doel om ondubbelzinnig aan te duiden welke
kleine wegen een openbaar karakter hadden. Per toenmalige gemeente werd een atlas opgemaakt,
met uitzondering van een aantal stadskernen.52
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Figuur 28: Plangebied op de Ferrariskaart53
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Figuur 29: Detail 1 tracé op Ferrariskaart54
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Figuur 30: Detail 2 tracé op Ferrariskaart55

55
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Figuur 31: Detail 3 tracé op Ferrariskaart56
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Figuur 32: Plangebied op de Vandermaelenkaart57
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Figuur 33: Plangebied op de Atlas der Buurtwegen58
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Figuur 34: Detail 1 plangebied op de Atlas der Buurtwegen59
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Figuur 35: Detail plangebied op de Atlas der Buurtwegen60

Figuur 36: Detail 3 plangebied op de Atlas der Buurtwegen61

1.3.4 Archeologisch kader
De Centrale Archeologische Inventaris (CAI)62 is een databank van archeologische vindplaatsen in
Vlaanderen. Dit overheidsinstrument helpt een inschatting te maken over het archeologisch
potentieel van het plangebied.
Voor het plangebied zelf aan het tracé Rijkevorsel-Beerse zijn verschillende archeologische waarden
gekend (Figuur 37).63 De CAI-waarden worden in detail besproken per deelgebied.

Binnen deelgebied 2/5 is CAI 102947 de enige aanwezige melding in de directe omgeving van het
tracé. Het betreft een alleenstaande hoeve die reeds zichtbaar is op de Ferrariskaart.
Binnen deelgebied 3/5 (Figuur 40) bevinden zich drie CAI-waarden binnen de directe omgeving van
het tracé. Het betreft twee bunkers uit WOI (CAI 161770 en 161771) een vondst van acht losse
60
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62 CAI 2017
63 CAI 2017
61
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Binnen deelgebied 1/5 (Figuur 38) doorkruist het tracé CAI 160238 en 160239. Beide waarden staan
voor verdedigingslinies uit WOI. Verder grenst deze zone aan enkele vage sporen/verkleuringen die
zijn opgemerkt d.m.v. luchtfotografie (CAI 100218) en aan het 19e-eeuwse Hof ter Looi (CAI 102943).
In de buurt zijn vondsten geregistreerd uit de steentijd, metaaltijden en de Eerste Wereldoorlog
alsook urnen uit de ijzertijd.
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kanonballen (CAI 100965). Deze laatste hebben enkel een indicatieve waarde, gezien het een losse
vondst betreft. Bovendien wordt hier een gestuurde boring gepland waardoor geen archeologisch
onderzoek voorzien hoeft te worden. De locatie van de bunker met CAI-ID 161771 wordt verderop
uitgebreider besproken.
Ongeveer 100 m ten zuiden van het tracé binnen deelgebied 4/5 hebben archeologische opgravingen
en prospecties plaatsgevonden (CAI 101013, 154627, 207256 en 151571, zie Figuur 41) waar
bewoningssporen van de Romeinse tijd, bronstijd, ijzertijd en middeleeuwen zijn teruggevonden
alsook steentijdvondsten. Andere relicten van de Eerste Wereldoorlog worden geattesteerd ten
noorden van het tracé. Ca. 45 m ten zuiden van het tracé, ter hoogte van de Vissersstraat is CAIlocatie 951958 gelegen. Het betreft een alleenstaande hoeve uit de 18e eeuw.
Binnen deelgebied 5/5, zo’n 100 m ten zuiden van het tracé, is een bronzen bijl aangetroffen (CAI
150282) (Figuur 42). Eveneens ten zuiden van het tracé is een aantal CAI-locaties bekend. Het betreft
een bronzen depositie uit de 8e eeuw v. Chr. in de buurt van een woonstalhuis met verschillende
bijgebouwen en waterput uit de vroege ijzertijd (CAI 157484) op ca. 150 m ten zuiden van het tracé
en een losse vondst van een kokerbijltje uit de bronstijd (CAI 166018) op ongeveer 90 m ten zuiden
van het tracé.
Aan het oostelijke einde van het tracé heeft een archeologische opgraving plaatsgevonden waarbij
mogelijke sporen van een boerderij, bijgebouwen en waterput uit de ijzertijd werden aangetroffen
(CAI 162321). De opgraving werd in 2012 uitgevoerd door de Archeologische dienst Antwerpse
Kempen (AdAK) en was het gevolg van een proefsleuvenonderzoek waarbij sporen uit de ijzertijd
werden vastgesteld. In totaal werd zo’n 1.800 m2 vlakdekkend opgegraven. Hierbij werden 190
sporen gedocumenteerd waarin onder andere een huisplattegrond, 12 spiekers, een achtpalig
gebouw en enkele losse kuilen werden herkend. Het achtpalig gebouw bevatte een centrale kuil en
werd door de onderzoekers geïnterpreteerd als een hutkom of stal voor artisanale activiteiten,
daterend op de overgang van de late bronstijd naar de vroege ijzertijd. Het aangetroffen
hoofdgebouw dateert ergens in de midden- tot late ijzertijd. De onderzoekers vermoedden dat de
nederzetting zich met name naar het westen verder uitstrekte, aangezien de huisplattegrond in het
uiterste westen van het opgravingsterrein aanwezig was. Ten oosten hiervan waren met name
spiekers aanwezig. In het zuiden van het terrein werd een drietal greppels opgetekend. Dit betreft
perceelsgreppels uit de late middeleeuwen/nieuwe tijd. Voor gebruik van het terrein in de
tussenliggende periode werden geen aanwijzingen gevonden.64

64
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Hieronder worden de aanwezige CAI-waarden in de omgeving van het plangebied op de deelkaarten
aangegeven. Per deelgebied is een tabel met een korte omschrijving van de waarden opgenomen.
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Figuur 37: Overzicht totale tracé en omgeving op de CAI-kaart65

65 CAI
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Figuur 38: Plangebied en omgeving op CAI-kaart, deelgebied 1/566

CAI-nummer
161763
100465
100471
104555
100595
100472
160238
160239
100218
102943
160236
161764
160237
104554
100450
100452
100453
104561
105897
105898
100385

66 CAI
67

2017
CAI 2017

Omschrijving
WOI bunker (bunkertype I “MG”)
Circulaire structuur en meerdere donkere vlekken (luchtprospectie)
Donkere plekken en lineaire structuren (luchtprospectie)
Vier Hallstatt-type urnen uit de Late Bronstijd (toevalsvondst)
Urnengrafveld uit de IJzertijd (toevalsvondst)
Vierkante structuur (luchtprospectie)
Verdedigingslinie WOI, TAQ (luchtfotografie)
Borstwering/loopgraaf WOI (luchtfotografie)
Waarnemingen vage sporen/verkleuring (luchtprospectie)
19de eeuwse Hof ter Looi (alleenstaande hoeve)
Borstwering/loopgraaf WOI (luchtfotografie)
WOI bunker (bunkertype I “MG”)
WOI bunker (bunkertype I “MG”)
Grafheuvels met kringgreppels, urnen en losse crematies uit IJzertijd (opgraving)
Donkere vlekken, gebogen en lineaire structuren (luchtprospectie)
Rechthoekige structuur (luchtprospectie)
Donkere vlekken (luchtprospectie)
Urnengrafveld: vlekken, structuren, verschillende urnen (toevalsvondst)
Silex (eindschrabver, afslag, kling) en aardewerk (veldprospectie)
Silex (kling en kern) uit steentijd en aardewerk uit IJzertijd (veldprospectie)
Lithisch materiaal: 2 afslagen en 1 schrabber (veldprospectie)
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Tabel 2: CAI-waarden in de omgeving van deelgebied 1/5 van het plangebied67
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105902
100478
100479
105896
105906
105983
100395

Silexafslag (veldprospectie)
Langwerpige structuur en vlekken (luchtprospectie)
Donkere vlekken en trapeziumvormige verkleuring (luchtprospectie)
Lithisch materiaal: kern, afslag en silexfragment (veldprospectie)
Lithisch materiaal: 2 afslagen (veldprospectie)
Concentratie grijs aardewerk (veldprospectie)
Laat middeleeuwse scherf (veldprospectie)

Figuur 39: Plangebied en omgeving op CAI-kaart, detail 2/568

CAI-nummer
161765
161764
160226
105983
100395
158446
102947
105931

68 CAI
69

2017
CAI 2017

Omschrijving
WOI bunker (bunkertype III “IB”)
WOI bunker (bunkertype I “MG”)
Verdedigingslinie WOI (prikkeldraad), TAQ (luchtfotografie)
Concentratie grijs aardewerk (veldprospectie)
Middeleeuwse scherf (veldprospectie)
Glaskraal, drie zilveren Napoleon munten en grijsbakkend scherven (veldprospectie)
Alleenstaande hoeve, reeds zichtbaar op Ferrariskaart
Lithisch materiaal: kling (veldprospectie)
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Tabel 3: CAI-waarden in de omgeving van detail 2/5 van het plangebied69
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Figuur 40: Plangebied en omgeving op CAI-kaart, detail 3/570
Tabel 4: CAI-waarden in de omgeving van detail 3/5 van het plangebied71

70 CAI
71

2017
CAI 2017

Omschrijving
WOI bunker (bunkertype I “MG”) Antwerpen-Turnhoutstellung bunker Z365
Acht kanonballen van drie verschillende diameters (metaaldetectie)
WOI bunker (bunkertype II ‘M’) Antwerpen-Turnhoutstellung bunker Z364
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CAI-nummer
161770
100965
161771
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Figuur 41: Plangebied en omgeving op CAI-kaart, detail 4/572

CAI-nummer
161775
160224
160223
161773
161772
150282
951958
151559
151571

101013
163195
951970
158447
154627

951962
207256
72 CAI
73

2017
CAI 2017

Omschrijving
WOI bunker (bunkertype III “IB”)
Borstwering WOI, TAQ (luchtfotografie)
Verdedigingslinie WOI, prikkeldraad (luchtfotografie)
WOI bunker (bunkertype I “MG”)
WOI bunker (bunkertype I “MG”)
Bronzen bijl te dateren tussen 1500-1100 v.Chr (metaaldetectie)
Alleenstaande 18de-eeuwse hoeve
Potstal, kuilen en greppels uit de 15de eeuw (mechanische prospectie)
Gepolijste bijlen, Romeinse scherven en sporen, IJzertijd spiekers en aardewerk, Vroeg
middeleeuws aardewerk en greppels. Uit de volle middeleeuwen (1150-1200) een drietal
erven, bijgebouwen en waterputten en bootvormig gebouw uit de late middeleeuwen
(archeologische opgraving)
Waterput, (paal)kuilen uit onbepaalde periode. Twee boerderijen en een viertal spijkers uit
midden-IJzertijd(archeologische opgraving)
Vermoedelijke IJzertijd nederzetting (mechanische prospectie)
Alleenstaande hoeve uit de 18de eeuw of vroeger (kaartstudie)
Steentijd kwartsieten afslag, glaskraal en 19de-eeuws aardewerk (veldprospectie)
Midden-bronstijd grafmonument (met greppel en palenkrans) met twee crematiegraven.
Karolingische boerderij met bijgebouwen en waterput en een bootvormig
gebouwplattegrond uit de volle middeleeuwen (archeologische opgraving)
Sint-Corneliuskapel uit de Late middeleeuwen
Bewoning uit de Late middeleeuwen en waterput uit de nieuwe tijd (mechanische
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Tabel 5: CAI-waarden in de omgeving van detail 4/5 van het plangebied73

50

Verslag van Resultaten

101061

prospectie)
Kuilen, paalkuilen en greppels die waarschijnlijk afkomstig zijn van bijgebouwen uit de
vroegste fase van de boerderij (mechanische prospectie)

Figuur 42: Plangebied en omgeving op CAI-kaart, detail 5/574

CAI-nummer
160222
161780
161782
162321
166018
157484
163170
951960
150999
951959

74 CAI
75

2017
CAI 2017

Omschrijving
Borstwering WOI (luchtfotografie)
WOI bunker (bunkertype III “IB”)
WOI bunker (bunkertype III “IB”)
Mogelijk sporen van 4-palige bijgebouwen, boerderij en waterput uit IJzertijd
(archeologische opgraving)
Bronzen kokerbijl uit Bronstijd (metaaldetectie)
Min. één woonstalhuis met verschillende bijgebouwen en waterput uit Vroege IJzertijd.
Bronsdepot (te dateren in 8ste eeuw v.Chr.) met twee bronzen kokerbijlen en holle ringen.
Vondsten wijzen op bewoning in IJzertijd en Middeleeuwen (mechanische prospectie)
Molen van Beerse die reeds aangeduidt staat op Ferrariskaart
Waterput uit Vroeg-Romeinse tijd die wordt oversneden door waterkuil uit Middel-Romeinse
periode (opgraving)
Sint-Lambertuskerk
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Tabel 6: CAI-waarden in de omgeving van detail 5/5 van het plangebied75
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1.4 Besluit
1.4.1 Datering en interpretatie
Op basis van de verzamelde gegevens kan het niet met zekerheid gezegd worden of er binnen de
contouren van het geplande kabeltracé archeologische waarden aanwezig zijn. Op de beide bunkers
na zijn er geen archeologische waarden binnen de contouren van het tracé opgenomen. In het
algemeen zijn in de nabijheid van het tracé archeologische resten geattesteerd uit zeer diverse
perioden, met een lichte nadruk op lithisch materiaal dat voornamelijk middels veldprospecties is
verzameld, en op sporen uit de metaaltijden. Deze laatste werden met name aan de oostzijde van
het tracé, in Beerse en directe omgeving, opgegraven door de AdAK.
Het gehele tracé loopt over een hoogte in het landschap, met voldoende waterlopen die van de rug
afwateren om interessant te zijn geweest voor bewoning en/of gebruik door mensen vanaf de
steentijden. Ook de langs het tracé aanwezige bodems tonen aan dat er voldoende droge locaties
zijn geweest in het verleden voor mensen om zich te vestigen. Het feit dat er in de omgeving
materiaal is gevonden vanaf de steentijden en nederzettingen zijn opgegraven uit de metaaltijden
geeft aan dat er zeker potentie is om binnen de grenzen van het geplande tracé archeologische
waarden aan te treffen.

1.4.2 Archeologische verwachting en potentieel op kennisvermeerdering
Op basis van bovenstaande gegevens kan een algemene verwachting op archeologie voor het tracé
worden opgesteld. Gezien de landschappelijke ligging op een hogere rug in combinatie met de
aanwezigheid van voldoende waterbronnen in de nabijheid kan gesteld worden dat langs het gehele
tracé een kans is op het aantreffen van archeologische waarden. De in de Centrale Archeologische
Inventaris aanwezige meldingen getuigen ook van menselijke aanwezigheid in de (ruime) omgeving
in vrijwel alle archeologische perioden.
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Het specifieke verwachtingsmodel en potentieel op archeologie wordt besproken per deelgebied.
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1.4.2.1

Deelgebied 1/5

Figuur 43. Deelgebied 1.

In beide gele vensters op de kaart van deelgebied 1/5 (Figuur 43) volgt het tracé reeds bestaande
wegen, met uitzondering van de locatie waar grondstockage (groen gekleurd, uiterst rechts op de
kaart) zal plaatsvinden en het deel van het tracé dat aan de grondstockage grenst (in lichtblauw).

Voor het oostelijke gele venster op de kaart geldt dat het tracé weliswaar ook een bestaande weg
volgt, maar dat deze moet worden verbreed (lichtblauw op de kaart). Volgens de bodemkaart kan
hier een bodem met een plaggendek aanwezig zijn. Dit zal eerst moeten worden vastgesteld voordat
kan worden beslist of er verder archeologisch onderzoek nodig is. Indien het plaggendek dik genoeg
is en de huidige weg of voorgangers daarvan de bodem ondieper hebben verstoord dan de dikte van
de antropogene humus A-horizont, bestaat de kans dat eventueel aanwezige archeologische
waarden nog intact bewaard zijn onder het afdekkend materiaal. In dat geval zal het opbreken van
de weg en het aanleggen van de sleuf archeologische resten uit de steentijden of later kunnen
aantasten. Gezien de werkwijze hier is met name de verwachting op steentijdresten te onderzoeken.
De breedte waarbinnen bodemingrepen plaatsvinden, is ongeveer een rijvak, maar voor de werkzone
wordt ook een vijftal meter van de naastliggende percelen ingenomen. Hier wordt enkel de teelaarde
afgegraven, maar het is juist direct onder de teelaarde dat eventuele steentijdresten zich kunnen
bevinden. Voor sporen en resten uit latere perioden is de breedte van de ingreep te beperkt om
meer dan prospectieve kenniswinst op te leveren.
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Voor het westelijke gele venster geldt dat de kans groot is dat door de aanleg en eventuele heraanleg
van de weg in het verleden de bodem ter plaatse al (ten dele) is verstoord. Dat impliceert met name
dat er een lagere archeologische verwachting voorop gesteld kan worden voor intacte waarden uit
de steentijd. De aanwezigheid van archeologische waarden uit latere perioden kan niet uitgesloten
worden, maar gezien de werkwijze (grotendeels binnen het gabarit van de bestaande rijweg) is de
kenniswinst op dit deel van het tracé eerder fragmentarisch en prospectief te noemen.
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De groene zone voor grondstockage en de aansluitende lichtblauwe loop van het tracé dienen
onderzocht te worden. Hier zijn namelijk geen aanwijzingen voor verstoringen in het verleden en
gebaseerd op de bodemkaart, CAI en DHM is er wel een kans op de aanwezigheid van archeologische
waarden uit alle perioden vanaf de steentijd.
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Figuur 44. Detail tracé Hoeveweg.
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1.4.2.2

Deelgebied 2/5

Figuur 45. Deelgebied 2.

De westelijke gele zone binnen deelgebied 2/5 (Figuur 45) is hierboven reeds besproken.

Het grote oostelijke gele venster (Figuur 45) omkadert een deel van het tracé dat ook onderzocht
dient te worden; het betreft hier een uittredepunt van een gestuurde boring dat overloopt in een
kabel binnen een bestaande rijweg en een zone voor grondstockage. Dit traject, met uitzondering
van de grondstockage, volgt een bestaande wegenis. Het overige deel van het tracé op deze
deelkaart bestaat uit een gestuurde boring. Deze delen (buiten de gele vensters) hoeven niet
archeologisch onderzocht te worden.
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Het kleine middelste gele kader (Figuur 45) betreft een zone waar de kabel wordt aangelegd in ruraal
gebied – het tracé volgt hier geen bestaande verharde wegenis (Figuur 46) maar een aardenweg
waarin wel een RWA riolering aanwezig is. Het gaat om een stuk van ca 145 m tussen twee gestuurde
boringen. De in- en uitgangszones van de beide gestuurde boringen zullen zich aan de weerszijden
van deze zone bevinden. Gezien de bodems in het plangebied (zandbodems met/zonder profiel) kan
de aanwezigheid van intacte archeologische waarden uit vrijwel alle perioden niet worden
uitgesloten. De breedte van de zone wordt hier zo’n 7-8 m. Dat betekent dat voor perioden na de
steentijden eventuele sites te groot zullen zijn om volledig binnen de grenzen van de ingreep te
kunnen vatten. Voor latere perioden is de kenniswinst voor deze zone, te meer omdat een deel al
verstoord zal zijn bij de aanleg van de bestaande riolering, dan ook eerder prospectief te noemen.
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Figuur 47: Detail zone Zuiderdijk.
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Figuur 46. Detail werfzone Vlimmersebaan.
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Wanneer het tracé in detail van west naar oost wordt afgegaan, blijkt dat in het uiterste westen, daar
waar de kabel in de rijweg zal aansluiten aan een gestuurde boring, de kabel de eerste 60 m door
bodemtype Zdgy, een matig natte zandbodem met een humus B-horizont, loopt (Figuur 47). De kabel
zal hier volledig binnen de grenzen van de weg liggen en de werkzone komt nauwelijks buiten het
gabarit van de weg. De kans dat onder de reeds aangelegde weg en haar voorgangers nog intacte
archeologische waarden aanwezig zijn, is eerder klein te noemen. Vanaf de knik in het tracé, te zien
in Figuur 47, loopt de geplande kabel voor het overgrote deel door een zone die als OB (bebouwde
gronden) staat weergegeven. Het tracé loopt over de Zuiderdijk naar het oosten. Voor de aanleg van
deze dijk langs het Kanaal Dessel-Schoten en de latere aanleg/heraanleg van de weg hierop, zal de
ondergrond verstoord zijn. De kans dat binnen de contouren van de werkzone – te weten het tracé –
nog intacte archeologische waarden aanwezig zijn, is zeer klein. De Vlaamse Waterweg is momenteel
kaaimuurwerken aan het uitvoeren langs de Zuiderdijk.76 Voor de gehele loop van de kabel over de
dijk (ca. 1,2 km) is volgens BAAC Vlaanderen geen verder archeologisch vooronderzoek nodig.

Figuur 48: Detailzone zwaaikom kanaal.

76

Persoonlijke communicatie opdrachtgever.
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In het oosten van de onderzoekszone, daar waar een verbreding van het kanaal aanwezig is en de
weg naar het zuiden afbuigt, wordt de kabel onder het tracé aangesloten aan een gestuurde boring
(Figuur 48). Ten (noord)westen van het ingangspunt van de gestuurde boring (blauw in de Figuur 48)
is een locatie voor grondstockage voorzien (groen in Figuur 48). Zowel de grondstockageplaats als
het ingangspunt voor de gestuurde boring bevinden zich op braakliggend terrein. De weg die ter
hoogte van het tracé loopt, is onverhard en zal dan ook weinig tot geen impact hebben gehad op het
bodemarchief. De bodem staat hier gekarteerd als Zdp(o), een matig natte zandbodem zonder
profiel. Hoewel een dergelijke bodem niet direct een hoge verwachting op archeologische resten uit
de steentijd impliceert, kunnen waarden uit deze en met name ook latere perioden niet worden
uitgesloten.
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1.4.2.3

Deelgebied 3/5

Figuur 49. Deelgebied 3.

Het oostelijke gele kader binnen deelgebied 3/5 (Figuur 49) betreft een in- en uitgangspunt van twee
gestuurde boringen. De totale oppervlakte van het werkterrein bedraagt ca. 4.400 m 2. De bodem ter
plaatse bestaat uit een matig natte zandbodem met een duidelijke ijzer en/of humus B-horizont
(Zdg). In het uiterste noorden van de zone is een matig natte zandbodem zonder profiel met sterke
antropogene invloed aanwezig (Zdp(o)). Met name de eerstgenoemde heeft, indien intact, een
goede verwachting op waarden uit alle perioden vanaf de steentijd.
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De werkzone is niet bereikbaar middels bestaande wegen waardoor een tijdelijke werfweg moet
worden voorzien (de blauwe dichte lijn in Figuur 49). Voor de aanleg van de werfweg zal de teelaarde
worden afgegraven en een zandbaan (met of zonder rijplaten) worden voorzien. De werfweg
doorkruist bodemtype Zbg en in mindere mate Zdg en Zcg, zandbodems met een duidelijke ijzer
en/of humus B horizont, respectievelijk droog, matig nat en matig droog. Deze bodems hebben een
hoge verwachting op archeologische resten uit alle perioden vanaf de steentijd.
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1.4.2.4

Deelgebied 4/5

Figuur 50. Deelgebied 4.

In het uiterste westen op de kaart van deelgebied 4/5 wordt een gestuurde boring gepland (Figuur
50). Binnen de ca 1.200 m2 grote werkzone voor het ingangs-/uittredepunt (blauwe zone in Figuur
53) bevindt zich CAI-locatie 161771, bunker Z364 (type II ‘M’ – zie Figuur 52) van de AntwerpenTurnhoutstellung uit de Eerste Wereldoorlog. De ‘Turnhoutkanalstellung’ maakte deel uit van de
Grenzbefestigung gegen Holland en had een lengte van 34 km langs het Kanaal Dessel-Schoten.
Samen met de Stellung Antwerpen moest deze linie de dreiging uit het noorden tegen gaan.77

77

Gheyle & Bourgeois, 2013.
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Op de plannen ligt de volledige CAI-locatie binnen het werkterrein (zie Figuur 53), maar een detail uit
het liggingsplan geeft aan dat de open sleuf de bunker zelf niet zal raken (zie Figuur 54). De
gestuurde boring komt op ongeveer 10 m van de bunker uit. De open sleuf loopt ten zuiden van de
bunker (door de afbakening van de CAI-locatie) en raakt de bunker zelf net niet.
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Figuur 51: ligging van de Turnhoutkanalstellung en andere Stellunge ter verdediging van het Duitse front in WOI
(bron: Gheyle & Bourgeois, 2013).
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Vanaf het ingangs-/uittredepunt in Figuur 53 loopt het tracé eerst zo’n 620 m over de dijk
(Vaartstraat). Ter hoogte van de Vaartstraat 40 buigt het tracé af en volgt het verder de Vaartstraat,
maar niet langer aan de waterkant van het kanaal, maar tussen bebouwing aan weerszijden (Figuur
55). Ter hoogte van Vaartstraat 7 keert het tracé terug in de richting van het kanaal en loopt het 75
m over onbebouwd terrein (percelen 122/4, 122G en 122/2A, zie Figuur 55). Deze percelen staan
gekarteerd op de bodemkaart als bebouwde zone. In de directe omgeving worden de bodems
gekarteerd als Sdm: matig natte lemige zandbodems met een dikke antropogene humus A-horizont.
De kans bestaat dat er op deze locatie – in tegenstelling tot wat de bodemkaart aangeeft – eveneens
een dergelijke bodem aanwezig is. De bodemkaart is gebaseerd op een extensief boorgrid en de
terreinen tussen de boringen worden ingevuld op basis van de meest waarschijnlijke extrapolatie.
Het is echter ook zo dat de percelen zich in bebouwd gebied bevinden, in de directe nabijheid van
het Kanaal Dessel-Schoten, een kruispunt van wegen en een brug over het kanaal. De
werkzaamheden voor het aanleggen van de dijk langs het kanaal, het brughoofd en de wegenis en de
bouw van de gebouwen in de directe nabijheid van de locatie van de kabel hebben vermoedelijk
reeds behoorlijke verstoringen teweeg gebracht.
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Figuur 52: verschilende typen Duitse bunkers uit WOI. De bunker met CAI-ID 161771 is van het type II ‘M’
linksonder op de figuur (bron: Gheyle & Bourgeois, 2013).
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Figuur 54: Detailzone Vaartstraat, uittredepunt gestuurde boring in het westen en ligging in de weg ten oosten
van de bunker met CAI ID161771.
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Figuur 53: Detailzone Vaartstraat 59 met locatie bunker uit WOI.
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Figuur 55: Detail van het tracé ter hoogte van de Vaartstraat 59-19.

Deelgebied 5/5

Figuur 56: Deelgebied 5.
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Bij de kaart van deelgebied 5/5 (Figuur 56) is enkel voor het laatste deel, daar waar de kabels in een
huidige Elia-post geconnecteerd worden, geen archeologisch onderzoek nodig aangezien dit gebied
reeds volledig verstoord is door de aanleg van de huidige Eliapost. Het gehele deel van het tracé dat
in geel is omkaderd, volgt een bestaande weg. Het stuk aangegeven in lichtblauw volgt een wegenis
die te smal is voor de geplande werken. Hier wordt ook een strook van ca 5 m van de naastliggende
percelen ingericht als werkzone.
In het eerste deel van het tracé vanaf de Vissersstraat (Figuur 57) volgt de kabel de bestaande weg
naast de dijk langs het Kanaal Dessel-Schoten. Het is een smalle, onverharde weg waarvan de aanleg
vermoedelijk weinig impact heeft gehad op het bodemarchief. Langs dit deel van het tracé wordt de
bodem gekarteerd als matig droge tot matig natte zandleembodem met een dikke antropogene
humus A-horizont. Dergelijke bodems hebben een potentieel op goede bewaring van archeologische
resten uit alle perioden vanaf de steentijd.

Figuur 57. Detailzone Kleine Beek

Het laatste stuk van het tracé loopt langs de bestaande rijweg Busselen (Figuur 58) en doorsnijdt
volgens de bodemkaart matig natte tot matig droge zandleembodems met een dikke antropogene
humus A-horizont (Sdmy, Scm en Zcmy). Dergelijke bodems hebben op zich staand een matige
verwachting op de bewaring van archeologische waarden uit alle perioden vanaf de steentijd, met
name door de aanwezigheid van een afdekkend pakket in de vorm van een antropogene A-horizont.
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Zo’n 100 m ten zuiden van het tracé is een bronzen bijl aangetroffen (CAI 150282). Ca. 45 m ten
zuiden van het tracé, ter hoogte van de Vissersstraat is CAI-locatie 951958 gelegen. Het betreft een
alleenstaande hoeve uit de 18e eeuw. Deze laatste CAI-waarde heeft geen directe implicaties voor de
archeologische verwachting van de locatie van het tracé. De bronzen bijl is wel een indicatie dat er in
ieder geval in die periode menselijke aanwezigheid in het gebied was. Sporen en resten uit deze en
andere perioden kunnen dan ook niet worden uitgesloten ter hoogte van de geplande kabel.
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Een klein deel van het tracé staat gekarteerd als bebouwd (OB). Hier wordt al een zekere mate van
verstoring verondersteld, maar of er daadwerkelijk verstoringen hebben plaatsgevonden, kan enkel
middels een bodemonderzoek worden vastgesteld.
Ten zuiden van het tracé is een aantal CAI-locaties bekend. Het betreft een bronzen depositie uit de
8e eeuw v. Chr in de buurt van een woonstalhuis met verschillende bijgebouwen en waterput uit de
vroege ijzertijd (CAI 157484) op ca. 150 m ten zuiden van het tracé en een losse vondst van een
kokerbijltje uit de bronstijd (CAI 166018) op ongeveer 90 m ten zuiden van het tracé. Aan het
oostelijke einde van het tracé heeft een archeologische opgraving plaatsgevonden waarbij mogelijke
sporen van een boerderij, bijgebouwen en waterput uit de ijzertijd werden aangetroffen (CAI
162321, zie Figuur 59). De onderzoekers van AdAK die de opgraving van het terrein in 2012
uitvoerden, gaan er van uit dat de nederzetting zich verder naar het westen uitstrekt, maar het is niet
volledig uitgesloten dat er zich ook nog sporen zuidelijker dan de begrenzing van de opgravingsput
bevinden. In het zuiden van het terrein zijn enkele perceelsgreppels uit de late
middeleeuwen/nieuwe tijd gevonden.
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Gezien de vermoedelijk aanwezige bodems en de meldingen in de CAI van bewoningssporen uit de
(vroege) ijzertijd en bronstijd heeft het gebied een hoge verwachting op het aantreffen van sporen
en resten uit de metaaltijden en in mindere mate op sporen en vondsten uit andere perioden. De
kans is echter groot dat de bodem al (ten dele) verstoord is geraakt door de aanleg (en eventuele
heraanleg) van de wegenis in het verleden. Omwille van de gebruikte werkwijze voor de aanleg van
de kabel in bestaande wegen, te weten het opbreken van het rijvak en het aanleggen van een sleuf
met een breedte van 2 m hier in, is de kans op het aantreffen van intacte archeologische resten die
tot een relevante kenniswinst kunnen leiden klein. Eventuele kenniswinst is eerder fragmentarisch
en prospectief te noemen in dat geval. Evenwel kunnen restanten van diepere sporen nog bewaard
gebleven zijn onder de aangenomen verstoringsdiepte.
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Figuur 58. Detailzone Busselen

Figuur 59: de ligging van het sporenplan van de opgraving aan Busselen te Beerse van ADAK ten opzichte van de
geplande kabel.

1.4.3 Afweging noodzaak verder vooronderzoek
De afweging tot noodzaak verder vooronderzoek wordt hier besproken per deelgebied.
Deelgebied 1/5

Voor het westelijke gele venster binnen deelgebied 1/5 (Figuur 43) geldt dat de kans groot is dat
door de aanleg en eventuele heraanleg van de weg in het verleden de bodem ter plaatse al (ten dele)
is verstoord. Dat impliceert met name dat er een lagere archeologische verwachting voorop gesteld
kan worden voor intacte waarden uit de steentijd. De aanwezigheid van archeologische waarden uit
latere perioden kan niet uitgesloten worden, maar gezien de werkwijze (grotendeels binnen het
gabarit van de bestaande rijweg) is de kenniswinst op dit deel van het tracé eerder fragmentarisch en
prospectief te noemen. De CAI-waarden waar de kabel langs zal gaan, zijn alle locatiespecifiek te
noemen en zullen zich naar verwachting niet binnen de contouren van het plangebied uitstrekken.
Voor deze zone adviseert BAAC Vlaanderen geen bijkomende maatregelen of aanpassing van
werkwijze voor de aanleg van de kabel.
Voor het oostelijke gele venster op de kaart (Figuur 43) geldt dat het tracé weliswaar ook een
bestaande weg volgt, maar dat voor de aanleg van de leiding een bredere werfzone moet worden
ingericht (lichtblauw op de kaart). Volgens de bodemkaart kan hier een bodem met een plaggendek
aanwezig zijn. Dit zal eerst moeten worden vastgesteld voordat kan worden beslist of er verder
archeologisch onderzoek nodig is. Indien het plaggendek dik genoeg is en de huidige weg of
voorgangers daarvan de bodem ondieper hebben verstoord dan de dikte van de antropogene humus
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A-horizont, bestaat de kans dat eventueel aanwezige archeologische waarden nog intact bewaard
zijn onder het afdekkend materiaal. In dat geval zal het opbreken van de weg en het aanleggen van
de sleuf archeologische resten uit de steentijden of later kunnen aantasten. Gezien de werkwijze hier
(de breedte waarbinnen bodemingrepen plaatsvinden, is ongeveer een rijvak) is met name de
verwachting op steentijdresten te onderzoeken. Voor sporen en resten uit latere perioden is de
breedte van de ingreep te beperkt om meer dan prospectieve kenniswinst op te leveren. Het
onderzoek zou hier moeten beginnen met landschappelijke boringen om te zien wat de aard en
gaafheid van het bodemprofiel ter plaatse is. Gezien de lengte van het tracé hier (ca 540 m), en met
een tussenafstand van 50 m tussen de boringen, zou het gaan om 11 landschappelijke boringen.
Indien er een afdekkende (plaggen)bodem aanwezig blijkt én de reeds bestaande verstoring door de
weg hier ondieper is dan de dikte van de plaggenbodem én de onderliggende bodem intact is,
worden deze gevolgd door archeologische boringen. In alle andere gevallen stopt het archeologisch
onderzoek na de landschappelijke boringen.
De groene zone voor grondstockage en de aansluitende lichtblauwe loop van het tracé dienen
onderzocht te worden. Hier zijn namelijk geen aanwijzingen voor verstoringen in het verleden en
gebaseerd op de bodemkaart, CAI en DHM is er wel een kans op de aanwezigheid van
steentijdwaarden. Het onderzoek zou hier moeten starten met landschappelijke boringen. Het totale
oppervlak van de zone voor stockage en het tracé samen is ca 12.400 m 2. Bij een dichtheid van zes
landschappelijke boringen per hectare komt dat neer op acht landschappelijke boringen. Indien de
bodem intact blijkt (of op delen intact blijkt), worden de landschappelijke boringen gevolgd door
archeologische boringen. Nadat de steentijdverwachting is onderzocht, dienen proefsleuven (ca
1550 m2) te worden gedaan om de aanwezigheid van archeologische waarden uit latere perioden te
onderzoeken.
Samenvatting onderzoek deelgebied 1/5
-

19 landschappelijke boringen

-

Afhankelijk van de resultaten van de landschappelijke boringen: archeologische boringen

-

1.550 m2 proefsleuven - niet afhankelijk van resultaten van landschappelijke boringen (tenzij
zeer zware verstoringen vastgesteld worden)
Deelgebied 2/5

Het kleine middelste gele kader op de kaart van deelgebied 2/5 (Figuur 45) betreft een zone waar de
kabel wordt aangelegd in ruraal gebied – het tracé volgt hier een onverharde openbare weg. Het gaat
om een stuk van ca 145 m tussen de intredepunten van twee gestuurde boringen. De werkzones
voor de in- en uittredepunten van de beide gestuurde boringen zullen zich aan de weerszijden van
deze zone bevinden. Gezien de bodems in het plangebied (zandbodems met/zonder profiel) kan de
aanwezigheid van intacte archeologische waarden uit vrijwel alle perioden niet worden uitgesloten.
Er zullen dan ook in eerste instantie landschappelijke boringen moeten worden gezet. Bij boringen
om de 50 m komt dat neer op vier landschappelijke boringen voor het stuk dat in blauw staat
aangegeven in Figuur 46. Indien uit de landschappelijke boringen blijkt dat de bodem (grotendeels)
gaaf is, zullen archeologische boringen moeten worden uitgevoerd. Het aantal boringen is op
voorhand niet in te schatten omdat dat afhankelijk is van de omvang van de locatie(s) met een
intacte bodem. Als er geen steentijdwaarden worden aangetroffen in de boringen, kan het
archeologisch onderzoek afgerond worden. Gezien de maximale breedte van de ingreep (7-8 m) is
eventuele kenniswinst voor latere perioden eerder prospectief van aard – volledige gebouwen, laat
staan sites, kunnen in een dergelijk smal venster niet volledig gevat worden.
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Het grote oostelijke gele venster (Figuur 45) omkadert een deel van het tracé dat ook onderzocht
dient te worden; het betreft hier een uittredepunt van een gestuurde boring dat overloopt in een
kabel binnen een bestaande rijweg en een zone voor grondstockage. Dit traject, met uitzondering
van de grondstockage, volgt een bestaande wegenis. Het overige deel van het tracé op deze
deelkaart bestaat uit een gestuurde boring. Deze delen (buiten de gele vensters) hoeven niet
archeologisch onderzocht te worden.
Het tracé loopt in het westelijk deel van deelgebied 2/5 vrijwel volledig over de breedte van de weg
en komt nauwelijks buiten het gabarit van de weg. De kans dat onder de reeds aangelegde weg en
haar voorgangers nog intacte archeologische waarden aanwezig zijn, is eerder klein te noemen. Voor
de gehele loop van de kabel over de dijk (ca. 1,2 km) is volgens BAAC Vlaanderen geen verder
archeologisch vooronderzoek nodig. Dit omdat bij de aanleg en heraanleg van de dijk de ondergrond
en eventuele archeologische waarden mogelijk reeds verstoord zijn.
In het oosten van de onderzoekszone, daar waar een verbreding van het kanaal aanwezig is en de
weg naar het zuiden afbuigt, wordt de kabel aangesloten aan een gestuurde boring (zie Figuur 48).
Ten (noord)westen van het ingangspunt van de gestuurde boring (blauw in de Figuur 48) is een
locatie voor grondstockage voorzien (groen in Figuur 48). Zowel de grondstockageplaats als het
ingangspunt voor de gestuurde boring bevinden zich op braakliggend terrein. De weg die ter hoogte
van het tracé loopt, is onverhard en zal dan ook weinig tot geen impact hebben gehad op het
bodemarchief. In deze zone, in totaal ca 4.000 m2 groot, zal dan ook archeologisch vooronderzoek
naast het bureauonderzoek noodzakelijk zijn. In eerste instantie zal middels een landschappelijk
bodemonderzoek moeten worden onderzocht wat de gaafheid van het bodemprofiel is en of de
kartering volgens de bodemkaart juist is. Dit gebeurt aan de hand van vier landschappelijke
boringen. Indien bij het landschappelijk bodemonderzoek blijkt dat de bodem ter plaatse wel kans
biedt op de aanwezigheid van steentijdresten, dienen deze gevolgd te worden door archeologische
boringen. In geval van zeer sterke verstoring zal er geen verder archeologisch onderzoek
noodzakelijk zijn. De zone wordt ingericht voor tijdelijke grondstockage. Dat betekent dat enkel de
teelaarde wordt afgegraven. Indien een eventueel archeologisch relevante laag dieper dan 40 cm
onder de ondergrens van de teelaarde ligt, zullen archeologische resten en sporen door deze buffer
beschermd blijven en hoeft geen verder onderzoek plaats te vinden. In alle andere gevallen zullen
proefsleuven uitgevoerd moeten worden (500 m2).

-

8 landschappelijke boringen

-

Afhankelijk van de resultaten van de landschappelijke boringen: archeologische boringen

-

500 m2 proefsleuven (tenzij zeer zware verstoringen vastgesteld worden óf er tussen
eventueel aanwezige archeologisch relevante lagen en de ondergrens van de teelaarde een
buffer van tenminste 40 cm zit)

1.4.3.3

Deelgebied 3/5

Binnen deelgebied 3/5 (Figuur 49) bestaat het overgrote deel van het tracé uit gestuurde boringen.
Bij de begin- en uitgangspunten van de gestuurde boringen is verder archeologisch vooronderzoek
vereist. Een landschappelijk bodemonderzoek in de vorm van boringen (vier landschappelijke
boringen aan de oostelijke in- en uitgang) wordt door BAAC Vlaanderen bvba geadviseerd. Indien de
bodem (grotendeels) gaaf is, zullen archeologische boringen gezet moeten worden om de
aanwezigheid van eventuele steentijdwaarden te onderzoeken. Indien de onderzoeken naar
steentijdwaarden afgerond zijn, moeten er proefsleuven in de zone worden uitgevoerd om de
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aanwezigheid van archeologische resten uit latere perioden te onderzoeken. Dit komt voor deze zone
neer op ca 550 m2 proefsleuven.
De werkzone is niet bereikbaar middels bestaande wegen waardoor een tijdelijke werfweg moet
worden voorzien (de blauwe dichte lijn in Figuur 49). Voor de aanleg van de werfweg zal de teelaarde
worden afgegraven en een zandbaan (met of zonder rijplaten) worden voorzien. De werfweg moet
onderzocht worden aan de hand van dezelfde criteria als de werkzone voor de in- en uittredepunten
van de gestuurde boringen. Dat wil zeggen dat over een afstand van zo’n 270 m om de 50 m een
boring wordt gezet om de gaafheid van het bodemprofiel te gaan. Dit komt neer op 6
landschappelijke boringen, eventueel gevolgd door archeologische boringen op locaties met een
intacte bodem. De breedte van de werfweg zal ongeveer 5 m zijn. Hierdoor is onderzoek naar sporen
uit latere perioden dan de steentijd niet aangewezen: eventuele kenniswinst is in dergelijke smalle
kijkvensters enkel prospectief te noemen.
Samenvatting onderzoek deelgebied 3/5
-

10 landschappelijke boringen

-

Afhankelijk van de resultaten van de landschappelijke boringen: archeologische boringen

-

550 m2 proefsleuven (tenzij zeer zware verstoringen vastgesteld worden)

1.4.3.4

Deelgebied 4/5

In het uiterste westen van deelgebied 4/5 (Figuur 50) wordt een gestuurde boring gepland ter hoogte
van een bunker uit WOI. De werkzone voor het ingangs- en uittredepunt bedraagt ca. 1.200 m². Hier
is archeologisch vervolgonderzoek vereist. Omdat een eventueel onderzoek niet voorafgaand aan de
werken uitgevoerd kan worden (het terrein is momenteel verhard met gravé en in gebruik als
parking), wordt een werfbegeleiding van de aanlegsleuf van ca. 50 m voorgesteld. Dat houdt in dat
van zodra de verharding wordt verwijderd een archeoloog aanwezig is om de verdere aanleg van de
sleuf op te volgen. De eerste afgravingen van de grond gebeuren dan op aanwijzing van de
archeoloog. Indien sporen rond de bunker aanwezig zijn, worden deze geregistreerd middels foto’s
en digitale tekeningen, en indien noodzakelijk gecoupeerd, bemonsterd en afgewerkt. Van zodra de
archeoloog klaar is, kan de aanleg van de sleuf ten behoeve van de kabel worden voortgezet.

Vervolgens loopt het tracé verder langs een bestaande weg. Gezien de werkwijze binnen bestaande
rijwegen, te weten een enkel rijvak dat wordt opgebroken en waarbinnen een sleuf van 2 m wordt
aangelegd, kan worden aangenomen dat eventuele aanwezige archeologische waarden enkel
versnipperde kennis zullen kunnen opleveren. Bovendien is de kans groot dat door de aanleg en
eventuele heraanleg van de weg in het verleden de bodem al verstoord is geraakt. Verder
archeologisch vooronderzoek wordt niet geadviseerd - voornamelijk omdat door de werkwijze
slechts een breedte van 2 m effectief verstoord wordt.
Vanaf de Houtseweg tot aan het kruispunt met de Vissersstraat op perceel 152V volgt de kabel
wederom de loop van een bestaande onverharde weg voor de lengte van 145 m (Figuur 60). Gezien
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Vanaf het ingangs-/uittredepunt loopt het tracé verder langs de dijk, Vaartstraat en nadien terug in
de richting van het kanaal. De werkzaamheden voor het aanleggen van de dijk langs het kanaal, het
brughoofd en de wegenis en de bouw van de gebouwen in de directe nabijheid van de locatie van de
kabel, hebben alle vermoedelijk reeds behoorlijke verstoringen teweeg gebracht. In combinatie met
de zeer beperkte ingreep (75 lopende meters sleuf) adviseert BAAC Vlaanderen hier geen verder
archeologisch vooronderzoek– eventuele aanwezige archeologische waarden zullen op hun best
fragmentarisch bewaard zijn en kenniswinst heeft dan ook geen enkele complexwaarde.
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de werkwijze binnen bestaande rijwegen, te weten een enkel rijvak dat wordt opgebroken en
waarbinnen een sleuf van 2 m wordt aangelegd, kan worden aangenomen dat eventuele aanwezige
archeologische waarden enkel versnipperde kennis zullen kunnen opleveren. Bovendien is de kans
groot dat door de aanleg en eventuele heraanleg van de weg in het verleden de bodem al verstoord
is geraakt. Hoewel volgens de bodemkaart een bodem met antropogene humus A-horizont aanwezig
is, en in theorie de wegenis ondieper zou kunnen zijn dan dat, lijkt verder onderzoek (buiten
bureauonderzoek) op dit korte stuk tracé niet aangewezen, voornamelijk omdat door de werkwijze
slechts een breedte van 2 m effectief verstoord wordt.

Figuur 60: Detailzone Houtseweg

Samenvatting onderzoek deelgebied 4/5
Werfbegeleiding van de open sleuf (ca 50m) ter plaatse van de bunker uit WOI (CAI
ID161771)

1.4.3.5

Deelgebied 5/5

Bij de kaart van deelgebied 5/5 (Figuur 56) is enkel het laatste deel, daar waar de kabels in een
huidige Elia-post geconnecteerd worden, niet interessant voor archeologie aangezien dit gebied
reeds volledig verstoord is door de huidige Eliapost. De rest van het tracé volgt hier een bestaande
weg, die op een deel te smal is voor de geplande werken (lichtblauw op Figuur 56). Hier wordt ook
een strook van ca 5 m van het naastliggende perceel tijdelijk ingenomen als werkterrein. Op dit deel
van het tracé dienen ten eerste landschappelijke boringen geplaatst te worden. Bij een lengte van
850 m (van de Vissersstraat tot aan het begin van de verharde weg Busselen (ter hoogte van percelen
307C, 311A en 523B) en een tussenafstand van 50 m tussen de boringen komt dat neer op 17
landschappelijke boringen (het lichtblauwe stuk). Indien uit de boringen blijkt dat de bodem (deels)
intact is, zullen op die locaties archeologische boringen moeten worden gezet. Het aantal is pas in te
schatten na afloop van het landschappelijk bodemonderzoek. Indien uit de archeologische boringen
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blijkt dat er steentijdwaarden binnen de loop van het tracé aanwezig zijn, kan wellicht best gekozen
worden voor een wijziging in strategie om de archeologie in situ te bewaren en kosten voor het
archeologisch onderzoek te beperken. Indien de bodem grotendeels intact is en er geen
steentijdwaarden worden aangetroffen in archeologische boringen, dient een proefsleuf te worden
aangelegd ten behoeve van de archeologie voor het onderzoek naar sporen en resten uit latere
perioden dan de steentijd. Bij een werfzone met een breedte van 15 m is het namelijk mogelijk om
(vrijwel) complete structuren binnen de werkzone te vatten. De kenniswinst is dan niet louter
prospectief, maar wel degelijk relevant te noemen. De proefsleuven zouden het tracé volgen en
hebben bijgevolg een lengte van 850 m. Bij een breedte van 2 m geeft dat een oppervlakte van
1.700 m2 proefsleuf.
Op het meest oostelijke stuk van het tracé wordt, gezien de vermoedelijk aanwezige bodems en de
meldingen in de CAI, een redelijk hoge verwachting op het aantreffen van sporen en resten uit de
metaaltijden en in mindere mate op sporen en vondsten uit andere perioden gegeven. De kans is
echter groot dat de bodem al (ten dele) verstoord is geraakt door de aanleg (en eventuele heraanleg)
van de wegenis in het verleden. Omwille van de gebruikte werkwijze voor de aanleg van de kabel in
bestaande wegen, te weten het opbreken van een enkel rijvak en het aanleggen van een sleuf met
een breedte van 2 m hier in, is de kans op het aantreffen van intacte archeologische resten die tot
een relevante kenniswinst kunnen leiden klein. Eventuele kenniswinst is eerder fragmentarisch en
prospectief te noemen in dat geval. Buiten het bureauonderzoek acht BAAC Vlaanderen op dit deel
van het tracé dan ook geen verder vooronderzoek noodzakelijk. Ter hoogte van CAI-waarde 162321
langs het laatste gedeelte van de rijweg Busselen (85 m) is het aangewezen om op het moment dat
de rijweg is opgebroken en de bovenlaag wordt verwijderd een archeologische begeleiding te laten
uitvoeren. De reden hiervoor is de aangrenzende locatie van een ijzertijdopgraving. Op die manier
kunnen eventueel onder de weg doorlopende en nog bewaard gebleven sporen worden
geregistreerd/vervolledigd. Van zodra eventueel aanwezige archeologische lagen zijn geregistreerd,
kan de aanleg van de sleuf voor de kabel worden voortgezet.
Samenvatting onderzoek deelgebied 5/5
-

17 landschappelijke boringen

-

Afhankelijk van de resultaten van de landschappelijke boringen: archeologische boringen

-

1.700 m2 proefsleuf.

-

Werfbegeleiding ca. 85 m ter hoogte van de opgraving aan de uiterste oostzijde van het tracé

Na gedetailleerde bestudering van het gehele tracé kon worden vastgesteld dat grote delen ervan
geen relevante archeologische kenniswinst zouden opleveren bij het uitvoeren van verder
vooronderzoek. Voor de delen waar dat wel het geval is, is het onderzoek per zone uitgeschreven. In
totaal, over het gehele tracé van 8,7 km gaat het samenvattend om volgende onderzoeken en
aantallen:
-

54 landschappelijke boringen

-

Eventueel archeologische boringen (aantal enkel te bepalen na uitvoering landschappelijke
boringen)

-

4300 m2, oftewel 2150 lopende meters proefsleuven
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Twee zones met een begeleiding van de werken, te weten een zone van 50 m ter hoogte van
de bunker aan de Vaartstraat en een van 85 m aan het oostelijke einde van het tracé aan
Busselen.
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2 Samenvatting
Naar aanleiding van een aanvraag voor een omgevingsvergunning ten behoeve van de aanleg van
een elektriciteitskabel langs een tracé tussen Rijkevorsel en Beerse in de provincie Antwerpen heeft
BAAC Vlaanderen bvba een archeologienota met uitgesteld vooronderzoek opgemaakt. Langs het ca.
8,7 km lange tracé wordt een ondergrondse hoogspanningsverbinding gelegd die voor grote delen
van de loop ervan in een open sleuf wordt aangelegd (ca 6,2 km). Deze geplande werken impliceren
aanzienlijke ingrepen die qua omvang een directe bedreiging betekenen voor potentieel aanwezig
archeologisch erfgoed.
Het onderzoeksterrein bevindt zich in de Antwerpse Kempen, ook Noorderkempen genoemd.
Geomorfologisch staat het gebied bekend als de Kempische laagvlakte, een gebied gelegen tussen de
Scheldepolders in het westen en het Limburgs plateau in het oosten. Deze laagvlakte loopt door tot
op Nederlands grondgebied. De overgang naar de Scheldepolders wordt gekenmerkt door een
steilrand of talud, die voornamelijk op Nederlands grondgebied voorkomt en gekend is als de
‘Brabantse Wal’.
Binnen het tracé zelf werd nog geen archeologisch onderzoek uitgevoerd. In de nabijheid van de loop
ervan zijn wel archeologische waarden bekend uit vrijwel alle perioden vanaf de steentijd. Met name
aan de oostelijke zijde van het tracé, te Beerse, zijn meerdere meldingen van vondsten uit de
metaaltijden bekend. Hier zijn ook enkele opgravingen gedaan die sporen uit de ijzertijd hebben
opgeleverd. De kans op archeologische waarden uit alle perioden is dan ook aanwezig, mede gezien
de ligging op een hoge rug in het landschap.
Grote delen van het tracé lopen gelijk met bestaande wegen. Hier zal al een zekere verstoring van
het bodemarchief hebben plaatsgevonden. Gezien de lengte van het tracé en het feit dat er ook
grotere zones worden ingenomen als werkterrein voor in- en uitgangspunten van gestuurde
boringen en voor grondstockage kan er echter niet van uitgegaan worden dat het terrein over de
gehele oppervlakte evenredig verstoord is. Om deze reden werd beslist verder vooronderzoek te
adviseren, beginnend met een landschappelijk booronderzoek. Op deze manier kan de
bewaringstoestand van het oorspronkelijke bodemprofiel worden onderzocht en kan de mate van
verstoring van het huidige terrein worden nagegaan.
Als uit dit landschappelijk booronderzoek blijkt dat de oorspronkelijke bodemprofielen (plaatselijk)
goed bewaard zijn en de verstoring van het huidige terrein eerder oppervlakkig blijkt te zijn, zal een
verkennend archeologisch booronderzoek volgen, eventueel gevolgd door een waarderend
archeologisch onderzoek. Op locaties waar de inname van terreinen breder is dan enkel de werfzone
(te weten in- en uitgangspunten van gestuurde boringen en zones ten behoeve van grondstockage)
worden proefsleuvenonderzoeken voorzien.
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verkregen en de terreinen in (tijdelijke) eigendom zijn gekomen.
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Plannenlijst Rijkevorsel-Beerse
Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

Projectcode bureauonderzoek 2017L203
Figuur 1
Topografische kaart
Plangebied op topografische kaart.
1:10.000
Digitaal
26/12/2017 (raadpleging)

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

Figuur 2- Figuur 8
Kadasterkaart
Plangebied op het GRB (kadasterkaart)
1:250
Digitaal
26/12/2017 (raadpleging)

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

Figuur 9- Figuur 10
Figuur
Standaard sleuf en werfzone
1:100
Digitaal
07/02/2018

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

Figuur 11-Figuur 15
Orthofoto
Plangebied en gekende verstoringen op orthofoto
1:2.000
Digitaal
07/02/2018 (raadpleging + plot door BAAC)

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

Figuur 16
Doorsnede
Doorsnede toekomstige inplanting
Onbepaald
Digitaal
Onbepaald

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

Figuur 17
Digitaal Hoogtemodel
Plangebied op DHM Vlaanderen
Onbekend
Digitaal
07/02/2018 (raadpleging)

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

Figuur 18
Geologische kaart
Plangebied op tertiairgeologische kaart
1:50.000
Digitaal
26/12/2017 (raadpleging)
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Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

Figuur 19
Geologische kaart
Plangebied op quartairgeologische kaart
1:200.000
Digitaal
26/12/2017 (raadpleging)

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

Figuur 20
Geologische kaart
Plangebied op quartairgeologische kaart
1:50.000
Digitaal
27/12/2017 (raadpleging)

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

Figuur 22-Figuur 27
Geologische kaart
Plangebied op bodemkaart
1:20.000
Digitaal
31/01/2018 en 07/02/2018 (raadpleging)

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan

Figuur 28-Figuur 31
Historische kaart
Topografische kaart van de Oostenrijkse
Nederlanden, opgeteld door Joseph de Ferraris
1:11.520
Analoog
1771-1778
26/12/2017 (raadpleging)

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

Figuur 33
Historische kaart
Topografische kaart, opgesteld door Philippe
Vandermaelen
1:20.000
Analoog
1846-1854
27/12/2017 (raadpleging)

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Aanmaakdatum
Datum

Figuur 34-Figuur 36
Historische kaart
Atlas der Buurtwegen
1:20.000
Analoog
1843-1845
26/12/2017 (raadpleging)

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Aanmaakperiode
Datum

Figuur 37-Figuur 42
Centraal Archeologische Inventaris
Plangebied op CAI-kaart
1:1
Digitaal
2001-2017
26/12/2017 (raadpleging)
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Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum
Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum
Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

Figuur 43, Figuur 45, Figuur 49-Figuur 50,
Synthesekaarten / Deelgebiedkaart
Plangebied op CAI-kaart en bodemkaart met
geplande werken
Divers
Digitaal
09/01/2018 en 07/02/2018 (raadpleging)
Figuur 44, Figuur 46-Figuur 48, Figuur 53-Figuur 55,
Figuur 57-Figuur 58, Figuur 60
Synthesekaarten / Detailzonekaarten
Plangebied op CAI en bodemkaart met geplande
werken
Divers
Digitaal
09/01/2018 en 07/02/2018 (raadpleging)
Figuur 59
Synthesekaart
Plangebied op bodemkaart met geplande werken en
kaart opgraving ADAK
Divers
Digitaal
06/02/2018 (raadpleging)
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Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
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7 Bijlagen
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7.1 Info werkzaamheden aanleg sleuf en werkzone
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