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1. Samenvatting van het vooronderzoek zonder ingreep in de bodem
In september 2017 werd door Studiebureau Archeologie bvba een archeologienota (projectcode:
2017J282) ingediend naar aanleiding van een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag voor een
terrein ter hoogte van de Krijgsbaan in de gemeente Mortsel (prov. Antwerpen, fig. 1.1).1 Op basis van
de resultaten van het bureauonderzoek werd een Programma van Maatregelen opgemaakt voor de
uitvoering van een uitgesteld vooronderzoek met ingreep in de bodem.
De vergunningsaanvraag heeft betrekking op de aanleg van een parking en wegenis binnen de grenzen
van het projectgebied (fig. 1.2). Het projectgebied heeft een oppervlakte van ca. 6920 m2. Dwars
doorheen het projectgebied zal een wegenis in cementbeton worden aangelegd. De overige ruimte
wordt bedekt met grasbetontegels om dienst te doen als parkeerzone en wordt beplant met hagen en
hoogstambomen. De terreindoorsnedes tonen dat de bodemingreep ter hoogte van de wegenis een
diepte zal bereiken van ca. 53 cm onder het huidige maaiveld. De oppervlakte van deze bodemingreep
bedraagt een strook van 1583 m2. De parking ten noorden en ten zuiden van deze wegenis zal worden
aangelegd met grasbetontegels die de bovengrond tot 40 cm diep zullen roeren. Voor de inplanting
van de hoogstambomen verspreid over het terrein zullen lokaal putten tot 100 cm diep worden
uitgegraven.2
Het te ontwikkelen gebied is momenteel in gebruik als grasland (fig. 1.3). In theorie bezit het
projectgebied een groot archeologisch potentieel. Talrijke archeologische waarnemingen in de directe
omgeving wijzen op menselijke aanwezigheid vanaf de steentijd in dit gebied. Net ten oosten van het
projectgebied werd een kleinschalig landbouwbedrijf uit de midden-Romeinse tijd opgegraven. Ook
ten noordoosten van het projectgebied werd de aanwezigheid van bewoningssporen uit de late
ijzertijd en (laat) Romeinse periode vastgesteld. Historisch kaartmateriaal toont de aanwezigheid van
een kleine gebouwencluster gegroepeerd langs een reeds verdwenen NZ-ZO-georiënteerde weg die
zich parallel aan het projectgebied zou bevonden hebben. Deze situatie is duidelijk afgebeeld op de
Ferrariskaart (1771-1777) maar de bebouwing verdwijnt op recentere kaarten. Te midden van het
projectgebied (en mogelijk deels overlappend met de gebouwencluster op de historische kaarten)
werd mogelijk tijdens WOII een weg aangelegd met zijwegen en barakken. Deze configuratie is
zichtbaar op een kaart en een luchtfoto uit 1944. Recente luchtopnamen en terreininspectie wezen uit
dat deze weg nog aanwezig is.
Ondanks dat het terrein direct ten noorden van het projectgebied grotendeels verstoord bleek, wezen
controleboringen binnen het projectgebied uit dat het archeologisch vlak mogelijk bewaard is op een
diepte van 0,4-0,8 m onder het huidige maaiveld. Dit betekent dat mogelijk aanwezige archeologische
waarden in het algemeen goed bewaard kunnen zijn en bedreigd worden door de geplande werken.
Naar analogie met de aangetroffen resten uit de nabije omgeving wordt dan voornamelijk aan late
ijzertijd/Romeinse periode gedacht, en op basis van cartografische gegevens aan resten van de nieuwe
en nieuwste tijd (WOII).3
Na afweging van de opportuniteit van elk individuele onderzoeksmethode werd de combinatie van
verschillende methoden afgewogen op basis van dezelfde criteria. Op basis van deze afwegingen werd
een vooronderzoek voorgesteld dat bestaat uit een proefsleuvenonderzoek aangevuld door controle
d.m.v. metaaldetectie.
1

De Raymaeker e.a. 2018.
De Raymaeker e.a. 2018.
3
De Raymaeker e.a. 2018.
2
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Fig. 1.1: Kadasterplan met aanduiding van het projectgebied.
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Fig. 1.2: Ontwerpplan en terreindoorsnedes.

4

Nota: Resultaten van het proefsleuvenonderzoek aan het sportlandschap te Mortsel

Fig. 1.3: Huidige terreingesteldheid
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2. Verslag van resultaten: proefsleuvenonderzoek
2.1 Beschrijvend gedeelte
2.1.1 Administratieve gegevens
Projectcode:

Aanleiding:

Erkend archeoloog:

Locatie:

Periode uitvoering:
Relevante termen4:
Bebouwde zones:

4

2018B325
De opgemaakte archeologienota kadert in een geplande
stedenbouwdkundige vergunningsaanvraag. De nota
werd
opgemaakt
voor
een
geplande
verkavelingsvergunningsaanvraag in een projectgebied
dat buiten de vastgestelde archeologische zones ligt met
een oppervlakte van ca. 6920 m2. Daarmee valt de
vergunningsaanvraag binnen de aanvragen waarbij de
totale oppervlakte van de kadastrale percelen 3000 m2 of
meer bedraagt (Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli
2013, het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014 en
de Code van Goede Praktijk).
Wouter Yperman (OE/ERK/Archeoloog/2015/00056)
Mortsel,Krijgsbaan (t.h.v. ‘Sportlandschap’) (fig. 1.1 en
2.1)
Bounding box:
punt 1: x= 156998, y= 207610
punt 2: x= 157223, y= 207798
Mortsel, Afd. 2, Sectie B, Nrs. 176, 188k, 188I, 188n, 188h
en 215d(deel)
02/03/2018
Proefsleuvenonderzoek, Kempen, nieuwe tijd, nieuwste
tijd, Tweede Wereldoorlog
Binnen de grenzen van het projectgebied situeert zich een
bakstenen gebouwtje dat omheind is.

Thesaurus: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/thesaurus
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Fig. 2.1: Situering van het projectgebied op de topografische kaart van 1996.

2.1.2 Archeologische voorkennis
Het reeds uitgevoerde onderzoek in de vorm van een bureaustudie aangevuld met controleboringen
(projectcode: 2017J282) toonde aan dat er een archeologische verwachting bestaat voor de
aanwezigheid van (pre)historische vindplaatsen met bodemsporen. Er geldt een specifiek hoge
verwachting voor archeologische waarden uit de late ijzertijd/Romeinse periode en nieuwe en
nieuwste tijd (WOII). Het terrein is de laatste eeuwen niet intensief bebouwd geweest. Er worden geen
tot weinig structurele bodemverstoringen verwacht. Centraal in het projectgebied situeert zich een
verharde zone die mogelijk dateert uit de Tweede Wereldoorlog.

2.1.3 Onderzoeksopdracht en vraagstellingen
De doelstelling van het uitgesteld vooronderzoek met ingreep in de bodem betreft het formuleren van
uitspraken omtrent de aan- of afwezigheid van één of meerdere archeologische vindplaatsen en het
potentieel op archeologische kennisvermeerdering.
Volgende onderzoeksvragen worden behandeld:
-Op welke diepte(s) bevinden zich relevante archeologische niveau(‘s)?
-Zijn er nog intacte - al dan niet begraven - (paleo)bodems aanwezig?
-In hoeverre is de bodemopbouw - zoals weergegeven op de bodemkaart - recent5 verstoord?
5

Hiermee wordt de periode na de Tweede Wereldoorlog bedoeld.
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-Zijn er archeologische sporen en/of vondstconcentraties aanwezig binnen de grenzen van het
projectgebied en zo ja, wat is de precieze afbakening ervan in ruimte en tijd?
-Is verder archeologisch onderzoek nodig?

2.1.4 Vooropgestelde onderzoeksmethode en -technieken
Voorafgaand aan de uitvoer van de proefsleuven dient het tracé van de centraal gelegen verharding
(mogelijk restant van in WOII aangelegde weg) digitaal topografisch in te meten.
De toepassing van de onderzoekstechniek van continue, 2 m brede proefsleuven met een parallelle
tussenafstand van max. 15 m en aangevuld met kijkvensters zorgt voor een statistisch representatief
beeld van de eventueel aanwezige archeologische waarden in de ondergrond (fig. 2.2). Hierbij wordt
10% van het terrein opengelegd d.m.v. proefsleuven in een vast grid en 2,5% d.m.v. kijkvensters en/of
dwarssleuven. Om praktische redenen worden de proefsleuven in de lengterichting van het
projectgebied aangelegd. De proefsleuven en kijkvensters werden uitgegraven met een graafmachine
met een tandeloze bak en worden aangelegd op alle archeologische niveaus.
Waar mogelijk met het oog op aanwezige begroeiing op het terrein is voorafgaand aan en tijdens de
aanleg van de sleuven controle door middel van een metaaldetector steeds aangewezen om mogelijk
aanwezige metalen objecten op te sporen.
Er dient te worden getracht om de (reeds digitaal ingemeten) verharding die geacht wordt bij de
wegenis uit WOII te horen ter hoogte van de sleuven weg te halen en te kijken of er onder deze
verharding mogelijk een dieper liggend archeologisch vlak bewaard gebleven is. Het weghalen van de
verharding ter hoogte van de sleuven gebeurt wel onder voorbehoud van het praktisch haalbare in
overleg met de erkend archeoloog en uitvoerend kraanmachinist.
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Fig. 2.2: vooropgesteld sleuvenplan geprojecteerd op een luchtfoto uit 2012.6

2.1.5 Afwijkingen ten aanzien van de vooropgestelde onderzoeksstrategie en -methodes7
In totaal werd een areaal van ca. 606 m2 uitgegraven, wat neerkomt op 8,7 % van de totale oppervlakte
van het projectgebied. Het totale beschikbaar oppervlakte kan echter herrekend worden naar 4883 m2
i.p.v. 6920 m2 daar een deel van het terrein ontoegankelijk was door de aanwezige verharding,
ondergrondse leidingen (o.b.v. KLIP-aanvraag, fig. 2.3)8, puinhopen en een met dranghekken
afgescheiden bakstenen gebouwtje (fig. 2.4). Hierdoor werd 12,4% van het toegankelijk terrein
onderzocht in de vorm van drie proefsleuven en een kijkvenster (fig. 2.5).

6

De Raymaeker e.a. 2018.
Dit zijn afwijkingen ten opzichte van de vooropgestelde onderzoeksstrategie en -methodes die zijn opgenomen
in het programma van maatregelen van de archeologienota.
8
https://overheid.vlaanderen.be/producten-diensten/kabel-en-leidinginformatieportaal-klip
7
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Fig. 2.3: locatie van ondergrondse leidingen op basis van KLIP-aanvraag.

Fig. 2.4: Zicht op de verharding, puinhoop en bebouwing binnen het projectgebied
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Fig. 2.5: Overzicht van de aangelegde proefsleuven.

2.2 Assessment
2.2.1 Landschappelijke gesteldheid
Geomorfologisch gezien situeert het terrein zich in een lager gelegen zone van de beekvalleien van de
Fortloop en de Koude Beek. Binnen de grenzen van het projectgebied is een hellend reliëf van het
noordoosten naar het zuidwesten te herkennen. Het gebied is gelegen op een hoogte van ca. 12 m
TAW (fig. 2.6).
Volgens de bodemkaart (fig. 2.7) toont ter hoogte van het projectgebied de volgende bodemtypes: wLdm, w-Lhc, Pcc en OB.
Ldm-bodems zijn matig gleyige zandleemgronden met een diepe antropogene humus A horizont. Er
komt een klei-zandsubstraat voor op geringe diepte (20-125 cm) (w-…). In het profiel bevat de
humeuze bovengrond roestvlekken vanaf 30-40 cm diepte, rustend op een Cg (gegleyifeerd
moedermateriaal) of op een verbrokkelde textuur B, of rechtstreeks op het glauconiet-en
schelphoudend substraat.
Lhc-gronden zijn sterk gleyige zandleemgronden met sterk gevlekte textuur B horizont. Er komt een
klei-zandsubstraat voor op geringe diepte (20-125 cm) (w-…). In profiel zijn het sterk hydromorfe,
gedegradeerde grijsbruine podzolachtige bodems. Pcc-bodems zijn matig droge, lichte
zandleemgronden met sterk gevlekte, verbrokkelde textuur B horizont. De humeuze bovengrond van
deze bodems is 25-30 cm dik en grijsbruin.
OB-bodems zijn niet-gekarteerde bodems met een hoge mate van antropogene invloed.9

9

Vn Ranst en Sys 2000.
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Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden vier bodemprofielen aangelegd en drie bodemprofielen
als zodanig geregistreerd die een representatief beeld verschaften met betrekking tot de
lithostratigrafische en bodemkundige opbouw van het volledige terrein (fig. 2.8). Bodemprofiel 1 (PR1)
geldt als referentie-bodemprofiel voor de noordelijke helft van het terrein en Bodemprofiel 3 (PR3)
voor de zuidelijke helft van terrein. Beiden worden in dit verslag geïllustreerd en beschreven.

Fig. 2.6: Digitaal hoogtemodel (DHM) met aanduiding van het projectgebied.

Fig. 2.7: Bodemkaart met aanduiding van het projectgebied.
12
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Fig. 2.8: detail van de bodemkaart met situering van de geregistreerde bodemprofielen.

2.2.2 Beschrijving van de referentieprofielen
Op basis van de bodemprofielen kunnen twee pedogenetische zones worden afgebakend, nl. gronden
met een ca. 30 cm dik alluviumpakket onder de ploeglaag in het noordelijk deel van het projectgebied
(PR1) en bodems met een Ap1-Ap2-B-2B-2Cg-3Cg sequentie in de zuidelijke helft van het projectgebied
(PR2 en PR3). Voor een uitgebreide beschrijving van de geregistreerde bodemprofielen wordt
verwezen naar Bijlage 4.
Bodemprofiel 1 (PR1; fig. 2.9) vertoont onder een ploeglaag (Ap) van ca. 30 cm een alluviumpakket
(H2, 30-60 cm), vermoedelijk afgezet door de Fortloop en Koude Beek. Onder de het alluvium werd
een roestige Cg-horizont (H3) geregistreerd. De sedimenten van de C-horizont- waarvan de top zich
situeert op een diepte van ca. 60 cm onder het maaiveld zijn duidelijk van tertiaire oorsprong (veel
schelpfragmentjes en duidelijk glimmerrijk). De tertiaire ondergrond van het projectgebied bestaat
volgens de tertiair-geologische kaart uit sedimenten die behoren tot de Formatie van Berchem. De
Formatie van Berchem (Mioceen, 23-5,4 Ma) bestaat uit fijne tot grove donkergroene tot zwarte zeer
glauconietrijke zanden. De vaak schelprijke formatie heeft vaak een goed ontwikkeld basisgrind.10 Het
grondwater werd bereikt op ca. 60 cm diep. Ten gevolge van de hoge grondwaterstand werd het
verdiepen van de profielput gestaakt.
Op basis van dit profiel dienen de gegevens van de bodemkaart genuanceerd te worden. In plaats van
een w-Ldm bodem kan deze bodem eerder geklasseerd worden als een w-Lhp bodem gezien de
afwezigheid van profielontwikkeling en de aanwezigheid van een colluviumpakket.
Het archeologisch relevant niveau (aanlegvlak) bevindt zich hier op een diepte tussen de 60 en 70 cm
beneden het maaiveld.
10

https://www.geopunt.be
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Fig. 2.9: Bodemprofiel 1 (PR1): 1=Ap; 2=Alluvium; 3= Cg.
Bodemprofiel 2 (PR2, fig. 2.10) vertoont onder een 25 cm dikke ploeglaag (Ap-horizont) een tweede
ploeglaag (Ap2) van ca. 40 cm dik. Deze tweede ploeglaag rust op een bruine B-horizont met
onregelmatige ondergrens (tot ca. 125 cm onder het maaiveld). Op een diepte van ca. 125 cm situeert
zich een lichtgrijze Cg-horizont met oranje-bruine vlekken (roestverschijnselen). Vanaf 155 cm onder
het maaiveld komt een schelp-rijke donkeroranje-bruine Cg-horizont voor. Het grondwater situeerde
zich op een diepte van ca. 180 cm onder het huidige maaiveld. Op basis van dit profiel dienen de
gegevens van de bodemkaart genuanceerd te worden. In plaats van een Pcc bodem kan deze bodem
eerder geklasseerd worden als een Pcm bodem gezien de dikke antropogene A-horizont.
Het archeologisch vlak bevindt zich op ca. 125 cm onder het huidige maaiveld.

Fig. 2.10: Bodemprofiel 2 (PR2): 1=Ap1; 2=Ap2; 3= B; 4=2Cg, 5=3Cg.
14
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In het noorden van Sleuf 3 werd getracht een profiel aan te leggen. Het was hier echter niet mogelijk
om de moederbodem te bereiken zonder dat het profiel vol zou lopen met water. Het profiel leek sterk
verstoord door menselijke activiteiten (fig. 2.11). Het profiel komt overeen met de op de bodemkaart
aangeduide OB-zone.

Fig. 2.11: Onvoltooid profiel ter hoogte van Sleuf 3.
2.2.3 Bodemsporen
Er werden in totaal 29 bodemsporen waargenomen en geregistreerd (fig. 2.13 en 2.14). Deze waren
allen -met uitzondering van S1 (SL1) en S2 (SL2)- geconcentreerd in S3 en S4 (de zuidelijke helft van
het terrein).
In totaal werden er 20 sporen geregistreerd als paalkuil en 8 sporen werden geregistreerd als kuil. De
geregistreerde (paal)kuilen hadden een redelijk tot zeer scherpe aflijning op het grondvlak. De
overgrote meerderheid van deze sporen bevat houtskoolfragmentjes en fragmenten bouwkeramiek
(bijvoorbeeld S20, fig. 2.15).
Een groot aantal sporen (n=18) heeft een duidelijk rechthoekige of vierkante vorm op het grondvlak.
Ter hoogte van SL3 en het kijkvenster bevinden zich een aantal van deze vierkante/rechthoekige
sporen in een concentratie (S11-S20, fig. 2.14). De sporen bevinden zich echter niet in een lineair of
regelmatig patroon wat zou kunnen wijzen op een gebouwplattegrond. Spoor 15 (S15) werd
gecoupeerd (fig. 2.16) waaruit bleek dat deze sporen ca. 22 cm diep reikten en een rechthoekige
aflijning in het profiel hadden. Vermoedelijk zijn dit sporen die getuigen van het uitgraven van bomen,
die volgens een luchtopname uit 1944 (fig. 2.17) en een topografische kaart uit1950-1970 (fig. 2.18)
eens aanwezig waren op het zuidelijke deel van het terrein.
Het couperen van een kleiner kuiltje (S3) toonde aan dat een deel van deze sporen vermoedelijk van
natuurlijke oorsprong zijn en/of zwaar gebioturbeerd zijn (fig. 2.19).
Enkele kleinere vierkante/rechthoekige paalkuiltjes met zeer scherpe aflijning zijn zeer waarschijnlijk
recente paalkuiltjes die deel uitmaakten van perceelbegrenzing of omheining (fig. 2.19 en fig. 2.20).
Spoor 21 was een opvallend homogeen grijs en groot spoor. Om de diepte van dit spoor te checken,
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werd een boring in het centrale deel geplaatst. Hieruit bleek het spoor ca. 40 cm diep te zijn (fig.2.11).
Vermoedelijk is dit een boomval en dus een natuurlijk spoor.

Fig. 2.12: Overzichtsplan met de bodemsporen11.

Fig. 2.13: Detail van de bodemsporen in de noordelijke helft van het projectgebied.
11

Voor een gedetailleerd plan, inclusief (maaiveld)hoogtes en coupehaken wordt verwezen naar bijlage 1.
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Fig. 2.14: Detail van de bodemsporen in de zuidelijke helft van het projectgebied.

Fig. 2.15: Spoor 20 (SL3) is een rechthoekig en scherp afgelijnd spoor
dat fragmenten bouwkeramiek en houtskool bevat.
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Fig. 2.16: vlakfoto van Spoor 15 (SL3) en coupe.

Fig. 2.17: luchtopname uit 1944 met aanduiding van het projectgebied en sleuven.
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Fig. 2.18: topografische kaart (1950-1970) met aanduiding van het projectgebied en sleuven.

Fig. 2.19: vlakfoto van Spoor 3 (SL3) en coupe.
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Fig. 2.20: vlakfoto van Spoor 28 (SL4, vermoedelijk een recent paalkuiltje
gebruikt bij perceelsbegrenzing.

Fig. 2.21: vlakfoto van Spoor 21 (SL3) en boring.
Het centraal gelegen wegtracé –dat mogelijk dateert uit WOII- werd beschouwd als één spoor (S2) en
werd gecoupeerd (SL2) (fig. 2.22). De coupe toont een betonlaag van ca. 19 cm dik die rust op een
puinlaag van ca. 20 cm dik. Dit ‘pakket’ bevindt zich bovenop een donkergrijs-blauwe laag met
schelpjes, hout- en houtskoolfragmenten etc. De laag wordt dikker/dieper naar het noorden toe. Op
basis van deze vaststelling wordt vermoed dat dit een soort nivelleringslaag is. Onder deze verharding
werd geen tweede archeologisch vlak aangetroffen. Deze zone lijkt diepgaand vergraven te zijn in
functie van de aanleg van de verharding. Er werden geen elementen aangetroffen die uitsluitsel
konden geven over een datering van deze betonlaag, noch zijn er elementen aanwezig die de relatie
met WOII bevestigen of ontkennen.
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Fig. 2.22: coupe van de wegverharding (S2 in SL2).
2.2.4 Vondsten
In totaal werden tijdens het veldwerk 12 vondsten ingezameld (fig. 2.23). Het betreft in de meeste
gevallen fragmenten bouwkeramiek en oxiderend gebakken aardewerk. Het grootste aantal
fragmenten oxiderend gebakken aardewerk (al dan niet met glazuurlaag) is afkomstig uit de puinlaag
onder het wegtracé (S2, SL2). In deze puinlaag bevond zich ook een metalen pin, mogelijk een nagel.
In S1 en S21 werden grotere fragmenten bouwkeramiek aangetroffen. In spoor 21 werden tevens
fragmenten van reducerend gebakken aardewerk geïdentificeerd. Mogelijk gaat het in beide gevallen
om dakpanfragmenten. Tijdens het aanleggen van SL3 werd een fragment handgevormd aardewerk
met aangekoekte ijzeroxides geregistreerd als losse vondst (LV).
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Fig. 2.23: Selectie van vondsten; kloksgewijs: handgevormd aardewerk, metalen pin, reducerend
gebakken aardewerk, bouwkeramiek en oxiderend gebakken aardewerk.

2.2.5 Natuurwetenschappelijke staalnames
Er werd een staal genomen van S2 (betonverharding).

2.2.6 Datering en interpretatie van het onderzochte gebied
Tijdens het proefsleuvenonderzoek werd vastgesteld dat het meest noordelijke terrein geen relevante
archeologische waarden bevat. Er werd slechts één spoor geregistreerd, gevuld met bouwkeramiek uit
recente tijden. Het centrale deel van het terrein –ter hoogte van het wegtracé- blijkt diepgaand
verstoord door nivelleringswerken in functie van de aanleg van het tracé. Ooit aanwezige
archeologische waarden zijn hier vergraven en verstoord. Bovendien werden er geen elementen
aangetroffen die het wegtracé nader kunnen dateren of kunnen linken aan activiteiten gerelateerd
aan WOII.
Op de zuidelijke helft van het terrein situeren zich lokaal een aantal recente, diepgaande verstoringen.
Het grootste deel van de sporen werd hier geattesteerd. Opvallend zijn de sterk afgelijnde,
vierkantige/rechthoekige sporen met homogene vulling die zich niet in een lineair patroon bevinden.
De spoorvullingen van (gecoupeerde) sporen bevatten geen vondstmateriaal dat uitsluitsel kan geven
over een specifieke datering. Aan de hand van de homogene vulling en scherpe aflijning wordt het
overgrote deel van de sporen als recent beschouwd. Aan de hand van een kleiner spoor dat
gecoupeerd werd, kan gesteld worden dat soortgelijke sporen natuurlijk zijn of zwaar gebioturbeerd
zijn. Het totale vondstenbestand, bestaande uit fragmenten oxiderend gebakken aardewerk,
reducerend gebakken aardewerk en bouwkeramische fragmenten bevestigd een eerder postmiddeleeuwse datering. Er kan geconcludeerd worden dat de aangesneden sporen wellicht een relict
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vormen van de voormalige activiteiten op het terrein. Er werden geen sporen teruggevonden van
middeleeuwse bebouwing zoals aangegeven op historische kaarten.
2.2.7 Impactbepaling van de geplande werken op het bodemarchief
De geplande werken zullen ingrijpen op een (in kwantitatief en kwalitatief opzicht) beperkt
bodemarchief dat geen toegevoegde waarde meer verschaft voor het vergroten van archeologische
kenniswinst met betrekking tot de regio.
2.2.8 Beantwoording onderzoeksvragen
- Op welke dieptes bevinden zich relevante archeologische niveaus?
Het archeologisch relevant niveau (aanlegvlak van de proefsleuven) situeert zich in de noordelijke helft
van het terrein op een diepte van ca. 60-70 cm. In het centrale deel van het terrein is het archeologisch
relevant niveau verdwenen door intense graafwerkzaamheden in het licht van de aanleg van een
wegtracé in de eerste helft van de 20ste eeuw. Ter hoogte van de zuidelijke helft van het terrein bevindt
het archeologisch relevante niveau zich op een diepte van 65-125 cm diep.
- Zijn er nog intacte - al dan niet begraven - (paleo)bodems aanwezig?
Er werden geen intacte, begraven (paleo)bodems vastgesteld.
- In hoeverre is de bodemopbouw - zoals weergegeven op de bodemkaart - recent12 verstoord?
Een aanzienlijk deel van de ondergrond en het archeologisch relevant niveau is (lokaal) structureel
verstoord door recente bodemingrepen in het centrale deel en het zuidelijk deel van het terrein. De
bodemopbouw zoals weergegeven op de bodemkaart kan genuanceerd worden. In plaats van een Pcc
bodem in het zuiden kan deze bodem eerder geklasseerd worden als een Pcm bodem gezien de dikke
antropogene A-horizont. In plaats van een w-Ldm bodem in het noorden kan deze bodem eerder
geklasseerd worden als een w-Lhp bodem gezien de afwezigheid van profielontwikkeling en de
aanwezigheid van een colluviumpakket.
- Zijn er archeologische sporen en/of vondstconcentraties aanwezig binnen de grenzen van het
projectgebied en zo ja, wat is de precieze afbakening ervan in ruimte en tijd?
Er werden ter hoogte van het zuidelijk gelegen terrein 29 bodemsporen geregistreerd. Op basis van de
algemene aard van de sporen en een associatie met vondsten kunnen een groot deel van de sporen
worden gedateerd in de post-middeleeuwse periode. De overige sporen zijn mogelijk van nietantropogene aard (bv. boomval).
-Is verder archeologisch onderzoek nodig?
Neen

12

Hiermee wordt de periode na de Tweede Wereldoorlog bedoeld.
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3. Programma van maatregelen
3.1 Gemotiveerd advies
Tijdens het proefsleuvenonderzoek werd vastgesteld dat het centrale deel van het terrein geen
relevante archeologische bodemopbouw meer bevat. Deze vergraven zone staat in relatie met de
aanleg van het centrale wegtracé. Het meest zuidelijk gelegen terrein vertoonde naast lokale
verstoringen nog een relevant archeologisch vlak. In totaal werden hier 27 spoornummers uitgedeeld,
voornamelijk geconcentreerd in Sleuf 3. De vastgestelde bodemsporen omvatten veelal
rechthoekige/vierkante sporen en kleinere cirkelvormige sporen in niet-lineair verband. Aan de hand
van de vulling en scherpe aflijning worden deze sporen als recent beschouwd. De kleinere sporen
worden veelal als natuurlijk of zwaar gebioturbeerd beschouwd. Het kleine vondstenbestand,
bestaande uit scherven oxiderend gebakken aardewerk en reducerend gebakken aardewerk, bevestigt
een eerder post-middeleeuwse datering. De aangesneden sporen vormen relicten van de voormalige
activiteiten op het terrein.
De geplande werken zullen ingrijpen op een (in kwantitatief en kwalitatief opzicht) beperkt
bodemarchief dat geen toegevoegde waarde meer verschaft voor het vergroten van archeologische
kenniswinst met betrekking tot de regio. Om die reden wordt geen programma van maatregelen
opgesteld voor een archeologische opgraving.

3.2 Programma van maatregelen voor een opgraving
Niet van toepassing.
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Bijlage 3 Fotoinventaris
Vergunningsnummer
(F)oto, (O)verzicht, (PR)ofiel, (V)lak, (C)oupe, (D)etail, (W)erkfoto, ...
2018B325-PR1-FO-1

Volgnummer

(S)poor, (PR)profiel, (SL)euf, (W)erk(P)ut, (K)ijk(V)enster, (L)osse(V)ondst, (B)oring, (M)etaal(D)etectie, ...
2018B325-OVERZICHT-FW-1

2018B325-S2-FV-6

2018B325-S11-FV-1

2018B325-S19-FV-1

2018B325-OVERZICHT-FW-2

2018B325-S2-FV-7

2018B325-S11-FV-2

2018B325-S19-FV-2

2018B325-OVERZICHT-FW-3

2018B325-S2-FV-8

2018B325-S11-FV-3

2018B325-S19-FV-3

2018B325-OVERZICHT-FW-4

2018B325-S2-FV-9

2018B325-S11-FV-4

2018B325-S19-FV-4

2018B325-PR-FD-1

2018B325-S3-FV-1

2018B325-S12-FV-1

2018B325-S20-FV-1

2018B325-PR-FD-2

2018B325-S3-FV-2

2018B325-S12-FV-2

2018B325-S20-FV-2

2018B325-PR-FD-3

2018B325-S3-FV-3

2018B325-S12-FV-3

2018B325-S20-FV-3

2018B325-PR-FPR-1

2018B325-S3-FV-4

2018B325-S12-FV-4

2018B325-S20-FV-4

2018B325-PR-FPR-2

2018B325-S3-FV-5

2018B325-S12-FV-5

2018B325-S21-FV-1

2018B325-PR1-FPR-1

2018B325-S3-FV-6

2018B325-S12-FV-6

2018B325-S21-FV-2

2018B325-PR1-FPR-2

2018B325-S3-FV-7

2018B325-S13-FV-1

2018B325-S21-FV-3

2018B325-PR1-FPR-3

2018B325-S3-FV-8

2018B325-S13-FV-2

2018B325-S21-FV-4

2018B325-PR1-FPR-4

2018B325-S4-FV-1

2018B325-S14-FV-1

2018B325-S21-FW-1

2018B325-PR1-FPR-5

2018B325-S4-FV-2

2018B325-S14-FV-2

2018B325-S21-FW-2

2018B325-PR1-FPR-6

2018B325-S4-FV-3

2018B325-S14-FV-3

2018B325-S21-FW-3

2018B325-PR2-FD-1

2018B325-S4-FV-4

2018B325-S14-FV-4

2018B325-S21-FW-4

2018B325-PR2-FD-2

2018B325-S5-FV-1

2018B325-S15-FC-1

2018B325-S22-FV-1

2018B325-PR2-FD-3

2018B325-S5-FV-2

2018B325-S15-FC-2

2018B325-S22-FV-2

2018B325-PR2-FD-4

2018B325-S5-FV-3

2018B325-S15-FC-3

2018B325-S22-FV-3

2018B325-PR2-FPR-1

2018B325-S5-FV-4

2018B325-S15-FC-4

2018B325-S22-FV-4

2018B325-PR2-FPR-2

2018B325-S6-FV-1

2018B325-S15-FV-1

2018B325-S23-FV-1

2018B325-PR3-FPR-1

2018B325-S6-FV-2

2018B325-S15-FV-2

2018B325-S23-FV-2

2018B325-PR3-FPR-2

2018B325-S6-FV-3

2018B325-S15-FV-3

2018B325-S23-FV-3

2018B325-PR3-FPR-3

2018B325-S6-FV-4

2018B325-S15-FV-4

2018B325-S23-FV-4

2018B325-PR3-FPR-4

2018B325-S8-FV-1

2018B325-S16-FV-1

2018B325-S24-FV-1

2018B325-PR3-FPR-5

2018B325-S8-FV-2

2018B325-S16-FV-2

2018B325-S24-FV-2

2018B325-S1-FV-1

2018B325-S8-FV-3

2018B325-S16-FV-3

2018B325-S24-FV-3

2018B325-S2-FD-1

2018B325-S8-FV-4

2018B325-S16-FV-4

2018B325-S24-FV-4

2018B325-S2-FD-2

2018B325-S9-FV-1

2018B325-S17-FV-1

2018B325-S25-FV-1

2018B325-S2-FD-3

2018B325-S9-FV-2

2018B325-S17-FV-2

2018B325-S25-FV-2

2018B325-S2-FD-4

2018B325-S9-FV-3

2018B325-S17-FV-3

2018B325-S25-FV-3

2018B325-S2-FV-1

2018B325-S9-FV-4

2018B325-S17-FV-4

2018B325-S25-FV-4

2018B325-S2-FV-2

2018B325-S10-FV-1

2018B325-S18-FV-1

2018B325-S26-FV-1

2018B325-S2-FV-3

2018B325-S10-FV-2

2018B325-S18-FV-2

2018B325-S26-FV-2

2018B325-S2-FV-4

2018B325-S10-FV-3

2018B325-S18-FV-3

2018B325-S26-FV-3

2018B325-S2-FV-5

2018B325-S10-FV-4

2018B325-S18-FV-4

2018B325-S26-FV-4
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2018B325-S26-FV-5

2018B325-SL4-FV-6

2018B325-S27-FV-1

2018B325-SL4-FV-7

2018B325-S27-FV-2

2018B325-SL4-FV-8

2018B325-S27-FV-3

2018B325-SL4-FV-9

2018B325-S27-FV-4

2018B325-SL4-FV-10

2018B325-S28-FV-1

2018B325-SL4-FV-11

2018B325-S28-FV-2

2018B325-SL4-FV-12

2018B325-S28-FV-3

2018B325-SL4-FV-13

2018B325-S28-FV-4

2018B325-SL4-FV-14

2018B325-S29-FV-1

2018B325-SL4-FV-15

2018B325-S29-FV-2

2018B325-SL4-FV-16

2018B325-S29-FV-3

2018B325-SL4-FV-17

2018B325-S29-FV-4

2018B325-SL4-FV-18

2018B325-SL1-FO-1

2018B325-SL4-FV-19

2018B325-SL1-FO-2

2018B325-SL4-FV-20

2018B325-SL1-FO-3

2018B325-SL4-FV-21

2018B325-SL1-FO-4

2018B325-SL4-FV-22

2018B325-SL1-FO-5
2018B325-SL1-FW-1
2018B325-SL1-FW-2
2018B325-SL1-FW-3
2018B325-SL1-FW-4
2018B325-SL3-FV-1
2018B325-SL3-FV-2
2018B325-SL3-FV-3
2018B325-SL3-FV-4
2018B325-SL3-FV-5
2018B325-SL3-FV-6
2018B325-SL3-FV-7
2018B325-SL3-FV-8
2018B325-SL3-FV-9
2018B325-SL3-FV-10
2018B325-SL3-FV-11
2018B325-SL3-FV-12
2018B325-SL3-FV-13
2018B325-SL3-FV-14
2018B325-SL3-FV-15
2018B325-SL3-FW-1
2018B325-SL3-FW-2
2018B325-SL4-FV-1
2018B325-SL4-FV-2
2018B325-SL4-FV-3
2018B325-SL4-FV-4
2018B325-SL4-FV-5
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Bijlage 4 Profielinventaris
Legende
Aflijning:
A
Du
G
Di
gr.

Kleur:
Abrupt
Duidelijk
Geleidelijk
Diffuus
ondergrens

Textuur:
Re
Ze
Za
Ha
Va
Lo
Z
L
K
V

Redelijk
Zeer
Zacht
Hard
Vast
Los
Zand
Leem
Klei
Veen

Kleur:

LD-

Licht
Donker

Br
Gl
Go
Gr
Or
Rd
Wt
Zw
Bl
Pr
Rz

Bruin
Geel
Groen
Grijs
Oranje
Rood
Wit
Zwart
Blauw
Purper
Roze

gevl.
gelg.
gebr.
hom.
het.

gevlekt
gelaagd
gebrokkeld
homogeen
hetrogeen

m.
vl.
sp.
lg.
lgs.
br.
fi.
to.
wi.
le.

met
vlekken
spikkels
lagen
laagjes
brokken
fibers
tongen
wiggen
lenzen
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Bijmenging:

Vondsten:

AM
Be
Bio
Bo
BS
Ce
CeM
DKS
Fe
Fe-slak
FeZS
Glau
HK
Hu
K
KM
KS
KW
KZM
KZS
LS
Me
Mg
NS
SK
TG
TM
VL
ZM
ZS

An
Bo
Ce
Fa
Fl
Gl
Ku
Le
Li
Me
Mu
Na
Pi
St

Asmortel
Beton
Bioturbatie
Bouwceramiek
Baksteen
Cement
Cementmortel
Doornikse KS
IJzerconcreties
IJzerslak
IJzerzandsteen
Glauconiet
Houtskool
Humus
Kalk
Kalkmortel
Kalksteen
Kwarts
Kalkzandmortel
Kalkzandsteen
Leisteen
Mergel
Mangaan
Natuursteen
Steenkool
Tegel
Trasmortel
Verbrande leem
Zandmortel
Zandsteen

Andere
Bouwceramiek
Ceramiek
Faunaresten
Floraresten
Glas
Kunststof
Leder
Litisch materiaal
Metaal
Munt
Natuursteen
Pijpaarde
Staalname

Beschrijving:
B
d
v
n

beschrijving
droog
vochtig
nat
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Profiel PR1
1. Algemene gegevens
1. Beschrijver:
Wouter Yperman, Studiebureau Archeologie.
2. Soort onderzoek:
Archeologisch: proefsleuven en proefputten
3. Plaats:
Mortsel - Krijgsbaan
4. Hoogteligging:
12,5 m TAW.
5. Coördinaten:
157003,12 N; 207777,05 O. (lamb 72)
6. Datum:
vrijdag, 2/03/2018
7. Gereedschap:
Schop, Truweel, Graafmachine
8. Landgebruik:
Braak, Gras
9. Weersomstandigheden:
Zwaar bewolkt
10. Oriëntatie:
NW.
11. Bodemeenheid:
w-Lhc (sterk gleyige zandleembodem met sterk gevlekte of verbrokkelde textuur
B-horizont op klei-zandsubstraat op geringe of matige diepte (<125cm.))
2. Profielbeschrijving

H1 (Ap)
0-30 cm: ReHaVa L>Z; niet gespecifieerd; gevl.
DGr m. DBr ; [Veel bio, Hu, Fe-vl; St: HK, BC, ]; A
recht gr.(B: v)
H2 (Alluvium)
30-60 cm: ReZaVa L>Z; niet gespecifieerd; Gr m.
Or-Br vl. ; [Fe-vl; St: BC, Sp: HK]; Du
onregelmatig gr.(B: v)
H3 (Cg)
60-25 cm: ReZaLo L>Z; niet gespecifieerd; DOrBr m. DBr en Gr vl.; [Fe, Fe-vl; ]; (B: v)
Bereikte diepte: -100 cm.
Grondwatertafel: -60 cm.
Opmerkingen:
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Profiel PR2
1. Algemene gegevens
1. Beschrijver:
Wouter Yperman, Studiebureau Archeologie.
2. Soort onderzoek:
Archeologisch: proefsleuven en proefputten
3. Plaats:
Mortsel - Krijgsbaan
4. Hoogteligging:
13,56 m TAW.
5. Coördinaten:
157149,95 N; 207656,26 O. (lamb 72)
6. Datum:
vrijdag, 2/03/2018
7. Gereedschap:
Schop, Truweel, Graafmachine
8. Landgebruik:
Weide, Gras
9. Weersomstandigheden:
Zwaar bewolkt
10. Oriëntatie:
NO.
11. Bodemeenheid:
w-Lhc (sterk gleyige zandleembodem met sterk gevlekte of verbrokkelde textuur
B-horizont op klei-zandsubstraat op geringe of matige diepte (<125cm.))
2. Profielbeschrijving

H1 (Ap1)
0-25 cm: ReHaVa L>Z; niet gespecifieerd; Zw ;
[Veel bio, Hu; St: BC, Schelpen, Sp: HK]; A recht
gr.(B: v)
H2 (Ap2)
25-65 cm: ReHaVa L>Z; niet gespecifieerd; DGr ;
[Veel bio, Hu; St: HK, Sp: BC]; Du recht gr.(B: v)
H3 (B)
65-125 cm: ZeZaVa L>Z; niet gespecifieerd; Br
m. Gl-Br vl. ; [Sp: HK]; Du onregelmatig gr.(B: v)
H4 (2Cg)
125-155 cm: ZeZaLo Z; niet gespecifieerd; gevl.
LOr-Br m. LGr ; [Fe-vl; ]; (B: v)
H5 (3Cg)
155- cm: ReZaVa K>Z; niet gespecifieerd; DOr
m. DBr-Go lgs. ; [Fe-vl; Br: Schelpen, ]; (B: v)
Bereikte diepte: -190 cm.
Grondwatertafel: Niet bereikt.
Opmerkingen:
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Profiel PR3
1. Algemene gegevens
1. Beschrijver:
Stephanie Cousin, Studiebureau Archeologie.
2. Soort onderzoek:
Archeologisch: proefsleuven en proefputten
3. Plaats:
Mortsel - Krijgsbaan
4. Hoogteligging:
14,03 m TAW.
5. Coördinaten:
157208,08 N; 207621,65 O. (lamb 72)
6. Datum:
vrijdag, 2/03/2018
7. Gereedschap:
Schop, Truweel, Graafmachine
8. Landgebruik:
Weide, Gras
9. Weersomstandigheden:
Zwaar bewolkt
10. Oriëntatie:
NVT.
11. Bodemeenheid:
w-Lhc (sterk gleyige zandleembodem met sterk gevlekte of verbrokkelde textuur
B-horizont op klei-zandsubstraat op geringe of matige diepte (<125cm.))
2. Profielbeschrijving

H1 (Ap1)
0-40 cm: ReHaVa L>Z; niet gespecifieerd; Zw ;
[Veel bio, Hu; ]; (B: v)
H2 (Ap2)
40-65 cm: ReHaVa L>Z; niet gespecifieerd; DGr ;
[Veel bio, Hu; ]; Du onregelmatig gr. Bo, Ce, Na
(B: v)
H3 (B)
65-95 cm: ReHaVa L>Z; niet gespecifieerd; Br m.
Gl-Br vl. ; G onregelmatig gr.(B: v)
H4 (2B)
95-115 cm: ReHaVa L>Z; niet gespecifieerd;
LBr ; (B: v)
H5 (2Cg)
115-140 cm: ReHaVa L>Z; niet gespecifieerd;
gevl. LOr-Br m. DGr ; (B: v)
H6 (3Cg)
140- cm: ReHaVa L>Z; niet gespecifieerd; LBr m.
LGr ; (B: v)
Bereikte diepte: -170 cm.
Grondwatertafel: -170 cm.
Opmerkingen:
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