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Hoofdstuk 1

Bureauonderzoek

1.1 Beschrijvend gedeelte

1.1.1 Administratieve gegevens

Projectcode:

Aanleiding:

Erkend archeoloog:

Locatie:

1

2018B78

De opgemaakte archeologienota kadert in een geplande
verkavelingsaanvraag met in totaal een kadastraal
oppervlakte van ca. 5943 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).

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

Bost, Hannuitsesteenweg (fig. 1.1 en 1.2)
Bounding box: punt 1: x= 190401, y= 164244
punt 2: x= 190511, y= 164367
Afd. 6, Sectie N, Percelen 33Y, 33X, 33W, 33V, 34P

Periode uitvoering:

24-01-2018 t/m 09-02-2018

Relevante termen1:

Late-Ijzertijd, Romeinse tijd, Middeleeuwen, Nieuwe tijd,
Nieuwste tijd, bureauonderzoek, controleboringen

Bebouwde zones:

Geen.

Thesaurus: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/thesaurus
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Fig. 1.1: Uittreksel van de topografische kaart met situering van het projectgebied (©Databank
Ondergrond Vlaanderen).

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

2

https://onderzoeksbalans.onroerenderfgoed.be/onderzoeksbalans/archeologie
3
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Fig. 1.3: Uittreksel van het kadasterplan met situering van het projectgebied (©CADGIS).

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

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

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

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

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

Randvoorwaarden:
Niet van toepassing.

Beschrijving geplande werken:
Voor een correcte inschatting van de verstoring van de bodem wordt in deze subparagraaf een
gedetailleerde beschrijving van de geplande bodemingrepen van de initiatiefnemer opgesteld,
geïllustreerd met (de meest recente) bouwplannen en doorsnedes5 voor zover deze reeds zijn
opgemaakt.
Huidige situatie
Het projectgebied heeft een totale oppervlakte van ca. 5943 m2. Het terrein is toegankelijk via de Oude
Weg en is voornamelijk braakliggend. Er zijn enkele struiken en bomen aanwezig op het terrein en
langs de Hannuitsesteenweg staat een haag.

5

Alle bouwplannen werden ter beschikking gesteld door de initiatiefnemer.

5

Archeologienota: Bost – Hannuitsesteenweg

Fig. 1.4: Recente luchtfoto met daarop de huidige terreincondities aangeduid.

Fig. 1.5: Zicht op het projectgebied. (Bron: Yperman W.)6.
6

Deze foto werd genomen tijdens het zetten van de controleboringen.
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Geplande werken
De geplande werken omvatten een verkavelingsaanvraag waarbij het projectgebied opgedeeld zal
worden in acht percelen. Op elk perceel wordt een zone voor een halfopen bebouwing voorzien.

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

7

Zie bijlage voor een gedetailleerd verkavelingsplan op groot formaat.
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Fig. 1.7: Westelijke helft van het verkavelingsplan.8

Fig. 1.8: Oostelijke helft van het verkavelingsplan.9
8
9

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

1.2 Assessmentrapport
1.2.1 Landschappelijke ligging van het projectgebied
In deze paragraaf wordt beknopt de landschappelijke context van het projectgebied besproken, met
zijn aardkundige en hydrografische situering, de fysisch-geografische context en bodemtypologie13.
Het projectgebied is gelegen in de deelgemeente Bost te Tienen en grenst aan de Hannuitsesteenweg
en de Oude Weg. Het terrein behoort tot de archeoregio van de (zand)leemstreek en ligt in het Holle
wegenland van Hoegaarden. Dit landschap wordt gekenmerkt door een breed golvend leemplateau
dat ondiep is versneden door verschillende waterlopen, onder andere de Grote Gete.14 Het DHM II (fig.
10

www.dov.vlaanderen.be
Nationaal Geografisch Instituut Belgie.
12
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/
13
Zoals in overeenstemming met hoofdstuk 12 en paragraaf 12.5.2.2 in de Code van Goede Praktijk versie 1.0.
14
Antrop M. et al. 2002. 50.; Baeyens L., Dudal R. 1958. 9-10.
11
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1.8) toont dat het projectgebied is gelegen aan de rand van de riviervallei van deze waterloop. Er
komen verschillende bijrivieren uit in de Grote Gete, zoals de Waterloop die op ca. 240 m ten zuiden
van het projectgebied stroomt. Het terrein watert dan ook af in zuidzuidwestelijke richting.
Het DHM II (fig. 1.9 t.e.m. fig. 1.11) toont dat het projectgebied is gelegen in een licht glooiend
landschap tussen een hoogte van 62 m en 68 m TAW. Het terrein daalt geleidelijk in zuidelijke richting,
maar daalt ook licht in westelijke richting, richting de Oude weg die bijna 1 m lager ligt dan het
projectgebied.

Fig. 1.9: Uittreksel uit het digitaal hoogtemodel (DHM) met aanduiding van het projectgebied.
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Fig. 1.10: Detail uit het digitaal hoogtemodel (DHM) met aanduiding van het projectgebied en twee
terreinprofielen.

Fig. 1.11: Terreinverloop ter hoogte van het projectgebied van west naar oost (paars) en van noord
naar zuid (oranje).
Het geologisch substraat van het onderzoeksgebied is voornamelijk opgebouwd uit de Formatie van
Hannut (codering Hn), maar het terrein grenst ten oosten aan de Formatie van Tienen (codering Ti).
De Formatie van Hannut en de Formatie van Tienen vormden zich tijdens het Laat-Pleistoceen (58,0
Ma – 54,8 Ma15) en liggen binnen het projectgebied op een diepte tussen -0,90 en -1,52 (volgens de
diktekaart quartair). Hieronder staan de verdere voor het projectgebied beschikbare gegevens
opgesomd volgens www.dov.vlaanderen.be en www.geopunt.be.
•

15

Volgens de tertiair geologische kaart (www.dov.vlaanderen.be) (fig. 1.13) is het voornaamste
lithografische kenmerk van de Formatie van Hannut het voorkomen van grijsgroen fijn zand
met soms dunne kleihoudende intercallaties en plaatselijk zandsteen. Naar onder toe is er

Ma = mega annum, 1 miljoen jaar.
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•

•

•

16

eerder sprake van klei (zandhoudend tot klei). De Formatie van Tienen wordt dan weer
voornamelijk gekenmerkt door de aanwezigheid van zwartbruine lignietrijke klei, witgrijsbruin
zand en bleke mergel. Onderaan wordt soms grove zand- en grindlagen aangetroffen. Verder
is deze formatie lignietrijk.
De quartair geologische kaart (www.dov.vlaanderen.be) (fig. 1.14) duidt het
onderzoeksgebied aan met code 2. Dit staat voor eolische afzettingen (ELPw) (zand tot zilt)
van het Weichseliaan (Laat-Pleistoceen; 116 Ka – 11,7 Ka) en mogelijk het Vroeg-Holoceen
(vanaf 11,7 Ka). In het noordelijke en centrale deel van Vlaanderen ligt er zand tot zandleem
terwijl in het zuidelijke gedeelte van Vlaanderen silt (loess) ligt. Onder deze eolische
afzettingen liggen hellingsafzettingen (HQ) van het quartair.
De bodemkaart (fig. 1.12) toont dat het projectgebied voornamelijk een Aba1-bodem heeft.
Dit is een droge leembodem met een textuur B-horizont en een A-horizont die minder dan 40
cm dik is. Een klein deel van het projectgebied in de zuidwestelijke hoek staat aangeduid als
een Abp(c)-bodem, namelijk een droge leembodem zonder profiel en een bedolven textuur B
horizont op minder dan 80 cm diepte. Langs de westelijke kant van het terrein staat ook een
dunne strook aangegeven als OB, een niet gekarteerde en bebouwde zone. Er is geen sprake
van een mogelijke paleobodem (podzol). De bodemkaart vertoont dus geen indicaties voor
een verhoogde bewaringskans voor mogelijke in situ steentijd artefactensites.
De geplande werken voor dit projectgebied omvatten de verkaveling van het terrein. Er kan
dus nog niet met zekerheid gezegd worden tot op welke diepte de bodem verstoord zal
worden. Daarom wordt ook de quartair profieltypekaart (fig. 1.15) geraadpleegd. Op deze
kaart ligt het projectgebied in de zone met code 8. Dit staat voor Brabantleem met daaronder
Haspengouwleem. Tussen deze lagen is een mogelijke Kesseltbodem aanwezig, wat kan
wijzen op de aanwezigheid van pleistocene artefacten. In de boringen die werden gebruikt bij
het opstellen van de quartairgeologische kaart voor het kaartblad Leuven, werd echter in geen
enkele boring een Kesselt-bodem aangetroffen16. Gezien de geringe dikte van het quartair dek
(tussen de 0,92 m – 1,52 m) in deze regio is de kans op het aantreffen van een Kesseltbodem
binnen het plangebied niet bestaand.

Goossens E. 2007. 25 en 28-29.

12

Archeologienota: Bost – Hannuitsesteenweg

Fig. 1.12: Uittreksel uit de bodemkaart met aanduiding van het projectgebied.

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

Fig. 1.15: Uittreksel uit de quartair profieltypekaart met aanduiding van het projectgebied.
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1.2.2 Historische beschrijving van het projectgebied
Het projectgebied grenst aan de Hannuitsesteenweg en de Oude Weg. Het terrein ligt in de
deelgemeente Bost, wat behoort tot de gemeente Tienen, en ligt in de provincie Vlaams-Brabant.17
De Ferrariskaart (1777, fig. 1.16) toont dat het projectgebied is gelegen aan de oostelijke rand van
Bost. Het oostelijke deel van het terrein was in gebruik als akkerland en in de westelijke hoek zijn
enkele moestuinen zichtbaar. De Oude Weg is op deze kaart al afgebeeld, maar de Hannuitsesteenweg
verschijnt pas op de Atlas der Buurtwegen (ca. 1840, fig. 1.17). Ook is op deze kaart langs de
zuidwestelijke grens van het projectgebied een zandweg (sentier n° 214) zichtbaar die ook op de kaart
van Vandermaelen (1846-1854, fig. 1.18) staat afgebeeld. Deze weg is vanaf de topografische kaart
van 1952 (fig. 1.19) niet meer zichtbaar. Op deze topografische kaart is al wel te zien dat de Oude Weg
lager is gelegen, wat ook zichtbaar is op het DHM II (fig. 1.10 en fig. 1.11). Langs deze weg staat namelijk
een talud aangeduid. Ook is te zien dat het oostelijke deel van het projectgebied in gebruik was als
boomgaard. Deze boomgaard is op de luchtfoto van 1971 (fig. 1.20) ook nog zichtbaar. Op deze
luchtfoto verschijnen in de directe omgeving van het projectgebied meer bebouwing, maar het terrein
zelf blijft onbebouwd. Vanaf de luchtfoto van 1979-1990 (fig. 1.21) zijn nog wel enkele bomen/struiken
zichtbaar maar een volledige boomgaard is niet meer aanwezig. De huidige situatie van het terrein (fig.
1.24) is braakliggend met enkele struiken en een haag langs de Hannuitsesteenweg.
Het historisch kaart- en fotomateriaal toont dus dat het terrein al zeker sinds 1777 gecultiveerd is, en
dat het projectgebied nooit bebouwd is geweest. In het verleden werd het terrein wel gebruikt als
boomgaard, wat op een verstoorde bodem kan duiden. Dit kan gecontroleerd worden aan de hand
van enkele controleboringen.

17

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/121589
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Fig. 1.16: Uittreksel uit de Ferrariskaart (1777) met aanduiding van het projectgebied (Bron:
www.geopunt.be).

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

16

Archeologienota: Bost – Hannuitsesteenweg

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

Fig. 1.19: Uittreksel uit de topografische kaart van 1952 met aanduiding van het projectgebied (Bron:
www.cartesius.be).
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Fig. 1.20: Uittreksel uit een luchtfoto van 1971 met aanduiding van het projectgebied (Bron:
www.geopunt.be).

Fig. 1. 21: Uittreksel uit de luchtfoto van 1979-1990 met aanduiding van het projectgebied (Bron:
www.geopunt.be).
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Fig. 1.22: Uittreksel uit een luchtfoto van 2000-2003 met aanduiding van het projectgebied (Bron:
www.geopunt.be).

Fig. 1.23: Uittreksel uit een luchtfoto van 2012 met aanduiding van het projectgebied (Bron:
www.geopunt.be).
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Fig. 1.24: Uittreksel uit een luchtfoto van 2017 met aanduiding van het projectgebied (Bron:
www.geopunt.be).

1.2.3 Terreininspectie en controleboringen
1.2.3.1 Inleiding
Aangezien een deel van het projectgebied in gebruik is geweest als boomgaard, is het mogelijk dat het
terrein (deels) verstoord is. In functie daarvan werd besloten om zes controleboringen uit te voeren.
De onderzoeksvragen van het bureauonderzoek worden voor de controleboringen met de volgende
aangevuld:
-

Is er sprake van een diepgaande verstoring op het terrein?
In hoeverre is de bodemopbouw intact?

1.2.3.2 Uitvoering
Op 7 februari 2018 werden zes handboringen uitgevoerd en geregistreerd, om een beeld te krijgen van
de actuele terreintoestand en om de aan- of afwezigheid van een archeologisch vlak vast te stellen ter
evaluatie van het aanwezige potentieel op kenniswinst. De boringen werden handmatig uitgevoerd
met een edelmanboor met een boorkop van 7 cm diameter en er werd telkens geboord tot op een
diepte van 1 m.
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1.2.3.3 Resultaat
Het projectgebied ligt op een hoogte tussen 62 m en 68 m TAW en daalt licht in zuidwestelijke richting.
Het terrein was toegankelijk voor de uitvoering van de controleboringen.
De boorprofielen18 gaven een algemeen beeld van een intacte bodemopbouw weer. Een voorbeeld
hiervan is boring 3. De eerste 20 cm was teelaarde, maar daaronder werd meteen de C-horizont
aangetroffen.
In boringen 1 en 2 werd onder de teelaarde een dunne verstoorde laag van 10 à 20 cm aangetroffen.
Onder deze verstoring werd de C-horizont bodem aangetroffen waardoor ook hier van een (redelijk)
intacte bodemopbouw gesproken kan worden.

Fig. 1.25: Boorpunten geprojecteerd op het Digitaal Hoogtemodel.

18

Voor de foto’s van de boringen en boorstaten wordt verwezen naar de bijlagen.
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Boring 1:
Projectcode:
Datum:
Type:
Type boor:
Techniek:
1

2018B78
07/02/2018
Controleboringen
Edelmanboor, 7 cm Æ
Manueel

Weersomstandigheden: Half bewolkt.
Landgebruik:
Grasland, Gras
Bodemeenheid:
Abp(c) (droge
leembodem zonder
profielontwikkeling met
een bedolven textuur Bhorizont op minder dan
80 cm. Diepte)

2

H1 (Teelaarde)
0-30 cm: (B: v)
H2 (Verstoring)
30-50 cm: (B: v)
H3 (C-horizont)

3

Bereikte diepte: -100 cm.
Grondwatertafel: Niet bereikt.
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Boring 3:
Projectcode:
Datum:
Type:
Type boor:
Techniek:
1

2018B78
07/02/2018
Controleboringen
Edelmanboor, 7 cm Æ
Manueel

Weersomstandigheden: Half bewolkt.
Landgebruik:
Grasland, Gras
Bodemeenheid:
Abp(c) (droge
leembodem zonder
profielontwikkeling met
een bedolven textuur Bhorizont op minder dan
80 cm. Diepte)
H1 (Teelaarde)
0-20 cm: (B: v)

2

H2 (Vermoedelijk colluvium)
20- cm: Bt vanaf 70 cm (B: v)
Bereikte diepte: -100 cm.
Grondwatertafel: Niet bereikt.

1.2.3.4 Interpretatie
Tijdens de controleboringen werd een C-horizont / colluvium aangetroffen waar relevante
archeologische waarden zich in kunnen bevinden. De vroegere boomgaard heeft de bodem dus niet
noemenswaardig verstoord. Over het algemeen begon de natuurlijke bodem op een diepte tussen de
-20 en -30 cm. Enkel in boring 1 zat de natuurlijke bodem lager, namelijk -50 cm. Een archeologisch
relevant niveau kan in dit geval dus zeker bewaard zijn gebleven.
De bodemkundige situatie kan via een proefsleuvenonderzoek beter in beeld worden gebracht, dit was
niet het doel van de controleboringen.
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1.2.4 Archeologisch kader van het projectgebied
In deze paragraaf zal de verhouding van het projectgebied tot haar culturele context worden
weergegeven, met in het bijzonder aandacht voor nabij gelegen archeologische waarden19.

1.2.4.1 Gekende archeologische waarden
Het projectgebied ligt in een redelijk landelijke omgeving. In het gebied werden weinig archeologische
prospecties met ingreep in de bodem. Het schijnbaar ontbreken van archeologische vindplaatsen kan
dus eerder het gevolg zijn van het ontbreken van een systematische archeologische inventarisatie van
de regio. Los daarvan, zijn er binnen een straal van 1 km rondom het plangebied enkele archeologische
vindplaatsen opgenomen in de Centrale Archeologische Inventaris (CAI)
Er zijn drie veldprospecties uitgevoerd in de omgeving van het projectgebied:
- ID 159782 (ca. 28 m ten oosten van het projectgebied): Romeins aardewerk.20
- ID 98 (ca. 127 m ten oosten van het projectgebied): Romeins bouwmateriaal, namelijk gerolde
en afgesleten fragmenten van Romeinse dakpannen. Volgens Guido Martens zijn dit restanten
van een zuid-oostelijk bijgebouw uit het ‘Pars rustica’-gedeelte van een villadomein. Ook werd
hier een schrabber in grijs-zwarte silex uit het Neolithicum teruggevonden.21
- ID 207911 (ca. 1,3 km ten noordwesten van het projectgebied): fragmenten van witbakkend
geglazuurd Maaslands aardewerk en proto-steengoed (Siegburg en Raeren) en bouwmateriaal
uit de Volle-Middeleeuwen, een silex geretoucheerde afslag uit de Steentijd, handgevormd
aardewerk (wandfragment met verschraling in chamotte, fijn zand en organisch materiaal) uit
de Metaaltijden en twee glasfragmenten uit de Nieuwe Tijd.22
Er zijn vervolgens ook 3 metaaldetectie vondsten in de omgeving van het projectgebied geregistreerd:
- ID 212040 (ca. 555 m ten noorden van het projectgebied): zilveren sterling Jan Van Brabant III
1330-1337 uit de Late-Middeleeuwen.23
- ID 215948 (ca. 1 km ten noordoosten van het projectgebied): musketkogel uit de Nieuwe tijd
en een kogel, shrapnel en onleesbare munt uit de Nieuwste tijd.24
- ID 150821 (ca. 907 m ten zuidwesten van het projectgebied): een munt uit de Late-Ijzertijd,
namelijk een hemistater “à la fleur”.25

19

In overeenstemming met paragraaf 12.5.2.1 van de Code van Goede Praktijk versie 2.0.
https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/159782
21
Robberechts B. 1998. 42.; Van Der Velpen J. 1957. 32.; Mertens J. 1972. 121.; Desittere M. 1963. 18.; De Loë
A. 1902. 10-11.; Knapen-Lescrenier A.-M. 1960. 9.; Cardyn F. 1969. 39.
22
https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/207911
23
https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/212040
24
https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/215948
25
https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/150821
20
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Er werd een toevalsvondst vlak naast het projectgebied teruggevonden:
- ID 159561 (ca. 60 m ten westen van het projectgebied): organisch materiaal (menselijke
beenderen?) en twee helmen (adrianhelm26) uit de 20e eeuw.27
Vlak naast de locatie van de toevalsvondst werd een kaartstudie uitgevoerd:
- ID 2701 (ca. 71 m ten westen van het projectgebied): laat-middeleeuwse kerk. De Romaanse
kerk werd in 1870 afgebroken en werd vervangen door een neogotische kerk.28
Ook staat er een zone als “Onbepaald” aangeduid:
- ID 163018 (ca. 308 m ten zuiden van het projectgebied): een grafheuvel uit de Romeinse tijd.29
Op fig. 1.27 zijn twee Romeinse wegen aangeduid. Een eerste ligt vlak naast de oostelijke kant van het
projectgebied en een tweede Romeinse weg staat aangeduid op ca. 900 m ten westen van het
projectgebied.
Er liggen twee zones in de omgeving van het projectgebied waarvoor een archeologienota is
geschreven:
- 2793: Een eerste archeologienota werd geschreven door Archebo voor de aanvraag van een
verkavelingsvergunning. Door de geringe kans op kennisvermeerdering werd besloten om het
volledige projectgebied vrij te geven.30
- 4910: Deze archeologienota werd geschreven door het VEC voor de aanvraag van een
stedenbouwkundige vergunning. Er werd een bureauonderzoek en een landschappelijk
booronderzoek uitgevoerd. Hierdoor werd besloten dat verder onderzoek niet noodzakelijk
was door de aanwezigheid van een verstoorde bodem.31
1.2.4.2 Gebieden “geen archeologisch erfgoed”
Er liggen twee zones “negatief onderzoek” in de omgeving van het projectgebied en waren beiden
controles van de werken. Een eerste zone (dossiernummer: BWC 14 (2008)) ligt op ca. 127 m ten
noorden van het projectgebied en een tweede zone (dossiernummer: BWC 23 (2007)) ligt op ca. 1,3
km ten oosten van het projectgebied.
Verder ligt aan de Hannuitsesteenweg, recht tegenover het projectgebied van deze archeologienota,
een zone “geen archeologie” (bk/dhm2).

1.2.4.3 Beschermde archeologische sites
Er bevinden zich geen beschermde archeologische sites binnen de begrenzing of in de directe
omgeving van het projectgebied. De synthesekaart toont wel enkele bouwkundige relieken, een
monument, de landschapsatlas:
26

De “casque adrian” is een Franse militaire helm die gebruikt werd door het Franse en Belgische leger in de
Eerste Wereldoorlog.
27
https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/159561%20
28
Kempeneers P. 1985. 247.
29
Kempeneers P. 2002. 32.
30
Claesen J., Van Genechten B., Pil N., Verbeelen G., Dirix E., Sys A. 2017.
31
Van Bavel J., Miedema F.R.P.M. 2017.
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-

P20273 (ca. 224 m ten noorden van het projectgebied): Odulfuskerk
217002 (ca. 222 m ten noorden van het projectgebied): Gemeentehuis en gemeenteschool
van Bost
43082 (ca. 221 m ten noorden van het projectgebied): Parochiekerk Sint-Odulphus
10828213 (ca. 1 km ten westen van het projectgebied): Een Gewone plataan (Platanus
acerifolia)
R27006 (ca. 1 km ten westen van het projectgebied): Gete-vallei met haar beemden

Fig. 1.26: Uittreksel uit de CAI met aanduiding van het projectgebied en de archeologische
voorkennis in de directe omgeving (Bron: www.agiv.be).
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Fig. 1.27: Uittreksel uit de CAI met aanduiding van het projectgebied en een synthese van de
culturele waarden in de omgeving (Bron: www.agiv.be).

1.2.5 Archeologische verwachting (datering en interpretatie) van het onderzochte gebied
Op basis van de verzamelde aardkundige en historische gegevens kan worden geconcludeerd dat het
onderzoeksterrein interessante en relevante archeologische waarden kan bevatten. Het projectgebied
is gelegen in een lichtglooiend landschap in de buurt van water. Een dergelijke “gradiëntzone” vormt
een aantrekkelijke locatie voor antropogene (pre)historische occupatie.
In de omgeving van het projectgebied werden geen prehistorische vondsten aangetroffen, ondanks
enkele oppervlakteprospecties die vlak naast het plangebied werden uitgevoerd. Bovendien tonen de
bodemkaart en quartair profieltypekaart geen bijzondere indicaties voor archeologische waarden uit
deze periode. Hierdoor blijft de trefkans voor in situ prehistorische artefacten sites eerder laag.
In de omgeving zijn wel enkele vondsten uit de IJzertijd, de Romeinse periode, de Middeleeuwen, de
Nieuwe tijd en de Nieuwste Tijd aangetroffen. Samen met de gunstige ligging van het terrein, verhoogt
dit de trefkans voor archeologische relevante waarden uit deze periodes (mogelijke grondsporensites).
Ook is er een intact bodemarchief aangetroffen tijdens de controleboringen. Hierdoor bestaat er een
verhoogde bewaarkans voor eventueel aanwezige grondsporensites.
Het historisch kaart- en fotomateriaal toonden dat het projectgebied nooit bebouwd is geweest. Het
oostelijke deel van het terrein was echter in gebruik als boomgaard. De controleboringen hebben
echter aangetoond dat deze boomgaard de bodem niet heeft verstoord. Het projectgebied ligt in een
gebied waar weinig archeologische prospecties zijn uitgevoerd naar aanleiding van grote
infrastructuurwerken. Het schijnbaar ontbreken van archeologische vindplaatsen kan dus eerder het
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gevolg zijn van het ontbreken van een systematische archeologische inventarisatie van de regio. Al
deze argumenten samen vormen een hoog potentieel op kennisvermeerdering bij een mogelijke
opgraving van het terrein.

1.2.6 Synthese en beantwoording onderzoeksvragen
Het projectgebied is gelegen aan de Hannuitsesteenweg en de Oude Weg te Bost. De gunstige ligging
van het terrein, samen met de archeologische vondsten uit de omgeving, zorgen voor een verhoogde
archeologische trefkans voor grondsporensites vanaf de IJzertijd. Wegens het ontbreken van
systematisch archeologisch onderzoek in de nabije en ruime omgeving van het plangebied, valt een
grote kenniswinst te behalen voor de genoemde periodes.
Het projectgebied is nooit bebouwd geweest, maar het oostelijke deel is gebruikt geweest als
boomgaard. De zes controleboringen hebben echter aangetoond dat er een natuurlijke (intacte)
bodem aanwezig is, waarin een archeologisch relevant vlak aanwezig kan zijn. De boomgaard heeft het
bodemarchief dus niet noemenswaardig verstoord.
Kan de hoogstwaarschijnlijke afwezigheid van een archeologische site afdoende gestaafd worden?
De hoogstwaarschijnlijke afwezigheid van een archeologische site kan op dit moment niet afdoende
gestaafd worden.
Zijn er archeologische relevante sites aanwezig?
Er zijn geen indicaties aangetroffen voor de aanwezigheid van archeologische relevante sites.
Wat is het wetenschappelijk potentieel van de aanwezige sites?
Het wetenschappelijk potentieel van eventueel aanwezige sites is groot, aangezien er tot op heden
geen systematische prospecties met ingreep in de bodem in de nabije omgeving van het terrein
hebben plaatsgevonden.
Moeten er bijkomende maatregelen genomen worden omwille van eventuele aanwezige sites?
Niet van toepassing.
Maak een plan van aanpak op voor een eventueel vervolgonderzoek.
Zie paragraaf 2.3.
Kunnen maatregelen voorgesteld worden voor een eventueel behoud in situ van een aanwezige
archeologische site? Hoe kunnen deze maatregelen afgedwongen en gecontroleerd worden?
De geplande werken betreffen een verkaveling waarbij het terrein wordt onderverdeeld in acht
percelen. Het niet laten doorgaan van deze geplande werken is geen optie.
Gezien de afwezigheid van een archeologische site niet afdoende kan worden bewezen, enkel op basis
van een bureauonderzoek, dient verder archeologisch vervolgonderzoek met ingreep in de bodem, in
de vorm van een proefsleuvenonderzoek, plaats te vinden. Er staan wel enkele bomen op het terrein,
maar door het beperkte aantal kunnen de sleuven naast deze bomen aangelegd worden, eventueel
aangevuld met extra kijkvensters. Ook is het terrein in eigendom van de initiatiefnemer waardoor het
vervolgonderzoek direct kan worden uitgevoerd.
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Het procesverloop rondom de afwegingen van verder vooronderzoek voor dit onderzoeksterrein na
afronding van het bureauonderzoek, staat samenvattend gevisualiseerd in fig. 1.28.

Fig. 1.28: Procesverloop voor het projectgebied (= groen) gevisualiseerd binnen de beslissingsboom
bij de afweging over de noodzaak tot verder vooronderzoek
(Bron afbeelding: Code Goede Praktijk 5.2, p. 31).
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Hoofdstuk 2

Proefsleuvenonderzoek

2.1 Beschrijvend gedeelte

Projectcode:

Aanleiding:

Erkend archeoloog:

Veldewerk:

Locatie:

2018B270

De opgemaakte archeologienota kadert in een geplande
verkavelingsaanvraag met in totaal een kadastraal
oppervlakte van ca. 5943 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).

Marjolein van der Waa OE/ERK/Archeoloog/2017/00177,
Studiebureau
Archeologie
bvba,
OE/ERK/Archeoloog/2015/00002
Nick Van Liefferinge (OE/ERK/Archeoloog/2016/00111):
veldwerkleider
Sara Claessens: assistent-veldarcheoloog
Bost, Hannuitsesteenweg (fig. 1.1 en 1.2)
Bounding box: punt 1: x= 190401, y= 164244
punt 2: x= 190511, y= 164367
Afd. 6, Sectie N, Percelen 33Y, 33X, 33W, 33V, 34P

Periode uitvoering:

28-02-2018

Relevante termen32:

Late-IJzertijd, Romeinse tijd, Middeleeuwen, Nieuwe tijd,
Nieuwste tijd, proefsleuvenonderzoek, colluviale
processen

Bebouwde zones:

Geen.

32

Thesaurus: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/thesaurus
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2.1.2 Vraagstelling en onderzoeksopdracht
De doelstelling van een vooronderzoek met ingreep in de bodem is nagaan of er archeologische
niveaus aanwezig zijn in het projectgebied en op welke diepte, zodat de verstoorde impact van de
geplande werken ingeschat kan worden. Ook dient een vooronderzoek met ingreep in de bodem
uitspraken te doen over de aan- of afwezigheid van een archeologische site binnen de grenzen van het
projectgebied en over het potentieel op kennisvermeerdering voor dit terrein. Zo kunnen
beargumenteerde uitspraken worden gedaan over de archeologische waarde van de totaliteit van een
terrein door een beperkt, maar statistisch representatief deel van het terrein op te graven.33
Daarnaast wordt beoordeeld of de data gegenereerd door het vooronderzoek met ingreep in de
bodem bijkomende informatie bieden die de hypothesen gebaseerd op het bureauonderzoek
bevestigen, ontkrachten of nuanceren op vlak van de opbouw van de ondergrond, de aanwezigheid
van de intacte bodems, de verstoringsgraad van het terrein en de eerder geformuleerde
archeologische verwachtingen.
De volgende onderzoeksvragen worden daarbij behandeld:
-

Op welke dieptes bevinden er zich relevante archeologische niveaus?
In hoeverre is de bodemopbouw, zoals weergegeven op de bodemkaart, recent34 verstoord?
Zijn er archeologische sporen en/of vondstenconcentraties aanwezig binnen de grenzen van
het projectgebied en zo ja, wat is de precieze afbakening ervan in ruimte en tijd?
Wat is de aard en datering van de aanwezige archeologische sporen?
Wat is de relatie tussen de lithostratigrafische opbouw van het terrein en de bodemsporen?
Wat is de relatie tussen het (paleo)landschap en de vastgestelde archeologische vindplaatsen?
Wat is de bewaringstoestand van de aangetroffen archeologische waarden?
Waardoor kan het ontbreken van (delen van) antropogene bodemsporen worden verklaard?
Is verder archeologisch onderzoek (opgraving) nodig?

Het proefsleuvenonderzoek (en het vooronderzoek in zijn geheel) kan als volledig worden beschouwd
als er voldoende informatie werd gegenereerd om:
- Een te bekrachtigen nota op te maken die de hoogstwaarschijnlijke afwezigheid van een
archeologische site afdoende staaft.
- Een te bekrachtigen nota op te maken die het ontbreken van potentieel op
kennisvermeerdering afdoende staaft.
- Een te bekrachtigen nota op te maken die de mogelijkheid voor een behoud in situ staaft en
een plan van aanpak hiervoor biedt.
- Een te bekrachtigen nota op te maken die de noodzaak voor verder archeologisch onderzoek
staaft en een plan van aanpak hiervoor biedt.

33
34

Zoals in overeenstemming met de Code Goede Praktijk 2.0, artikel 8.6.
Hiermee wordt de periode na de Tweede Wereldoorlog bedoeld.
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2.1.3 Afbakening van het te onderzoeken gebied
Op basis van het uitgevoerde bureauonderzoek werden geen volledig verstoorde zones zonder kans
op relevante archeologische waarden vastgesteld. De controleboringen toonden aan dat er binnen het
projectgebied een (intact) archeologisch vlak aanwezig is, waarin archeologische waarden bewaard
kunnen zijn. Het volledige vergunningsgebied is dan ook geselecteerd voor verder onderzoek (fig. 2.1).

Fig. 2.1: Syntheseplan van de zone die geselecteerd is voor verder onderzoek.

2.1.4 Onderzoeksstrategie, methode en technieken
De onderstaande paragraaf betreft een tekstuele beschrijving van de keuzes die zijn gemaakt met
betrekking tot de onderzoeksstrategie, -technieken en -methoden, conform hoofdstukken 5 en 8.6 van
de Code Goede Praktijk 2.0. Het betreft een terrein zonder complexe verticale stratigrafie, dus tevens
zijn de bijkomende bepalingen uit paragraaf 8.6.2 van de CGP 2.0 van toepassing.
Motivering onderzoeksmethode en -strategie
Na de uitvoering van het bureauonderzoek (2018B78) en enkele controleboringen, kan de afwezigheid
van een archeologische site niet voldoende gestaafd worden. Overeenkomstig is er niet voldoende
informatie gegenereerd over het mogelijk kennispotentieel van dit terrein. Tijdens de
controleboringen werd een intact archeologisch vlak aangetroffen waarbinnen mogelijke
(grondsporen)sites geconserveerd kunnen blijven. Omwille van deze redenen werd een
proefsleuvenonderzoek nuttig en noodzakelijk geacht. Een proefsleuvenonderzoek laat immers toe
om met een minimum aan bodemverstoring een goed ruimtelijk inzicht te verkrijgen over eventuele
aanwezige archeologische waarden op het terrein. Omwille daarvan en vanwege het feit dat er geen
complexe verticale stratigrafie werd verwacht, is geopteerd voor een proefsleuvenonderzoek.
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Motivering onderzoekstechnieken
Bij de uitvoering van een proefsleuvenonderzoek op sites zonder complexe verticale strategie worden
bijkomend aan de generieke bepalingen in CGP 2.0, 8.6.1 keuzes gemaakt over:
- De breedte en lengte van de proefsleuven
- De afstand tussen de proefsleuven
- Het patroon van de proefsleuven
- De oriëntatie van de proefsleuven
Deze keuzes zijn afhankelijk van:
- De aard van de ondergrond
- De doelstelling van het onderzoek
- De te verwachten densiteit aan sporen en vondsten
- De te verwachten spreiding van sporen en vondsten
- De terreingesteldheid
Op basis van deze criteria werd er gekozen voor 2 m brede proefsleuven met een parallelle
tussenafstand van max. 15 m. Voor dit terrein werden zes sleuven voorgesteld (fig. 2.2). De middelste
sleuf moet onderbroken worden omdat hier enkele bomen in de weg staan. Deze sleuven kunnen
aangevuld worden met kijkvensters zodat in totaal minstens 12,5 % van het te onderzoeken terrein
onderzocht wordt, zoals in de Code Goede Praktijk wordt voorgeschreven (CGP 8.6). De sleuven
moeten minstens 10 % van het volledige terrein beslaan, tenzij tijdens de uitvoering van de werking
grote bodemverstoringen worden vastgesteld. Indien een archeologische site wordt aangetroffen,
worden extra proefsleuven en/of kijkvensters gegraven om een afbakening van de site te bekomen.
Kijkvensters kunnen ook worden aangelegd om het ogenschijnlijk ontbreken van archeologische
sporen te verifiëren. De NO-ZW-oriëntatie speelt in op de terreingesteldheid van het projectgebied,
zoals evenwijdig aan de langste perceelgrens. De sleuven worden ook haaks op het
hoogtelijneninterval van het terrein aangelegd om de relatie tussen de lithostratigrafische opbouw van
de ondergrond en het reliëf zo accuraat mogelijk te vatten.
Een selectie van sporen wordt gecoupeerd om een inschatting te kunnen maken van de aard, context
en gemiddelde diepte van de aangetroffen sporen. Eventueel worden deze coupes aangevuld met
enkele boringen in grotere sporen. Vondsten worden stratigrafisch ingezameld om te leiden tot een
datering of contextbepaling.
De proefsleuven en eventuele kijkvensters worden uitgegraven met een graafmachine met een
tandenloze bak. De proefsleuven worden aangelegd op het bovenste archeologische niveau waarop
grondsporen te zien zijn. De teelaarde en het eventuele onderliggende colluvium worden verwijderd.
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Fig. 2.2: Voorstel tot inplanting proefsleuven, geprojecteerd op de kadasterkaart.

2.1.5 Afwijkingen ten opzichte van de vooropgestelde onderzoeksstrategie en –methodes
Tijdens het veldwerk, uitgevoerd op 28 februari 2018, werden zeven proefsleuven aangelegd met een
NO-ZW-oriëntatie (fig. 2.5). Voor de overzichtsfoto’s van de sleuven wordt verwezen naar de bijlage
met de foto-inventaris.
Zoals in de melding al werd vermeld stonden nog enkele bomen op het terrein waarrond de sleuven
moesten aangelegd worden. Op het meest noordelijke deel van het terrein werd de aanleg van SL4 en
SL5 ingekort, omdat deze zone afgesloten was met een omheining en volledig begroeid/bebost bleek
(fig. 2.4). Er kon echter een extra sleuf getrokken worden (SL4) zodat toch de dekkingsgraad van 12,5
% werd bereikt. Aan SL5 en SL7 werden ook twee kijkvensters geplaatst. In totaal werden er dus zeven
sleuven en twee kijkvensters aangelegd die in totaal voor een dekkingsgraad van 12,84 % zorgden (N=
5943 m2).
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Fig. 2.3: Overzichtsplan met aanduiding van de contouren van de proefsleuven, de sporen, de losse
vondsten en de locaties van de aangelegde bodemprofielen.35

Fig. 2.4: Terreinfoto van de meest noordelijke zone van het projectgebied die begroeid/bebost is.
35

Voor een overzichtsplan op groot formaat wordt verwezen naar de bijlagen. Tijdens het inmeten van de
hoogtes van het maaiveld en de proefsleuven is een fout opgetreden. Om deze reden werden deze hoogtes niet
op het overzichtsplan afgebeeld. Wel worden de hoogtes van het maaiveld die werden ingemeten tijdens de
controleboringen geprojecteerd op het overzichtsplan. De proefsleuven werden aangelegd op een diepte tussen
50 en 60 cm onder het maaiveld.
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Fig. 2.5: Overzichtsfoto van SL2 met een NO-ZW-oriëntatie.
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2.2 Assessment
2.2.1 Resultaten van het proefsleuvenonderzoek
Op 28 februari werden zeven sleuven aangelegd, met een totaaloppervlakte van 763 m2. Langs sleuven
5 en 7 werden twee kijkvensters geplaatst, waardoor in totaal 12,8 % van het projectgebied werd
onderzocht. De sleuven werden aangelegd op een diepte tussen ca. -50 tot -60 cm onder het
maaiveld36. In zes van de zeven sleuven werd een bodemprofiel aangelegd. In totaal werden acht
sporen aangetroffen, waarbij in sporen 1, 2 en 7 materiaal is teruggevonden. Ook werden, verspreid
over het volledige terrein, twaalf losse vondsten geregistreerd.

2.2.1.1 Lithostratigrafische en bodemkundige opbouw
Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden zes profielen geregistreerd en op basis hiervan kan het
terrein in twee pedogenetische zones worden opgedeeld. Fig. 2.6 is een syntheseweergave van de
twee pedogenetische zones.

Fig. 2.6: Pedogenetische zones op het terrein.

36

Tijdens het inmeten van de hoogtes van het maaiveld en de proefsleuven is een fout opgetreden. Om deze
reden werden deze hoogtes niet op het overzichtsplan afgebeeld. Wel worden de hoogtes van het maaiveld die
werden ingemeten tijdens de controleboringen geprojecteerd op het overzichtsplan. De proefsleuven werden
aangelegd op een diepte tussen -50 en -60 cm onder het maaiveld.
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Op de zuidwestelijke helft van het projectgebied werd onder de Ap-horizont een laag colluvium
aangetroffen. Profielen 1, 3 en 5 vallen in deze pedogenetische zone. PR5 zal beschreven worden als
referentieprofiel voor deze pedogenetische zone. Onder een ploeglaag (Ap) van 20 cm dik werd een
pakket colluvium aangetroffen van ca. 35 cm dik. Deze horizont bestaat uit leem-zand en heeft een
licht bruingrijze kleur. De ondergrens van het colluviumpakket was duidelijk en recht. Onder het
colluvium werd vanaf -55 cm diep een BC-horizont aangetroffen die bruin is van kleur en ook uit leemzand bestaat. In deze horizont werd het archeologisch vlak aangetroffen. De horizontopbouw is dus
Ap – colluvium – BC. Het profiel bereikte een diepte van -90 cm waarbij de grondwatertafel niet werd
bereikt.
PROFIEL 5:
Projectcode:
Datum:

2018B270
28/02/2018

1. Beschrijver:

Sara Claessens, Studiebureau
Archeologie.
Archeologisch: proefsleuven en
proefputten
Tienen - Hannuitsesteenweg
m TAW.
N; O. (lamb 72)
donderdag, 1/03/2018
Schop, Truweel, Graafmachine
Grasland, Gras
Open hemel
NVT.
Aba1 (droge leembodem met
textuur B-horizont met een
dunne A-horizont (<40cm))

2. Soort onderzoek:

1

3. Plaats:
4. Hoogteligging:
5. Coördinaten:
6. Datum:
7. Gereedschap:
8. Landgebruik:
9. Weersomstandigheden:
10. Oriëntatie:
11. Bodemeenheid:

2
H1 (Ap)
0-20 cm: L>Z; niet gespecifieerd; gevl. LGr-Br ; [Veel bio, Hu; ];
Di onregelmatig gr.(B: v)
H2 (Colluvium)
20-55 cm: L; niet gespecifieerd; LBr-Gr ; Du recht gr.(B: v)

3

H3 (BC)
55- cm: L>Z; niet gespecifieerd; Br ; (B: v)
Bereikte diepte: -90 cm.
Grondwatertafel: Niet bereikt.
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Zoals hierboven al is vermeld, is ook in PR1 colluvium aangetroffen. Onder de ploeglaag (Ap) werden
echter eerst twee antropogene lagen aangetroffen. De bovenste antropogene laag bevond zich op een
diepte van ca. -40 cm en had een gevlekte donkerbruine kleur. De ondergrens van deze laag was
diffuus. De derde horizont heeft een dikte van ca. 10 cm en heeft een gevlekte licht roodbruine kleur.
De ondergrens van deze laag is wel duidelijker dan deze van horizont 2. De antropogene lagen
bestonden uit leem-zand en bevatten bouwceramiekinclusies. Door deze inclusies worden deze twee
horizonten als antropogeen geïnterpreteerd (zie ook 2.2.1.2). Onder de roodbruine horizont werd een
laag colluvium aangetroffen, bestaande uit leem-zand. Dit pakket heeft een dikte van 30 cm en is bruin
van kleur. Onder het colluvium werd op een diepte van -90 cm een lichtbruine BC-horizont
aangetroffen. Deze BC-horizont bestond uit leem-zand. Het profiel bereikte een diepte van -130 cm en
ook hier werd de grondwatertafel niet bereikt.
PROFIEL 1:
Projectcode:
Datum:

2018B270
28/02/2018

1. Beschrijver:

Sara Claessens, Studiebureau
Archeologie.
Archeologisch: proefsleuven en
proefputten
Tienen - Hannuitsesteenweg
m TAW.
N; O. (lamb 72)
donderdag, 1/03/2018
Schop, Truweel, Graafmachine
Grasland, Gras
Open hemel
NVT.
Aba1 (droge leembodem met
textuur B-horizont met een
dunne A-horizont (<40cm))

2. Soort onderzoek:
3. Plaats:
4. Hoogteligging:
5. Coördinaten:
6. Datum:
7. Gereedschap:
8. Landgebruik:
9. Weersomstandigheden:
10. Oriëntatie:
11. Bodemeenheid:

1

H1 (Ap)
0-40 cm: L>Z; niet gespecifieerd; gevl. LGr-Br ; [Veel bio, Hu; ];
Du recht gr.(B: v)

2

H2 (Antropogeen)
40-50 cm: L>Z; niet gespecifieerd; gevl. DBr ; Di golvend gr.(B:
v)

3
4

H3 (Antropogeen)
50-60 cm: L>Z; niet gespecifieerd; gevl. LRd-Br ; Du recht gr.(B:
v)
H4 (Colluvium)
60-90 cm: L; niet gespecifieerd; -Br ; Du golvend gr.(B: v)

5

H5 (BC)
90- cm: L>Z; niet gespecifieerd; LBr ; (B: v)
Bereikte diepte: -130 cm.
Grondwatertafel: Niet bereikt.
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De tweede pedogenetische zone beslaat de noordoostelijke, hoger gelegen, helft van het terrein. In
deze pedogenetische zone liggen profielen 2, 4 en 6. Hier werd onder de ploeglaag meteen een Bw- of
BC-horizont aangetroffen. PR4 staat hieronder beschreven als referentieprofiel. Onder de Ap-horizont
met een dikte van 25 cm werd een Bw-horizont37 aangetroffen. Deze horizont heeft een dikte van ca.
45 cm en bestaat uit leem-zand. Deze laag is bruin van kleur en heeft een duidelijke en rechte
ondergrens. In deze horizont werd het archeologisch vlak aangetroffen. Onder deze Bw-horizont, op
een diepte van ca. -70 cm, was een BC-horizont zichtbaar. Deze horizont is bruin van kleur en bestaat
ook uit leem-zand. De tweede pedogenetische zone kan dus gekenmerkt worden als volgt: Ap – Bw –
BC. Bij het aanleggen van profiel 4 werd een diepte van -80 cm bereikt waarbij de grondwatertafel niet
werd bereikt.
PROFIEL 4:
Projectcode:
Datum:

2018B270
28/02/2018

1. Beschrijver:

Sara Claessens, Studiebureau
Archeologie.
Archeologisch: proefsleuven en
proefputten
Tienen - Hannuitsesteenweg
m TAW.
N; O. (lamb 72)
donderdag, 1/03/2018
Schop, Truweel, Graafmachine
Grasland, Gras
Open hemel
NVT.
Aba1 (droge leembodem met
textuur B-horizont met een
dunne A-horizont (<40cm))

2. Soort onderzoek:
3. Plaats:
4. Hoogteligging:
5. Coördinaten:
6. Datum:
7. Gereedschap:
8. Landgebruik:
9. Weersomstandigheden:
10. Oriëntatie:
11. Bodemeenheid:

H1 (Ap)
0-25 cm: L>Z; niet gespecifieerd; gevl. LGr-Br ; [Veel bio, Hu; ];
Du golvend gr.(B: v)
H2 (Bw)
25-70 cm: L>Z; niet gespecifieerd; Br ; Du recht gr.(B: v)
H3 (BC)
70- cm: L>Z; niet gespecifieerd; LBr ; Du recht gr.(B: v)
Bereikte diepte: -80 cm.
Grondwatertafel: Niet bereikt.

37

B-horizont met een meer intense bruine kleur en duidelijke structuur.
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2.2.1.2 Sporen en vondstenbestand
In totaal werden tijdens het proefsleuvenonderzoek acht antropogene sporen38 aangetroffen. De
sporen vallen binnen de categorieën kuilen (S3, S4, S6, S7 en S8) en greppels (S2 en S5). S1 (fig. 2.7)
werd aangetroffen in SL1 en werd oorspronkelijk als greppel aangeduid. Nadien bleek het toch eerder
te gaan om een laag in plaats van een spoor aangezien de rode kleur ook verder in de sleuf werd
aangetroffen en ook zichtbaar is in PR1. In deze laag werden brokjes bouwceramiek aangetroffen.
LV1 en LV2 (fig. 2.8 en fig. 2.9) zijn vermoedelijk in associatie met de laag, de alleen in de westelijke
hoek van het terrein werd aangetroffen. Langs deze hoek is het terrein het gemakkelijkste bereikbaar
aangezien hier het reliëfverschil tussen het projectgebied en de Oude Weg het laagste is. Het is dus
mogelijk dat dit deel van het terrein werd gebruikt als toegangsweg om op de akkers te komen en dat
deze zone verhard is geweest om de akkers gemakkelijker te kunnen bereiken. De antropogene laag
(S1) in deze westelijke hoek kunnen dus mogelijk restanten zijn van deze verharding.

Fig. 2.7: Zicht op S1 in SL1.

38

Zie bijlagen voor de sporeninventaris en beschrijving van de individuele sporen.
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Fig. 2.8: Bouwceramiek (LV1 in SL1)

Fig. 2.9: Bouwceramiek (LV2 in SL1)

S2 (in SL3) en S5 (in SL6) hebben twee aparte spoornummers gekregen, maar behoren tot dezelfde
greppel, zoals ook zichtbaar is op fig. 2.3. Deze greppel werd echter niet aangetroffen in SL5. De
greppel heeft een breedte van 45 cm en een vage aflijning, in een lichtbruine kleur met witte vlekken
(fig. 2.11 en fig. 2.12). Na het couperen werd duidelijk dat het spoor slechts tot op een diepte van -5
cm bewaard is gebleven. De slechte bewaringstoestand kan verklaren waarom de greppel niet in SL5
werd teruggevonden.
Bij het aanleggen van SL3 werd een kleine scherf handgevormde ceramiek (Fig. 2.10) in de spoorvulling
teruggevonden. Dit scherfje was echter te klein en te verweerd om er een exacte datering uit te kunnen
afleiden.
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Fig. 2.10: S5 in SL6.
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Fig. 2.11: Coupetekening van S5 in SL6.
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Fig. 2.12: Handgevormde ceramiek (S2 in SL3)
In SL4 werden twee sporen aangetroffen, namelijk S3 en S4. Beide sporen zijn kuilen. S3 heeft een
onregelmatige vorm terwijl S4 cirkelvormig is (fig. 2.13). S4 is gecoupeerd en is roodbruin van kleur.
Dit spoor heeft een breedte van 20 cm en bleek slechts ondiep, tot op een diepte van -10 cm, bewaard
te zijn (fig. 2.14 en fig. 2.15).

Fig. 2.13: Detailkaart van S3 en S4 in SL4.
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Fig. 2.14: Zicht op S4 in SL4.
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Fig. 2.15: Coupetekening van S4 in SL4.

In SL5 werden geen sporen aangetroffen, maar wel verschillende losse vondsten (LV4 t/m LV9 en
LV12). Het gaat hier voornamelijk om (buik)fragmenten handgevormde ceramiek (fig. 2.16), samen
met twee stukken vermoedelijk Romeinse bouwceramiek (fig. 2.17), een scherf dunwandig aardewerk
(fig. 2.18), een stuk natuursteen en twee silex afslagen (fig. 2.19).
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Fig. 2.16: Handgevormde ceramiek (LV5 in SL5).

Fig. 2.17: Romeinse tegula (LV12 in SL5).

Fig. 2.18: Dunwandige (Romeinse) scherf
en zijaanzicht (LV5 in SL5).

Fig. 2.19: Silex afslag (LV7 in SL5).
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In SL7 werden drie ovaalvormige sporen (S6, S7 en S8) teruggevonden (fig. 2.20). S6 en S7 werden
(gedeeltelijk) in de sleuf aangetroffen. Bij het aanleggen van het kijkvenster werd S6 volledig
blootgelegd en kwam ook S8 tevoorschijn. In SL7 werd materiaal uit spoor 7, namelijk een postmiddeleeuws geglazuurd scherfje (fig. 2.21) en LV10 teruggevonden. Deze losse vondst bestaat uit een
wielgedraaid oxiderend gebakken randscherf (fig. 2.22) en een fragment handgevormde ceramiek.

Fig. 2.20: Detailkaart van S6, S7, en S8 in SL7.

Fig. 2.21: post-middeleeuwse geglazuurde
scherf uit S7.

Fig. 2.22: Wielgedraaid oxiderend gebakken randscherf
en zijaanzicht (LV10 in SL7).
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2.2.2 Interpretatie van het onderzochte gebied
Tijdens het proefsleuvenonderzoek werd het archeologisch relevant vlak aangetroffen op een diepte
tussen -50 en -60 cm onder het maaiveld. Er werden in totaal acht sporen aangetroffen waarvan twee
sporen (S2 en S5) behoren tot dezelfde greppel. In S2 werd een kleine scherf handgevormde ceramiek
aangetroffen. De scherf was echter te klein en te slecht verweerd om hieruit een duidelijke datering
te kunnen afleiden. S7 kan op basis van een scherf in witbakkend aardewerk ruim gedateerd worden
in de middeleeuwen. Door de aanwezigheid van het handgevormde aardewerk in de greppel S2 kan
voorzichtig geopperd worden dat dit een ouder spoor is, mogelijk uit de Romeinse periode of
Metaaltijden. In de overige sporen werd geen archeologisch vondstmateriaal teruggevonden. De
bewaringstoestand van S4 en de oudere greppel S5 werd na coupe als slecht ingeschat (beide sporen
bleken slechts ondiep bewaard).
Er werden verscheidene losse vondsten teruggevonden verspreid over het terrein, waaronder
handgevormd aardewerk. Ook werden er twee stukken tegulae, twee scherfjes dunwandig aardewerk
en drie silex afslagen aangetroffen. In de westelijke hoek werd een laag met bouwceramiek
aangetroffen. Mogelijk was hier de ingang van het akkerland en was deze hoek verhard zodat het
terrein gemakkelijker te betreden was.
In de lagergelegen zone van het terrein werd onder de ploeglaag een dun pakket colluvium
aangetroffen. Mogelijk is het projectgebied onderhevig geweest aan erosieprocessen waarbij de
bodem van de hoger gelegen gebieden (noordoostelijke zone) is weg geërodeerd en afgezet in de
lagere zones van het terrein. Dit blijkt ook uit de algemene toestand van de losse vondsten aangezien
deze duidelijk verweerd zijn, mogelijk door het rollen van de hoger gelegen zones naar de lagere
gebieden.
Kort samengevat kan besloten worden dat zich op het terrein geen archeologisch relevante waarden
bevinden. De weinige sporen die zijn teruggevonden kenden een slechte bewaringstoestand. Er
werden redelijk wat losse vondsten teruggevonden. Mogelijk vormen de losse vondsten een residu
van een archeologische site die zich buiten de contouren van het onderzoeksgebied bevindt, en die
door verscheidene erosieprocessen in verband met de geattesteerde colluviale afzetting in secundaire
context zijn beland.
Aan de hand van bovenstaande redenen kan besloten worden dat er geen kenniswinst te behalen valt
bij verder onderzoek van dit terrein. Overeenkomstig wordt hier geen verder onderzoek geadviseerd.

2.2.3 Synthese en beantwoording onderzoeksvragen.
Na uitvoering van het proefsleuvenonderzoek kan worden vastgesteld dat er geen archeologische site
aanwezig is op het projectgebied. Er kan dan ook geconcludeerd worden dat een vervolgonderzoek in
de vorm van een opgraving niet nuttig en niet noodzakelijk is.
Op welke dieptes bevinden er zich relevante archeologische niveaus?
Het archeologisch relevant niveau werd aangetroffen op een diepte van 50 à 60 cm onder het
maaiveld.
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In hoeverre is de bodemopbouw, zoals weergegeven op de bodemkaart, recent39 verstoord?
Er werd geen verstoorde bodem aangetroffen. Op het zuidwestelijke, lagergelegen deel van het terrein
is een pakket colluvium aanwezig. Dit colluvium werd ook tijdens de controleboringen aangetroffen.
Zijn er archeologische sporen en/of vondstenconcentraties aanwezig binnen de grenzen van het
projectgebied en zo ja, wat is de precieze afbakening ervan in ruimte en tijd?
In totaal werden acht sporen en twaalf losse vondsten, verspreid over het volledige projectgebied,
teruggevonden. Door de beperkte grootte en bewaartoestand van de vondsten konden deze moeilijk
gedateerd worden. Er zijn wel twee stukken tegulae en twee dunwandige scherven, die mogelijk te
dateren zijn in de metaaltijden/Romeinse periode, teruggevonden en een scherf uit de ruime
middeleeuwen.
Wat is de aard en datering van de aanwezige archeologische sporen?
Door een gebrek aan vondstmateriaal uit de sporen konden de sporen moeilijk gedateerd worden.
Enkel S7 kan ruim gedateerd worden in de middeleeuwen aan de hand van een witbakkende
geglazuurde scherf.
Op het historisch kaart- en fotomateriaal staat niets afgebeeld dat overeenkomt met de locatie van de
greppel (S2 en S5). Ook werd in deze greppel een handgevormde scherf teruggevonden. Aan de hand
van deze redenen kan geconcludeerd worden dat de greppel waarschijnlijk ouder is dan de
middeleeuwen. De scherf was echter te verweerd en te klein om een gedetailleerdere datering te
kunnen geven.
Wat is de relatie tussen de lithostratigrafische opbouw van het terrein en de bodemsporen?
De acht bodemsporen die werden aangetroffen bevonden zich in een Bw- of BC- horizont. Op de hoger
gelegen noordoostelijke helft van het terrein lag deze horizont direct onder de Ap-horizont, maar op
de lagergelegen zuidwestelijke helft van het terrein werd de BC-horizont en de bodemsporen afgedekt
door een laag colluvium. Onder een laag colluvium kunnen mogelijk bewaarde archeologische sites
aanwezig zijn. Voor dit projectgebied is dit echter niet het geval.
Wat is de relatie tussen het (paleo)landschap en de vastgestelde archeologische vindplaatsen?
Er werden geen archeologische vindplaatsen vastgesteld. De aangetroffen losse vondsten zijn mogelijk
te interpreteren als residerend materiaal afkomstig van een archeologische site die zich buiten de
contouren van het onderzoeksveld bevindt. Aan de hand van erosieprocessen in associatie met het
aangetroffen colluvium zijn de vondsten in secundaire context beland.
Wat is de bewaringstoestand van de aangetroffen archeologische waarden?
Er werden weinig sporen en vondstmateriaal aangetroffen. De sporen die zijn gecoupeerd, bleken
slechts zeer ondiep bewaard. Het archeologisch materiaal was verweerd en beperkt in aantal. De hoge
verweringsgraad is een direct gevolg van het lateraal transport van de artefacten door colluviale
erosieprocessen.
Waardoor kan het ontbreken van (delen van) antropogene bodemsporen worden verklaard?
Gezien de lage densiteit aan sporen, de aanwezigheid van sterk verweerd materiaal buiten context en
de steile reliëfgradient van het terrein, kan de afwezigheid van sporen enerzijds verklaard worden door
erosieprocessen (bijvoorbeeld het verdwijnen van delen van de aangetroffen greppel). Anderzijds kan
het ontbreken van bodemsporen in dit geval gelijk staan aan het ontbreken van menselijke activiteit.
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Hiermee wordt de periode na de Tweede Wereldoorlog bedoeld.
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Is verder archeologisch onderzoek (opgraving) nodig?
Voor dit terrein bestaat geen potentieel aan kenniswinst bij verder onderzoek; er werden immers geen
(intacte) archeologisch relevante waarden aangetroffen. Een vervolgonderzoek in de vorm van een
opgraving is dan ook niet nodig en niet nuttig.
Het procesverloop rondom de afwegingen van verder vooronderzoek voor dit onderzoeksterrein na
afronding van het bureauonderzoek, staat samenvattend gevisualiseerd in fig. 2.23.

Fig. 2.23: Procesverloop voor het projectgebied (= groen) gevisualiseerd binnen de beslissingsboom
bij de afweging over de noodzaak tot verder vooronderzoek
(Bron afbeelding: Code Goede Praktijk 5.2, p. 31).
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Archeologienota: Bost – Hannuitsesteenweg
Onderwerp
Projectcode
Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

Plannenlijst
2018B78 (bureauonderzoek)
1.1
Topografische kaart
Locatie projectgebied
1/5000
Digitaal, gegeorefereerd (Claessens S.)
-

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

1.3
Kadasterplan
Locatie projectgebied
1/1000
Digitaal, gegeorefereerd (Claessens S.)
2018

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

1.4
Luchtfoto
Synthese terreincondities
1/1000
Digitaal, gegeorefereerd (Claessens S.)
2017

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

1.5
Foto zijaanzicht
Zicht op het projectgebied vanuit de Oude Weg
GoogleMaps – Streetview
2017

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

1.6
Verkavelingsplan
Inplanting verkaveling
1/1000
Digitaal, gegeorefereerd (Claessens S.)
2017

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

1.7
Verkavelingsplan
Inplanting verkaveling westelijke helft
1/500
Initiatiefnemer
2017
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Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

1.8
Verkavelingsplan
Inplanting verkaveling oostelijke helft
1/500
Initiatiefnemer
2017

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

1.9
Digitaal hoogtemodel (DHMII)
Hoogteverloop
1/10000
Digitaal, gegeorefereerd (Claessens S.)
2013-2015

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

1.10
Digitaal hoogtemodel (DHMII)
Weergave reliëf
1/1000
Digitaal, gegeorefereerd (Claessens S.)
2013-2015

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

1.11
Terreinverloop
Hoogte van het projectgebied
Digitaal, gegeorefereerd (Claessens S.)
2017

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

1.12
Bodemkaart + Topografische kaart
Bodemopbouw
1/5000
Digitaal, gegeorefereerd (Claessens S.)
2012-2015

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

1.13
Tertiair geologische kaart
Bodemopbouw
1/10000
Digitaal, gegeorefereerd (Claessens S.)
1989-2001

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze

1.14
Quartair geologische kaart
Bodemopbouw
1/20000
Digitaal, gegeorefereerd (Claessens S.)
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Datum

1991-2005

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

1.15
Quartair profieltypekaart
Bodemopbouw
1/10000
Digitaal, gegeorefereerd (Claessens S.)
1991-2005

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

1.16
Ferrariskaart
Historische kaart
1/5000
Analoog
1771-1778

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

1.17
Atlas der Buurtwegen
Historische kaart
1/2000
Analoog
1841

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

1.18
Vandermaelenkaart
Historische kaart
1/2000
Analoog
1846-1954

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

1.19
Topografische kaart
Historische kaart
1/2000
Analoog
1952

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

1.20
Luchtfoto
Plangebied
1/2000
Digitaal, gegeorefereerd (Claessens S.)
1971

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan

1.21
Luchtfoto
Plangebied
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Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

1/2000
Digitaal, gegeorefereerd (Claessens S.)
1979-1990

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

1.22
Luchtfoto
Plangebied
1/2000
Digitaal, gegeorefereerd (Claessens S.)
2000-2003

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

1.23
Luchtfoto
Plangebied
1/2000
Digitaal, gegeorefereerd (Claessens S.)
2012

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

1.24
Luchtfoto
Plangebied
1/2000
Digitaal, gegeorefereerd (Claessens S.)
2017

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

1.25
Digitaal hoogtemodel (DHMII)
Locatie controleboringen
1/1000
Digitaal, gegeorefereerd (Claessens S.)
2013-2015

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

1.26
Topografische kaart
Archeologische voorkennis
1/10000
Digitaal, gegeorefereerd (Claessens S.)
2017

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

1.27
Topografische kaart
CAI locaties
1/10000
Digitaal, gegeorefereerd (Claessens S.)
2017
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Onderwerp
Projectcode
Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

Plannenlijst
2018B270 (proefsleuvenonderzoek)
2.1
Kadasterplan
Syntheseplan
1/1000
Digitaal, gegeorefereerd (Claessens S.)
2018

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

2.2
Kadasterplan
Voorstel tot inplanting proefsleuven
1/1000
Digitaal, gegeorefereerd (Claessens S.)
2018

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

2.3
Kadasterplan
Overzichtsplan proefsleuvenonderzoek
1/800
Digitaal, gegeorefereerd (Claessens S.)
2018

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

2.4
Foto
terreinfoto
Digitaal (Claessens S.)
2018

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

2.5
Foto
Overzichtsfoto SL2
Digitaal (Claessens S.)
2018

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

2.6
Digitaal hoogtemodel (DHMII)
Pedogenetische zones
1/800
Digitaal, gegeorefereerd (Claessens S.)
2013-2015

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan

2.7
Foto
Foto S1
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Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

Digitaal (Claessens S.)
2018

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

2.8
Foto
Foto LV1
Digitaal (Claessens S.)
2018

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

2.9
Foto
Foto LV2
Digitaal (Claessens S.)
2018

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

2.10
Foto
Foto vondst S2
Digitaal (Claessens S.)
2018

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

2.11
Foto
Coupefoto S5
Digitaal (Claessens S.)
2018

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

2.12
Coupetekening
Coupetekening S5
Digitaal (Claessens S.)
2018

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

2.13
Kadasterplan
Detailkaart S3 en S4 in SL4
1/40
Digitaal (Claessens S.)
2018

Plannummer

2.14
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Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

Foto
Coupefoto S4
Digitaal (Claessens S.)
2018

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

2.15
Coupetekening
Coupetekening S4
Digitaal (Claessens S.)
2018

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

2.16
Foto
Foto LV5
Digitaal (Claessens S.)
2018

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

2.17
Foto
Foto LV12
Digitaal (Claessens S.)
2018

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

2.18
Foto
Foto LV5
Digitaal (Claessens S.)
2018

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

2.19
Foto
Foto LV7
Digitaal (Claessens S.)
2018

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

2.20
Kadasterplan
Detailkaart S6, S7 en S8 in SL7
1/80
Digitaal (Claessens S.)
2018
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Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

2.21
Foto
Foto vondst uit S7
Digitaal (Claessens S.)
2018

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

2.22
Foto
Foto LV10
Digitaal (Claessens S.)
2018

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

3.1
Kadasterplan
Locatie projectgebied
1/1000
Digitaal, gegeorefereerd (Claessens S.)
2017

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

3.2
Luchtfoto
Synthese terreincondities
1/1000
Digitaal, gegeorefereerd (Claessens S.)
2017

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

3.3
Kadasterkaart
Syntheseplan
1/1000
Digitaal, gegeorefereerd (Claessens S.)
2017
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Bijlage 3 Controle boorinventaris
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

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

De kleurweergave van het gevisualiseerde profiel is typologisch, en benadert dus niet per definitie de hoofdkleur van de horizont.
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Het archeologisch vooronderzoek aan de Hannuitsesteenweg te Tienen
Profiel B1
1. Algemene gegevens
1. Beschrijver:
Wouter Yperman, Studiebureau Archeologie.
2. Soort onderzoek:
Archeologisch:
3. Plaats:
Tienen - Hannuitsesteenweg
4. Hoogteligging:
m TAW.
5. Coördinaten:
N; O. (lamb 72)
6. Datum:
woensdag, 7/02/2018
7. Gereedschap:
Edelmanboor (diam. 7cm.)
8. Landgebruik:
Grasland, Gras
9. Weersomstandigheden:
Half bewolkt
10. Oriëntatie:
nvt.
11. Bodemeenheid:
Abp(c) (droge leembodem zonder profielontwikkeling met een bedolven textuur
B-horizont op minder dan 80 cm. diepte)
2. Profielbeschrijving

H1 (Teelaarde)
0-30 cm: ; niet gespecifieerd; ; (B: v)
H2 (Verstoring)
30-50 cm: ; niet gespecifieerd; ; (B: v)
H3 (Natuurlijke)
50- cm: ; niet gespecifieerd; ; Colluvium(B: v)
Bereikte diepte: -100 cm.
Grondwatertafel: Niet bereikt.
Opmerkingen:
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Het archeologisch vooronderzoek aan de Hannuitsesteenweg te Tienen
Profiel B2
1. Algemene gegevens
1. Beschrijver:
Wouter Yperman, Studiebureau Archeologie.
2. Soort onderzoek:
Archeologisch:
3. Plaats:
Tienen - Hannuitsesteenweg
4. Hoogteligging:
m TAW.
5. Coördinaten:
N; O. (lamb 72)
6. Datum:
woensdag, 7/02/2018
7. Gereedschap:
Edelmanboor (diam. 7cm.)
8. Landgebruik:
Grasland, Gras
9. Weersomstandigheden:
Half bewolkt
10. Oriëntatie:
nvt.
11. Bodemeenheid:
Abp(c) (droge leembodem zonder profielontwikkeling met een bedolven textuur
B-horizont op minder dan 80 cm. diepte)
2. Profielbeschrijving

H1 (Teelaarde)
0-15 cm: ; niet gespecifieerd; ; (B: v)
H2 (Verstoring)
15-25 cm: ; niet gespecifieerd; ; (B: v)
H3 (Natuurlijke)
25- cm: ; niet gespecifieerd; ; Bt vanaf 70(B: v)
Bereikte diepte: -100 cm.
Grondwatertafel: Niet bereikt.
Opmerkingen:
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Profiel B3
1. Algemene gegevens
1. Beschrijver:
Wouter Yperman, Studiebureau Archeologie.
2. Soort onderzoek:
Archeologisch:
3. Plaats:
Tienen - Hannuitsesteenweg
4. Hoogteligging:
m TAW.
5. Coördinaten:
N; O. (lamb 72)
6. Datum:
woensdag, 7/02/2018
7. Gereedschap:
Edelmanboor (diam. 7cm.)
8. Landgebruik:
Grasland, Gras
9. Weersomstandigheden:
Half bewolkt
10. Oriëntatie:
nvt.
11. Bodemeenheid:
Abp(c) (droge leembodem zonder profielontwikkeling met een bedolven textuur
B-horizont op minder dan 80 cm. diepte)
2. Profielbeschrijving

H1 (Teelaarde)
0-20 cm: ; niet gespecifieerd; ; (B: v)
H2 (Natuurlijke)
20- cm: ; niet gespecifieerd; ; Bt vanaf 70(B: v)
Bereikte diepte: -100 cm.
Grondwatertafel: Niet bereikt.
Opmerkingen:
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Het archeologisch vooronderzoek aan de Hannuitsesteenweg te Tienen
Profiel B4
1. Algemene gegevens
1. Beschrijver:
Wouter Yperman, Studiebureau Archeologie.
2. Soort onderzoek:
Archeologisch:
3. Plaats:
Tienen - Hannuitsesteenweg
4. Hoogteligging:
m TAW.
5. Coördinaten:
N; O. (lamb 72)
6. Datum:
woensdag, 7/02/2018
7. Gereedschap:
Edelmanboor (diam. 7cm.)
8. Landgebruik:
Grasland, Gras
9. Weersomstandigheden:
Half bewolkt
10. Oriëntatie:
nvt.
11. Bodemeenheid:
Abp(c) (droge leembodem zonder profielontwikkeling met een bedolven textuur
B-horizont op minder dan 80 cm. diepte)
2. Profielbeschrijving

H1 (Teelaarde)
0-25 cm: ; niet gespecifieerd; ; (B: v)
H2 (Natuurlijke)
25- cm: ; niet gespecifieerd; ; Bt vanaf 65(B: v)
Bereikte diepte: -100 cm.
Grondwatertafel: Niet bereikt.
Opmerkingen:
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Het archeologisch vooronderzoek aan de Hannuitsesteenweg te Tienen
Profiel B5
1. Algemene gegevens
1. Beschrijver:
Wouter Yperman, Studiebureau Archeologie.
2. Soort onderzoek:
Archeologisch:
3. Plaats:
Tienen - Hannuitsesteenweg
4. Hoogteligging:
m TAW.
5. Coördinaten:
N; O. (lamb 72)
6. Datum:
woensdag, 7/02/2018
7. Gereedschap:
Edelmanboor (diam. 7cm.)
8. Landgebruik:
Grasland, Gras
9. Weersomstandigheden:
Half bewolkt
10. Oriëntatie:
nvt.
11. Bodemeenheid:
Abp(c) (droge leembodem zonder profielontwikkeling met een bedolven textuur
B-horizont op minder dan 80 cm. diepte)
2. Profielbeschrijving

H1 (Teelaarde)
0-30 cm: ; niet gespecifieerd; ; (B: v)
H2 (Natuurlijke)
30- cm: ; niet gespecifieerd; ; B vanaf 80(B: v)
Bereikte diepte: -100 cm.
Grondwatertafel: Niet bereikt.
Opmerkingen:
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Het archeologisch vooronderzoek aan de Hannuitsesteenweg te Tienen
Profiel B6
1. Algemene gegevens
1. Beschrijver:
Wouter Yperman, Studiebureau Archeologie.
2. Soort onderzoek:
Archeologisch:
3. Plaats:
Tienen - Hannuitsesteenweg
4. Hoogteligging:
m TAW.
5. Coördinaten:
N; O. (lamb 72)
6. Datum:
woensdag, 7/02/2018
7. Gereedschap:
Edelmanboor (diam. 7cm.)
8. Landgebruik:
Grasland, Gras
9. Weersomstandigheden:
Half bewolkt
10. Oriëntatie:
nvt.
11. Bodemeenheid:
Abp(c) (droge leembodem zonder profielontwikkeling met een bedolven textuur
B-horizont op minder dan 80 cm. diepte)
2. Profielbeschrijving

H1 (Teelaarde)
0-30 cm: ; niet gespecifieerd; ; (B: v)
H2 (Natuurlijke)
30- cm: ; niet gespecifieerd; ; Bt(B: v)
Bereikte diepte: -100 cm.
Grondwatertafel: Niet bereikt.
Opmerkingen:
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Bijlage 4 Fotoinventaris
Vergunningsnummer
(F)oto, (O)verzicht, (PR)ofiel, (V)lak, (C)oupe, (D)etail, (W)erkfoto, (V)ondst, ...
2018B78-PR1-FO-1

Volgnummer

(S)poor, (PR)profiel, (SL)euf, (W)erk(P)ut, (L)osse(V)ondst, (P)aleo(B)oring, (M)etaal(D)etectie, ...
2018B78-B1-FPR-1
2018B78-B2-FPR-1
2018B78-B2-FPR-2
2018B78-B3-FPR-1
2018B78-B3-FPR-2
2018B78-B4-FPR-1
2018B78-B4-FPR-2
2018B78-B5-FD-1
2018B78-B5-FPR-1
2018B78-B6-FD-1
2018B78-B6-FPR-1
2018B78-OVERZICHT-FO-1
2018B78-OVERZICHT-FO-2
2018B78-OVERZICHT-FO-3

0
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Bijlage 2 Fotoinventaris
Vergunningsnummer
(F)oto, (O)verzicht, (PR)ofiel, (V)lak, (C)oupe, (D)etail, (W)erkfoto, ...
2018B270-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, ...
2018B270-PR1-FPR

2018B270-PR5-FPR

2018B270-S5-FV

2018B270-SL1-FO

2018B270-PR1-FPR

2018B270-PR5-FPR

2018B270-S5-FV

2018B270-SL1-FO

2018B270-PR1-FPR

2018B270-PR5-FPR

2018B270-S5-FV

2018B270-SL1-FO

2018B270-PR1-FPR

2018B270-PR5-FPR

2018B270-S5-FV

2018B270-SL1-FO

2018B270-PR1-FPR

2018B270-PR6-FPR

2018B270-S6-FV

2018B270-SL1-FO

2018B270-PR1-FPR

2018B270-PR6-FPR

2018B270-S6-FV

2018B270-SL1-FO

2018B270-PR1-FPR

2018B270-PR6-FPR

2018B270-S6-FV

2018B270-SL1-FO

2018B270-PR1-FPR

2018B270-PR6-FPR

2018B270-S6-FV

2018B270-SL1-FO

2018B270-PR2-FPR

2018B270-PR6-FPR

2018B270-S6-FV

2018B270-SL1-FO

2018B270-PR2-FPR

2018B270-PR6-FPR

2018B270-S6-FV

2018B270-SL1-FO

2018B270-PR2-FPR

2018B270-PR6-FPR

2018B270-S7-FV

2018B270-SL1-FO

2018B270-PR2-FPR

2018B270-S1-FV

2018B270-S7-FV

2018B270-SL1-FO

2018B270-PR2-FPR

2018B270-S1-FV

2018B270-S7-FV

2018B270-SL1-FO

2018B270-PR2-FPR

2018B270-S2-FV

2018B270-S7-FV

2018B270-SL1-FO

2018B270-PR2-FPR

2018B270-S2-FV

2018B270-S7-FV

2018B270-SL1-FO

2018B270-PR2-FPR

2018B270-S2-FV

2018B270-S7-FV

2018B270-SL1-FO

2018B270-PR2-FPR

2018B270-S2-FV

2018B270-S7-FV

2018B270-SL1-FO

2018B270-PR2-FPR

2018B270-S2-FV

2018B270-S8-FV

2018B270-SL1-FO

2018B270-PR3-FPR

2018B270-S2-FV

2018B270-S8-FV

2018B270-SL1-FO

2018B270-PR3-FPR

2018B270-S3-FV

2018B270-S8-FV

2018B270-SL1-FO

2018B270-PR3-FPR

2018B270-S3-FV

2018B270-SL1-FO

2018B270-SL1-FO

2018B270-PR3-FPR

2018B270-S3-FV

2018B270-SL1-FO

2018B270-SL1-FO

2018B270-PR3-FPR

2018B270-S3-FV

2018B270-SL1-FO

2018B270-SL2-FO

2018B270-PR3-FPR

2018B270-S4-FC

2018B270-SL1-FO

2018B270-SL2-FO

2018B270-PR3-FPR

2018B270-S4-FC

2018B270-SL1-FO

2018B270-SL2-FO

2018B270-PR4-FPR

2018B270-S4-FC

2018B270-SL1-FO

2018B270-SL2-FO

2018B270-PR4-FPR

2018B270-S4-FC

2018B270-SL1-FO

2018B270-SL2-FO

2018B270-PR4-FPR

2018B270-S4-FV

2018B270-SL1-FO

2018B270-SL2-FO

2018B270-PR4-FPR

2018B270-S4-FV

2018B270-SL1-FO

2018B270-SL2-FO

2018B270-PR4-FPR

2018B270-S4-FV

2018B270-SL1-FO

2018B270-SL2-FO

2018B270-PR4-FPR

2018B270-S5-FC

2018B270-SL1-FO

2018B270-SL2-FO

2018B270-PR5-FPR

2018B270-S5-FC

2018B270-SL1-FO

2018B270-SL2-FO

2018B270-PR5-FPR

2018B270-S5-FC

2018B270-SL1-FO

2018B270-SL2-FO

2018B270-PR5-FPR

2018B270-S5-FC

2018B270-SL1-FO

2018B270-SL2-FO

2018B270-PR5-FPR

2018B270-S5-FC

2018B270-SL1-FO

2018B270-SL2-FO

2018B270-PR5-FPR

2018B270-S5-FC

2018B270-SL1-FO

2018B270-SL2-FO

1

Het archeologisch vooronderzoek aan de Hannuitsesteenweg te Tienen
2018B270-SL2-FO

2018B270-SL3-FO

2018B270-SL4-FO

2018B270-SL5-FO

2018B270-SL2-FO

2018B270-SL3-FO

2018B270-SL4-FO

2018B270-SL5-FO

2018B270-SL2-FO

2018B270-SL3-FO

2018B270-SL4-FO

2018B270-SL5-FO

2018B270-SL2-FO

2018B270-SL3-FO

2018B270-SL4-FO

2018B270-SL5-FO

2018B270-SL2-FO

2018B270-SL3-FO

2018B270-SL4-FO

2018B270-SL5-FO

2018B270-SL2-FO

2018B270-SL3-FO

2018B270-SL4-FO

2018B270-SL5-FO

2018B270-SL2-FO

2018B270-SL3-FO

2018B270-SL5-FO

2018B270-SL5-FO

2018B270-SL2-FO

2018B270-SL3-FO

2018B270-SL5-FO

2018B270-SL5-FO

2018B270-SL2-FO

2018B270-SL3-FO

2018B270-SL5-FO

2018B270-SL5-FO

2018B270-SL2-FO

2018B270-SL3-FO

2018B270-SL5-FO

2018B270-SL5-FO

2018B270-SL2-FO

2018B270-SL3-FO

2018B270-SL5-FO

2018B270-SL5-FO

2018B270-SL2-FO

2018B270-SL3-FO

2018B270-SL5-FO

2018B270-SL5-FO

2018B270-SL2-FO

2018B270-SL3-FO

2018B270-SL5-FO

2018B270-SL5-FO

2018B270-SL2-FO

2018B270-SL3-FO

2018B270-SL5-FO

2018B270-SL5-FO

2018B270-SL2-FO

2018B270-SL3-FO

2018B270-SL5-FO

2018B270-SL5-FO

2018B270-SL2-FO

2018B270-SL3-FO

2018B270-SL5-FO

2018B270-SL5-FO

2018B270-SL2-FO

2018B270-SL3-FO

2018B270-SL5-FO

2018B270-SL5-FO

2018B270-SL2-FO

2018B270-SL3-FO

2018B270-SL5-FO

2018B270-SL5-FO

2018B270-SL2-FO

2018B270-SL3-FO

2018B270-SL5-FO

2018B270-SL5-FO

2018B270-SL2-FO

2018B270-SL3-FO

2018B270-SL5-FO

2018B270-SL5-FO

2018B270-SL2-FO

2018B270-SL3-FO

2018B270-SL5-FO

2018B270-SL5-FO

2018B270-SL2-FO

2018B270-SL3-FO

2018B270-SL5-FO

2018B270-SL6-FO

2018B270-SL2-FO

2018B270-SL4-FO

2018B270-SL5-FO

2018B270-SL6-FO

2018B270-SL2-FO

2018B270-SL4-FO

2018B270-SL5-FO

2018B270-SL6-FO

2018B270-SL2-FO

2018B270-SL4-FO

2018B270-SL5-FO

2018B270-SL6-FO

2018B270-SL2-FO

2018B270-SL4-FO

2018B270-SL5-FO

2018B270-SL6-FO

2018B270-SL3-FO

2018B270-SL4-FO

2018B270-SL5-FO

2018B270-SL6-FO

2018B270-SL3-FO

2018B270-SL4-FO

2018B270-SL5-FO

2018B270-SL6-FO

2018B270-SL3-FO

2018B270-SL4-FO

2018B270-SL5-FO

2018B270-SL6-FO

2018B270-SL3-FO

2018B270-SL4-FO

2018B270-SL5-FO

2018B270-SL6-FO

2018B270-SL3-FO

2018B270-SL4-FO

2018B270-SL5-FO

2018B270-SL6-FO

2018B270-SL3-FO

2018B270-SL4-FO

2018B270-SL5-FO

2018B270-SL6-FO

2018B270-SL3-FO

2018B270-SL4-FO

2018B270-SL5-FO

2018B270-SL6-FO

2018B270-SL3-FO

2018B270-SL4-FO

2018B270-SL5-FO

2018B270-SL6-FO

2018B270-SL3-FO

2018B270-SL4-FO

2018B270-SL5-FO

2018B270-SL6-FO

2018B270-SL3-FO

2018B270-SL4-FO

2018B270-SL5-FO

2018B270-SL6-FO

2018B270-SL3-FO

2018B270-SL4-FO

2018B270-SL5-FO

2018B270-SL6-FO

2018B270-SL3-FO

2018B270-SL4-FO

2018B270-SL5-FO

2018B270-SL6-FO

2018B270-SL3-FO

2018B270-SL4-FO

2018B270-SL5-FO

2018B270-SL6-FO

2018B270-SL3-FO

2018B270-SL4-FO

2018B270-SL5-FO

2018B270-SL6-FO

2018B270-SL3-FO

2018B270-SL4-FO

2018B270-SL5-FO

2018B270-SL6-FO

2018B270-SL3-FO

2018B270-SL4-FO

2018B270-SL5-FO

2018B270-SL6-FO

2018B270-SL3-FO

2018B270-SL4-FO

2018B270-SL5-FO

2018B270-SL6-FO

2018B270-SL3-FO

2018B270-SL4-FO

2018B270-SL5-FO

2018B270-SL6-FO
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2018B270-SL6-FO

2018B270-SL7-FO

2018B270-SL6-FO

2018B270-SL7-FO

2018B270-SL7-FO
2018B270-SL7-FO
2018B270-SL7-FO
2018B270-SL7-FO
2018B270-SL7-FO
2018B270-SL7-FO
2018B270-SL7-FO
2018B270-SL7-FO
2018B270-SL7-FO
2018B270-SL7-FO
2018B270-SL7-FO
2018B270-SL7-FO
2018B270-SL7-FO
2018B270-SL7-FO
2018B270-SL7-FO
2018B270-SL7-FO
2018B270-SL7-FO
2018B270-SL7-FO
2018B270-SL7-FO
2018B270-SL7-FO
2018B270-SL7-FO
2018B270-SL7-FO
2018B270-SL7-FO
2018B270-SL7-FO
2018B270-SL7-FO
2018B270-SL7-FO
2018B270-SL7-FO
2018B270-SL7-FO
2018B270-SL7-FO
2018B270-SL7-FO
2018B270-SL7-FO
2018B270-SL7-FO
2018B270-SL7-FO
2018B270-SL7-FO
2018B270-SL7-FO
2018B270-SL7-FO
2018B270-SL7-FO
2018B270-SL7-FO
2018B270-SL7-FO
2018B270-SL7-FO
2018B270-SL7-FO
2018B270-SL7-FO

3

Het archeologisch vooronderzoek aan de Hannuitsesteenweg te Tienen

Bijlage 3 Sporeninventaris
Afkortingen:
Aflijning/Bewaring:

Kleur:

Kleur:

Re
Ze

Redelijk
Zeer

LD-

Licht
Donker

S
D

Scherp
Diffuus

Sl
Go

Slecht
Goed

Var
Nat

Variabel
Niet af te lijnen

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.
k.
r.

met
kern
rand

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

vlekken
spikkels
lagen
laagjes
brokken
fibers
tongen
wiggen
lenzen

Textuur/Materiaal:

Bijmenging/Mortel:

Vondsten:

Re
Ze

Redelijk
Zeer

Za
Ha
Va
Lo

Zacht
Hard
Vast
Los

Z
L
K
V

Zand
Leem
Klei
Veen

AM
Be
Bio
Bo
BS
Ce
CeM
DKS
Fe
Fe-slak
FeZS
Glau
HK
Hu
K
KM
KS
KW
KZM
KZS
LS

Asmortel
Beton
Bioturbatie
Bouwceramiek
Baksteen
Cement
Cementmortel
Doornikse KS
IJzerconcreties
IJzerslak
IJzerzandsteen
Glauconiet
Houtskool
Humus
Kalk
Kalkmortel
Kalksteen
Kwarts
Kalkzandmortel
Kalkzandsteen
Leisteen

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

Me

Mergel

Mg
NS
SK
TG
TM
VL
ZM
ZS
1

Mangaan
Natuursteen
Steenkool
Tegel
Trasmortel
Verbrande leem
Zandmortel
Zandsteen

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

Vondsten

(Bewaarde)
afmetingen
LxBxH (cm.)

Datering

400xx

Onbepaald

Ce,

40xx

Onbepaald

L>Z

150x150x

Onbepaald

gevl. LRd-Br

L>Z

20x20x

Onbepaald

ReD

gevl. LBr-Gr

L>Z

x45x

Onbepaald

Kuil

ReD

gevl. LBr-Gr

L>Z

200x150x

Onbepaald

1

Kuil

ReD

gevl. LBr-Gr

L>Z

x150x

Onbepaald

1

Kuil

ReD

gevl. LBr-Gr

L>Z

45x25x

Onbepaald

gevl. LBr-Gr

L>Z

Kuil

ReD

gevl. LBr-Gr

1

Kuil

ReS

6

1

Greppel

6

7

1

7

7

8

7

1

1

1

Laag

2

3

1

Greppel

3

4

1

4

4

5

Vorm /
Verband

ReD

Aard

L>Z

Vlak

gevl. LBr-Or

Proefsleuf

ReD

Spoor

Textuur /
Materiaal
LxBxH (cm.)

Ce, Bo

Kleur

VL, Bo

Aflijning /
Bewaring

Bijmenging /
Mortel

1

Langwerpig

Langwerpig

2

Ce,

Opmerkingen
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Deels in sleufwand
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Bijlage 4 Vondsteninventaris
Totaal:

Ceramiek

Materiaal

2018B270-S2-Ce10

Handgevormd

Spoorinformatie

Spoornummer

Spoortype

7

Kuil

Depositietype

Arch. vol.

Datering Vulling

MAE

M (gr)

MAE

M (gr)

MAE

M (gr)

MAE

M (gr)

1

N

Opmerkingen

Arch. vol.

Datering

Additieven

1
Bodem

Vorm

1
1

Bouwceramiek

Materiaal

Vorm

2018B270-LV1-Bo00

Fragmenten

N
2

Datering

Opmerkingen

Arch. vol.

Losse vondst

Datering Vulling

Andere

LV1

Depositietype

Hoek

Spoortype

2
2

Losse vondst

Bouwceramiek

Materiaal

Vorm

2018B270-LV2-Bo00

Fragmenten

Datering Vulling

N
1

Datering

Opmerkingen

Arch. vol.

LV2

Depositietype

Andere

Spoortype

Hoek

Spoornummer

1
1

Spoortype

LV3

Losse vondst

Ceramiek

Materiaal

Vorm

2018B270-LV3-Ce22

Wielgedraaid Onbepaald
oxiderend gebakken

Depositietype

Datering Vulling

N
1

Datering

Opmerkingen

Arch. vol.

Spoornummer

Additieven

Spoorinformatie

M (gr)

1

Spoornummer

Spoorinformatie

Opmerkingen

Bodem

Spoorinformatie

Datering

Wand

Wielgedraaid (P)ME oxiderend
gebakken

Vorm

Midden

2018B270-S7-Ce51

MAE

1

Midden

Materiaal

M (gr)

2

N

Arch. vol.

Greppel

Datering Vulling

Additieven

2

Depositietype

Bodem

Spoortype

Wand

Spoornummer

Ceramiek

MAE

2

Wand

Spoorinformatie

Opmerkingen

Rand

Bouwceramiek

Datering

Rand

2018B270-S1-Bo

Vorm

Rand

Materiaal

Rand

Bouwceramiek

N
2

Andere

Laag

Datering Vulling

Hoek

1

Depositietype

Midden

Spoortype

Rand

Spoornummer

Rand

Spoorinformatie

51

1
1

1
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Lithisch materiaal

Materiaal

Vorm

2018B270-LV4-Li10

Silex

Datering

Opmerkingen

MAE

M (gr)

MAE

M (gr)

MAE

M (gr)

MAE

M (gr)

MAE

M (gr)

1

Spoortype

LV5

Losse vondst

Ceramiek

Materiaal

Vorm

2018B270-LV5-Ce30dunwandig

Wielgedraaid Romeins onbepaald

2

2018B270-LV5-Ce10

Handgevormd

14

Natuursteen

Materiaal

2018B270-LV5-Na

Natuursteen

Depositietype

Datering Vulling

N

Arch. vol.
Arch. vol.

Bodem

Additieven
Additieven

Opmerkingen

Onder

Datering

Wand

Opmerkingen

Midden

Datering

Rand

17

Boven

Vorm

16

1
1

Materiaal

Vorm

2018B270-LV6-Ce10

Handgevormd

Spoorinformatie

Spoornummer

Spoortype

LV7

Losse vondst

Lithisch materiaal

Materiaal

Vorm

2018B270-LV7-Li10

Silex

Datering

Opmerkingen

Arch. vol.

Ceramiek

N
3

Additieven

Losse vondst

Datering Vulling

Bodem

LV6

Depositietype

Wand

Spoortype

Rand

Spoornummer

3
3

Depositietype

Datering Vulling

N

Arch. vol.

Additieven

Onder

Opmerkingen

Midden

Datering

Boven

1
1
1

Losse vondst

Ceramiek

Materiaal

Vorm

2018B270-LV8-Ce10

Handgevormd

Spoorinformatie

Spoornummer

Spoortype

LV9

Losse vondst

Datering Vulling

N
5

Datering

Opmerkingen

Arch. vol.

LV8

Depositietype

Additieven

Spoortype

Bodem

Spoornummer

Wand

Spoorinformatie

M (gr)

1

Spoornummer

Spoorinformatie

MAE

1

Rand

Spoorinformatie

N

Arch. vol.

Losse vondst

Datering Vulling

Additieven

LV4

Depositietype

Onder

Spoortype

Midden

Spoornummer

Boven

Spoorinformatie

5
5

Depositietype

Datering Vulling

N
3

2

Spoorinformatie

Spoornummer

Spoortype

LV10

Losse vondst

Ceramiek

Materiaal

Vorm

2018B270-LV10-Ce22

Wielgedraaid Onbepaald
oxiderend gebakken

2018B270-LV10-Ce10

Handgevormd

Depositietype

Datering Vulling

N

MAE

M (gr)

MAE

M (gr)

MAE

M (gr)

Arch. vol.

Additieven

Bodem

Opmerkingen

Wand

Datering

Rand

2

1

2
1

1

Lithisch materiaal

Materiaal

Vorm

2018B270-LV11-Li

Silex verbrand

N
1

Datering

Opmerkingen

Arch. vol.

Losse vondst

Datering Vulling

Additieven

LV11

Depositietype

Onder

Spoortype

Midden

Spoornummer

1
1

Spoornummer

Spoortype

Depositietype

Datering Vulling

LV12

Losse vondst

N

Bouwceramiek

Materiaal

Vorm

2018B270-LV12-Bo

Bouwceramiek

Tegula

Ceramiek

Materiaal

Vorm

2018B270-LV12-Ce10

Handgevormd

1

2018B270-LV12-Ce10

Handgevormd

7

Arch. vol.

Andere

Hoek

Opmerkingen

Midden

Datering

Rand

10
2

3

Arch. vol.

Additieven

Opmerkingen

Bodem

Datering

Wand

2

Rand

Spoorinformatie

3
3

Boven

Spoorinformatie

Opmerkingen

Arch. vol.

Handgevormd

Datering

Additieven

2018B270-LV9-Ce10

Vorm

Bodem

Materiaal

Wand

Ceramiek

Rand
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Bijlage 5 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

1

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:
2. Soort onderzoek:
3. Plaats:
4. Hoogteligging:
5. Coördinaten:
6. Datum:
7. Gereedschap:
8. Landgebruik:
9. Weersomstandigheden:
10. Oriëntatie:
11. Bodemeenheid:
(<40cm))

Sara Claessens, Studiebureau Archeologie.
Archeologisch: proefsleuven en proefputten
Tienen - Hannuitsesteenweg
m TAW.
N; O. (lamb 72)
donderdag, 1/03/2018
Schop, Truweel, Graafmachine
Grasland, Gras
Open hemel
NVT.
Aba1 (droge leembodem met textuur B-horizont met een dunne A-horizont

2. Profielbeschrijving

H1 (Ap)
0-40 cm: L>Z; niet gespecifieerd; gevl. LGr-Br ;
[Veel bio, Hu; ]; Du recht gr.(B: v)
H2 (Antropogeen)
40-50 cm: L>Z; niet gespecifieerd; gevl. DBr ; Di
golvend gr.(B: v)
H3 (Antropogeen)
50-60 cm: L>Z; niet gespecifieerd; gevl. LRd-Br ;
Du recht gr.(B: v)
H4 (Colluvium)
60-90 cm: L; niet gespecifieerd; -Br ; Du golvend
gr.(B: v)
H5 (BC)
90- cm: L>Z; niet gespecifieerd; LBr ; (B: v)
Bereikte diepte: -130 cm.
Grondwatertafel: Niet bereikt.
Opmerkingen:

2

Het archeologisch vooronderzoek aan de Hannuitsesteenweg te Tienen
Profiel PR2
1. Algemene gegevens
1. Beschrijver:
2. Soort onderzoek:
3. Plaats:
4. Hoogteligging:
5. Coördinaten:
6. Datum:
7. Gereedschap:
8. Landgebruik:
9. Weersomstandigheden:
10. Oriëntatie:
11. Bodemeenheid:
(<40cm))

Sara Claessens, Studiebureau Archeologie.
Archeologisch: proefsleuven en proefputten
Tienen - Hannuitsesteenweg
m TAW.
N; O. (lamb 72)
donderdag, 1/03/2018
Schop, Truweel, Graafmachine
Grasland, Gras
Open hemel
NVT.
Aba1 (droge leembodem met textuur B-horizont met een dunne A-horizont

2. Profielbeschrijving

H1 (Ap)
0-35 cm: L>Z; niet gespecifieerd; gevl. LGr-Br ;
[Veel bio, Hu; ]; Di recht gr.(B: v)
H2 (Bw)
35-60 cm: L>Z; niet gespecifieerd; gevl. Br ; Du
recht gr.(B: v)
H3 (BC)
60- cm: L>Z; niet gespecifieerd; LBr ; (B: v)
Bereikte diepte: -110 cm.
Grondwatertafel: Niet bereikt.
Opmerkingen:

3

Het archeologisch vooronderzoek aan de Hannuitsesteenweg te Tienen
Profiel PR3
1. Algemene gegevens
1. Beschrijver:
2. Soort onderzoek:
3. Plaats:
4. Hoogteligging:
5. Coördinaten:
6. Datum:
7. Gereedschap:
8. Landgebruik:
9. Weersomstandigheden:
10. Oriëntatie:
11. Bodemeenheid:
(<40cm))

Sara Claessens, Studiebureau Archeologie.
Archeologisch: proefsleuven en proefputten
Tienen - Hannuitsesteenweg
m TAW.
N; O. (lamb 72)
donderdag, 1/03/2018
Schop, Truweel, Graafmachine
Grasland, Gras
Open hemel
NVT.
Aba1 (droge leembodem met textuur B-horizont met een dunne A-horizont

2. Profielbeschrijving

H1 (Ap)
0-30 cm: L>Z; niet gespecifieerd; gevl. LGr-Br ;
[Veel bio, Hu; ]; Di golvend gr.(B: v)
H2 (Colluvium)
30-60 cm: L; niet gespecifieerd; LBr ; Di golvend
gr.(B: v)
H3 (AE)
60-110 cm: L>Z; niet gespecifieerd; gevl. DGrBr ; Du recht gr.(B: v)
H4 (BC)
110- cm: L>Z; niet gespecifieerd; LBr ; (B: v)
Bereikte diepte: -112 cm.
Grondwatertafel: Niet bereikt.
Opmerkingen:

4

Het archeologisch vooronderzoek aan de Hannuitsesteenweg te Tienen
Profiel PR4
1. Algemene gegevens
1. Beschrijver:
2. Soort onderzoek:
3. Plaats:
4. Hoogteligging:
5. Coördinaten:
6. Datum:
7. Gereedschap:
8. Landgebruik:
9. Weersomstandigheden:
10. Oriëntatie:
11. Bodemeenheid:
(<40cm))

Sara Claessens, Studiebureau Archeologie.
Archeologisch: proefsleuven en proefputten
Tienen - Hannuitsesteenweg
m TAW.
N; O. (lamb 72)
donderdag, 1/03/2018
Schop, Truweel, Graafmachine
Grasland, Gras
Open hemel
NVT.
Aba1 (droge leembodem met textuur B-horizont met een dunne A-horizont

2. Profielbeschrijving

H1 (Ap)
0-25 cm: L>Z; niet gespecifieerd; gevl. LGr-Br ;
[Veel bio, Hu; ]; Du golvend gr.(B: v)
H2 (Bw)
25-70 cm: L>Z; niet gespecifieerd; Br ; Du recht
gr.(B: v)
H3 (BC)
70- cm: L>Z; niet gespecifieerd; LBr ; Du recht
gr.(B: v)
Bereikte diepte: -80 cm.
Grondwatertafel: Niet bereikt.
Opmerkingen:

5

Het archeologisch vooronderzoek aan de Hannuitsesteenweg te Tienen
Profiel PR5
1. Algemene gegevens
1. Beschrijver:
2. Soort onderzoek:
3. Plaats:
4. Hoogteligging:
5. Coördinaten:
6. Datum:
7. Gereedschap:
8. Landgebruik:
9. Weersomstandigheden:
10. Oriëntatie:
11. Bodemeenheid:
(<40cm))

Sara Claessens, Studiebureau Archeologie.
Archeologisch: proefsleuven en proefputten
Tienen - Hannuitsesteenweg
m TAW.
N; O. (lamb 72)
donderdag, 1/03/2018
Schop, Truweel, Graafmachine
Grasland, Gras
Open hemel
NVT.
Aba1 (droge leembodem met textuur B-horizont met een dunne A-horizont

2. Profielbeschrijving

H1 (Ap)
0-20 cm: L>Z; niet gespecifieerd; gevl. LGr-Br ;
[Veel bio, Hu; ]; Di onregelmatig gr.(B: v)
H2 (Colluvium)
20-55 cm: L; niet gespecifieerd; LBr-Gr ; Du
recht gr.(B: v)
H3 (BC)
55- cm: L>Z; niet gespecifieerd; Br ; (B: v)
Bereikte diepte: -90 cm.
Grondwatertafel: Niet bereikt.
Opmerkingen:

6

Het archeologisch vooronderzoek aan de Hannuitsesteenweg te Tienen
Profiel PR6
1. Algemene gegevens
1. Beschrijver:
2. Soort onderzoek:
3. Plaats:
4. Hoogteligging:
5. Coördinaten:
6. Datum:
7. Gereedschap:
8. Landgebruik:
9. Weersomstandigheden:
10. Oriëntatie:
11. Bodemeenheid:
(<40cm))

Sara Claessens, Studiebureau Archeologie.
Archeologisch: proefsleuven en proefputten
Tienen - Hannuitsesteenweg
m TAW.
N; O. (lamb 72)
donderdag, 1/03/2018
Schop, Truweel, Graafmachine
Grasland, Gras
Open hemel
NVT.
Aba1 (droge leembodem met textuur B-horizont met een dunne A-horizont

2. Profielbeschrijving

H1 (Ap)
0-40 cm: L>Z; niet gespecifieerd; gevl. Gr-Br ;
[Veel bio, Hu; ]; Di onregelmatig gr.(B: v)
H2 (Bioturbatie)
40-60 cm: L>Z; niet gespecifieerd; gevl. LGr-Br ;
[Veel bio, Hu; ]; Di onregelmatig gr.(B: v)
H3 (BC)
60- cm: L>Z; niet gespecifieerd; Br ; (B: v)
Bereikte diepte: -100 cm.
Grondwatertafel: Niet bereikt.
Opmerkingen:

7

Het archeologisch vooronderzoek aan de Hannuitsesteenweg te Tienen
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