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Tabel 1. Overzicht van de verschillende (pre)historische perioden.
Periode
Nieuwste tijd:
Nieuwe tijd:
Middeleeuwen:
Late Middeleeuwen
Volle Middeleeuwen
Vroege Middeleeuwen C / Karolingische periode
Vroege Middeleeuwen B / Merovingische periode
Vroege Middeleeuwen A / Frankische periode
Romeinse tijd:
IJzertijd:
Late IJzertijd
Midden-IJzertijd
Vroege IJzertijd
Bronstijd:
Neolithicum (Jonge Steentijd):
Finaal-Neolithicum
Laat-Neolithicum
Midden-Neolithicum
Vroeg-Neolithicum
Mesolithicum (Midden-Steentijd):
Paleolithicum (Oude Steentijd):
Bron: Onderzoeksbal ans Vlaanderen
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Tijd in jaren
19 e E - heden
16 e E - 18 e E na Chr.
5 e E - 15 e E na Chr.
13 e E - 15 e E na Chr.
10 e E - 12 e E na Chr.
8 e E - 9 e E na Chr.
6 e E - 8 e E na Chr.
5 e E - 6 e E na Chr.
57 voor Chr. - 402 na Chr.
800 - 57 voor Chr.
250 - 57 voor Chr.
475/450 - 250 voor Chr.
800 - 475/450 voor Chr.
2100/2000 - 800 voor Chr.
5300 - 2000 voor Chr.
3000 - 2000 voor Chr.
3500 - 3000 voor Chr.
4500 - 3500 voor Chr.
5300 - 4800 voor Chr.
ca. 9500 - 4000 voor Chr.
tot 10 000 voor Chr.
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Verslag van resultaten van het bureauonderzoe k

1.1

Beschrijvend gedeelte

In opdra cht heeft het Vlaams Erfgoed Centrum in december 2017 een a rcheologienota opgesteld naar de
a rcheologis che waarde van de loca tie steenweg op Hoogs tra ten in Merksplas (afb. 1 en 2). De
a rcheologienota bes taat ui t een bureauonderzoek en is ui tgevoerd naar aanleiding van de voorgenomen
verka veling.

Afb. 1.

Locatiekaart van het plangebied.
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Afb. 2.
Aanduiding van het uit te voeren archeologisch onderzoek op het plan van de bestaande
toestand op het terrein.
1.1.1

Administratieve gegevens

Uitgevoerde fasen binnen archeologienota:
Aanleiding:
Locatie:
Plaats:
Gemeente:
Provincie:
Kadastrale gegevens:
Diepte bodemverstoring

Oppervlakte plangebied
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Bureauonderzoek
Verkaveling
Steenweg op Hoogstraten
Merksplas
Merksplas
Antwerpen
Merksplas, geen afdeling, sectie I, private percelen: 452/2D,
453B, 454L en 461B.
Verkaveling: circa 80 cm -mv
Wegdek: circa 50 cm -mv
Ondergrondse nutsleidingen: maximum 1,2 m -mv
Ondergrondse riolering: maximum 2 m -mv
Buffer: maximum 1,2 m -mv
23.952 m2 / 2,3 ha

Steenweg op Hoogstraten, Merksplas

Coördinaten (bounding
(EPSG:31370)

box;

Projectcode
VEC-projectcode:
Auteur:
Autorisatie:1
Begindatum onderzoek:
Einddatum onderzoek:
Beheer en plaats documentatie:

Relevante thesaurustermen:

Lambertcoördinaten NO: 184.100,1 / 228.124,9
Z: 183.939,4 / 227.890,8
NW: 184.009,5 / 228.203,6
2017K348
4191223 (bureauonderzoek)
X. Alma (OE/ERK/Archeoloog/2016/00094)
J. Van Bavel (bureauonderzoek, veldwerkleidster)
X. Alma (OE/ERK/Archeoloog/2016/00094)
07/12/2017
15/12/2017
Vlaams Erfgoed Centrum
Ten Briele 14 bus 15
8200 Sint-Michiels, Brugge
Bureauonderzoek

In het onderzoeks gebied zi jn er in eers te ins tantie geen vers toorde zones vastges teld. Doorda t het
plangebied in gebruik is als akkerland, kan het mogelijk zijn da t het oorspronkeli jk maaiveld vers toord is
door pl oegwerkzaamheden (ci rca 30 cm –mv). Echter blijkt ui t de luchtfoto 1971 da t er ook enkele
s tructuren aanwezi g wa ren in het zuidelijke gedeel te van het plangebied. Momenteel is onbekend welke
s tructuren di t zi jn en tot welke diepte deze zi jn aangelegd (zie hiervoor afb. 19).
1.1.2

Archeologische voorkennis

Er is nog geen archeologisch (voor)onderzoek uitgevoerd gewees t in het plangebied.

1.1.3

Huidig gebruik

Het plangebied ligt, volgens het gewes tplan, i n woonui tbreidingsgebied (a fb. 3).

1

Xander Alma is een werknemer bij ADC Arch eoProjecten B V. ADC ArcheoPro ject en vo ert ond erzoek in onderaann emin g uit voor het
Vlaams Erf goed C entru m.
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Afb. 3.

Locatie van het plangebied op het gewestplan.

Het plangebied is momenteel onbebouwd en i n gebruik akker- en weiland. Er zi jn bi jgevol g nog geen
ondergrondse nuts voorzieningen aanwezi g.
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Afb. 4.

Locatie van het plangebied op de luchtfoto 2013-2015.

Er is (nog) geen milieuhygiënis ch onderzoek uitgevoerd gewees t in het plangebied.
1.1.4

Beschrijving van de geplande werken

De toekomsti ge werkzaamheden zullen betrekking hebben op een verka veling. Het betreft het klaarmaken
van het plangebied voor de bouw van 40 woningen met tuin en opri t. Onbekend is of deze onderkelderd
zullen worden. De woningen zullen bereikbaa r zi jn via een toegangsweg. Er kan worden aangenomen dat de
bodem tijdens een verka veling volledig vers toord zal worden. Er kan een mini mum aangenomen worden
van 80 cm –mv.
De verka veling voorziet ook de aanleg van een weg. Di t wegdek zal ma ximaal 60 cm –mv bedragen. Het
bes taa t uit een toplaag van 4cm, een onderlaag van 6cm, een fundering van 11cm, een tweede fundering
van 15 cm en een onderfundering van 20cm. Hieronder zal geotextiel aangelegd worden.
Ook zullen er ondergrondse nuts voorzieni ngen en een bufferbekken worden aangelegd op een diepte van
1,2 m –mv. De ondergrondse ri oleri ng zal ci rca 2 m –mv bedragen.
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Afb. 5.

Doorsnede van de aan te leggen weg, riolering en nutsvoorzieningen.

Tot slot zal in het wes telijke gedeel te van het plangebied nog een groenzone worden aangelegd. Deze zal
een minimale bodemvers tori ng met zi ch meebrengen.

Afb. 6.

10

Gegeorefereerd toekomstige plangebied op de GRB-kaart.
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Aard ingreep:
Wijze fundering:
Onderkeldering:
Diepte bodemverstoring:

Oppervlakte bodemverstoring:
Verwachte wijziging grondwaterstand:
Toekomstige ligging boven- en ondergrondse
infrastructuur:
Toekomstige ligging verharding:

Verkaveling
Onbekend
Onbekend
Verkaveling: circa 80 cm -mv
Wegdek: circa 60 cm -mv
Ondergrondse nutsleidingen: maximum 1,2 m -mv
Ondergrondse riolering: maximum 2 m -mv
Buffer: maximum 1,2 m -mv
23.952 m2
Onbekend
Ondergrondse nutsvoorzieningen en riolering
Onbekend

De consequentie van de voorgenomen ingreep ka n zi jn da t eventuele aanwezige waardevolle
a rcheologis che res ten in de ondergrond worden aangetast.
1.1.5

Juridisch kader

Artikel 5.4.2. (07/07/2017 - )

Voorafgaand aan het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden moet een
archeologienota als vermeld in artikel 5.4.8 en artikel 5.4.12 opgesteld en bekrachtigd worden in volgende
situaties:
1° aanvragen met betrekking tot percelen die gelegen zijn in een voorlopig of definitief beschermde
archeologische site;
2° aanvragen waarbij de totale oppervlakte van de kadastrale percelen waarop de vergunning betrekking
heeft 300 m² of meer bedraagt en waarbij de betrokken kadastrale percelen geheel of gedeeltelijk gelegen
zijn in archeologische zones, opgenomen in de vastgestelde inventaris van archeologische zones;
3° aanvragen waarbij de totale oppervlakte van de kadastrale percelen waarop de vergunning betrekking
heeft 3000 m² of meer bedraagt en waarbij de betrokken kadastrale percelen helemaal buiten de
archeologische zones, opgenomen in de vastgestelde inventaris van archeologische zones, liggen.
Voor de toepassing van het eerste lid, 2° en 3°, op terreinen zonder kadastraal nummer geldt de totale
oppervlakte van de werf van de te vergunnen verkaveling.
Voor de toepassing van het eerste lid, 2° en 3°, dient enkel rekening gehouden te worden met de terreinen
waarop werken uitgevoerd worden met het oog op het bouwrijp maken van de verkaveling en met de
oppervlakte van de kavels die verkocht en verhuurd zullen worden voor meer dan negen jaar, waarop een
recht van erfpacht of opstal gevestigd zal worden of waarvoor een van die overdrachtsvormen aangeboden
zal worden, zulks met het oog op woningbouw of de oprichting van constructies.
De aanvrager van een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden wordt van die verplichting
vrijgesteld indien de aanvraag betrekking heeft op een gebied waar geen archeologisch erfgoed te
verwachten valt, zoals vastgesteld door de Vlaamse Regering.
Bij de aanvraag voor het bijstellen van een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden
overeenkomstig artikel 85 en 86 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning
moet geen bekrachtigde archeologienota worden toegevoegd, voor zover dit niet gepaard gaat met
bijkomende ingrepen in de bodem.
De aanvrager van een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden kan een reeds bekrachtigde
archeologienota indienen, als de aanvraag betrekking heeft op dezelfde percelen en als de ingreep in de
bodem van de te vergunnen werken overeenkomt met de ingreep in de bodem van de werken omschreven in
de bekrachtigde archeologienota. Als er in de archeologienota een archeologische opgraving werd opgelegd,
moet deze zijn uitgevoerd en moet hierover een archeologierapport aan het agentschap zijn bezorgd. In het
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geval dat er gebruik is gemaakt van onderafdeling 7 van deze afdeling moet de bekrachtigde nota zijn
uitgevoerd. Als er in de nota een archeologische opgraving wordt opgelegd, moet daarover een
archeologierapport aan het agentschap zijn bezorgd.
De a rcheologienota werd vervaa rdi gd naa r aanleiding va n een aanvraag voor een verka velings vergunning.
Op basis va n de li gging van het plangebied geheel in een nog niet vas tgestelde zone, geldt een verplichting
voor het ops tellen va n een a rcheologienota bi j een gezamenli jke perceeloppervlak groter of geli jk aan 3000
m 2. Aangezien de percelen i n het te ontwikkelen gebied in totaal een oppervlakte va n 23.952 m 2 beslaan,
en daa rmee de ma xi male onderzoeksgrenzen worden overs chreden, dient de ini tia tiefnemer een
bekra chtigde a rcheologienota te la ten opmaken .2
Het vas tstellen van de a rcheologis che waarde van een plangebied dient te gebeuren op grond va n de Code
van Goede Pra ktijk voor de ui tvoering van en rapportering over a rcheol ogis ch vooronderzoek en
a rcheologis che opgra vingen en het gebruik van metaaldetector (versie 2.0). Het doel van de Code is om als
een mini male s tandaa rd te dienen voor de kwalitei t va n a rcheologisch onderzoek en het gebruik van
metaaldetectoren in Vlaanderen.3
De eventuele vondsten en bi jhorende documenta tie die ti jdens het a rcheologis ch onderzoek worden
verza meld, zullen voorlopi g worden bewaa rd bi j Vlaams Erfgoed Centrum bvba . Na afronding van het totale
onderzoek zullen de vonds ten en da ta worden overgedragen.
1.1.6

Doelstelling en vraagstelling

Voor het bureauonderzoek zi jn de volgende onderzoeks vra gen opges teld:
Zijn mogelijk archeologische waarden in het plangebied aanwezig, en zo ja, wat is de specifieke
archeologische verwachting?
Worden mogelijk archeologische resten bedreigd door de geplande werkzaamheden?
Is het plangebied voldoende onderzocht en zo nee, welke vorm van nader archeologisch onderzoek kan
worden geadviseerd?
Het bureauonderzoek vormt binnen de a rcheologienota de eers te s tap in het vas ts tellen va n de
a rcheologis che waa rde van het gebied. Het doel van het bureauonderzoek is het aan de hand van
s chri ftelijke bronnen verwerven van informa tie over bekende en/of verwachte a rcheologische waa rden in
het plangebied, om daa rmee te komen tot een gespeci ficeerde a rcheologis che verwa chting. Daa rbi j worden
onder a ndere de Centrale Archeol ogis che Inventa ris (CAI), releva nte his toris che kaa rten en
informa tiebronnen omtrent de ondergrond gebruikt.
De beschrijving van de his toris che, a rcheologis che en aa rdwetens chappelijke informa tie is gebaseerd op het
volgende bronma teriaal:
Aa rdkundige gegevens :

Tertiaire kaart

Qua rtai rgeologische kaart 1:50.000

Geomorfologische kaart

Bodemkaa rt 1:50.000

Bodemgebruiks kaart

Bodembedekkingskaa rt

2
3

12

https://geo.onro erend erfgo ed.b e
Agentschap Onro erend Erfgo ed, 2016

Steenweg op Hoogstraten, Merksplas






Erosiekaa rt
Hoogteverloopkaarten
Di gi taal Hoogtemodel Vlaanderen
Profielbes chri jvi ngen opges teld bi j opmaak van de bodemkaart

Archeologische gegevens :

Centrale Archeologische Inventa ris (CAI)
His toris che gegevens :

Kadas terplan

Fri cx kaa rten ui t 1712 (niet geraadpleegd)

Ferra ris kaa rten ui t 1771-1778

Atlas der buurtwegen 1840-1850

Vandermaelenkaa rt 1846-1854

Topogra fis che Militai re Kaart 1850-1864 (niet geraadpleegd)

Topogra fis che kaa rt

Luchtfoto’s 1979-2015

Orthofoto’s

Archeologische luchtfoto’s (niet geraadpleegd)
Externe parti jen:

Vlaamse Landmaa tschappi j

Input Onroerend Erfgoed

Regio-experts

Li tera tuur

Corine Landcover (niet geraadpleegd)

Gemeente

Ama teura rcheologen en heemkundekringen (niet geraadpleegd)

Nutsmaa ts chappi jen (niet geraadpleegd)

Iconografis che bronnen

Toponymie

Huidige gebrui kers (niet geraadpleegd)
De Fri cx kaa rt is niet geraadpleegd omdat deze niet nuttig was voor het onderzoek. De Topogra fische
Mili taire kaart van 1850-1864 en de a rcheologische luchtfoto’s zi jn niet geraadpleegd omda t deze niet
voorhanden zi jn. Daarnaast is Corine Landcover niet geraadpleegd, omda t er genoeg i nforma tie over het
bodemgebruik, erosie, hoogteverl oop, enz. voorhanden was . Ama teura rcheologen en de gemeente zi jn ook
niet geraadpleegd omda t er reeds voldoende informa tie gehaald is ui t de historis che bronnen. Verder zijn
de nuts maats chappijen ook niet geraadpleegd, omwille van voldoende i nformatie van de opdra chtgever.
Tot slot zi jn de hui dige gebruikers niet geraadpleegd omwille van pri va cy.
1.2

Assessmentrapport

1.2.1

Beschrijving van de aardwetenschappelijke waarden

Het onderzoeksgebied kenmerkt zich aa rdwetens chappelijk als volgt:

4

Bron

Informatie

Tertiaire kaart4

Formatie van Lillo, Mol, Poederlee en/of Kiezeloöliet (vanaf circa

http://www.geopunt.b e/Terti aire k aart.
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Bron

Informatie

Quartairgeologische kaart 1:50.000 (afb. 7)5

Geomorfologie6
Bodemkaart 1:50.000

51 m –mv)
Profieltype 22: Geen Holocene en/of Tardiglaciale afzettingen
bovenop de Pleistocene sequentie
ELPw: Eolische afzettingen (zand tot silt) van het
Weichseliaan (Laat-Pleistoceen), mogelijk Vroeg-Holoceen;
zand tot zandleem in het noordelijke en centrale gedeelte
van Vlaanderen
en/of HQ: Hellingsafzettingen van het Quartair
G(f,e)VPt-Te: Getijdenafzettingen (estuariene afzetting) met
mogelijke intercalatie van fluviatiele en eolische afzettingen.
De afzettingen dateren van het Vroeg-Pleistoceen volgens de
Noordwest-Europese classificatie en van het Tertiair volgens
het de internationale stratigrafische commissie.
G(f)VPt,p-Te: Getijdenafzettingen (estuariene afzettingen)
met mogelijke intercalatie van fluviatiele en eolische
afzettingen. De afzettingen dateren van het VroegPleistoceen volgens de Noordwest-Europese classificatie en
van het Tertiair volgens de internationale stratigrafische
commissie.
Kempische laagvlakte (Noorderkempen)

7

Reeds verrichte boringen8

In het plangebied zijn de volgende bodems gekarteerd:
Zdm: Matig natte zandbodem met dikke antropogene humus
A-horizont
Zdg: Matig natte zandbodem met duidelijke ijzer en/of
humus B-horizont
Zbm: Droge zandbodem met dikke antropogene humus Ahorizont
Zcm: Matig droge zandbodem met dikke antropogene humus
A-horizont
In het plangebied zijn geen boringen uitgevoerd geweest, wel in de
nabije omgeving:
Boring 1 (kb8d8w-B7, Steenweg op Hoogstraten 16, op circa
108 m ten noordwesten van het plangebied, op een Zdgbodem)
0-2 m -mv: zand (Quartair: Pleistoceen)
2-28 m –mv: klei-zand-complex van de Kempen (Quartair:
Formatie van Weelde op Formatie van Malle)
28-52 m –mv: zand (Quartair: Formatie van Merksplas)

-

5

http://www.geopunt.b e/Quartai rgeologische kaart.
Bogemans, F. 2005.
http://www.geopunt.b e/Bodemkaart .
8
http://www.geopunt.b e/Boringenk aart .
6
7
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Boring 2 (kb8d8w-B14, Steenweg op Hoogstraten 33, op circa
228 m ten noordwesten van het plangebied, op een Zdgbodem)
0-1 m –mv: teelaarde

Steenweg op Hoogstraten, Merksplas

Bron

Informatie
1-10 m –mv: zanden en kleien van de Kempen

-

Hoogtekaart9

Boring 3 (B/1-0304, Steenweg op Hoogstraten 41, op circa
286 m ten noordwesten van het plangebied, overgang Zcmen Zdg-bodem)
0-1 m –mv: heterogeen zand (Quartair: Pleistoceen)
1-36 m –mv: klei-zand-complex van de Kempen(Quartair:
Formatie van Weelde en Formatie van Malle)
36-51 m –mv: zand (Quartair: Formatie van Merksplas)
<51 m –mv: zand (Tertiair)

Tussen circa 24,6 en 26,8 m +TAW

Bodemerosie10

Zeer weinig erosiegevoelig
11

Bodemgebruikskaart
Bodembedekkingskaart12

Weiland
Gras en struiken

De jongste Tertiai re lagen in het plangebied bevinden zich op een diepte van meer dan 50 m –mv en
bes taan ui t ma riene zanden. Op deze Tertiai re afzettingen is in het Qua rtai r een dik pakket sedi ment afgezet
da t wordt gerekend tot de Formatie va n Merksplas (ci rca 50 tot 30 m –mv), de Forma tie van Malle (ci rca 30
tot 20 m –Mv) en de Forma tie van Weelde (ci rca 2 tot 20 m –mv). De zandi ge en kleiige afzettingen van de
Formaties van Malle en Weelde worden gerekend tot het zogenaamde klei- en zandcomplex van de Kempen
en bepalen zowel het uiterli jk als de (grond)waterhuishouding va n de s treek i n hoge ma te.
Geomorfologisch s taa t het gebied gekend als de Kempische laagvlakte. Deze laagvlakte loopt verder door op
Nederlands grondgebied. De Kempische laagvlakte is het gebied gelegen tussen de Schelde pol ders in het
westen en het Limburgs plateau in het oos ten. Het conta ct met de Schelde polders wordt geaccentueerd
door een s teil rand of talud. De s teil rand, voornamelijk aanwezig op Nederlands grondgebied, loopt duidelijk
waa rneembaa r va n Zandvliet over Ossendrecht naa r Bergen -op-Zoom en eindi gt te Kladde waa r hi j in de
ondergrond verdwi jnt. Deze s teil rand s taat ook gekend als de “Brabantse Wal ”. Aan weers zi jde van de
s teilrand is het landschap duidelijk ve rs chillend. In de Scheldepolders is het landschap open en vla k met
grote rechte verka velingen en een verspreide bewoning. Op de Kempis che laagvla kte is het lands chap
beduidend meer gesloten met o.a . uitgebreide bossen in de duingebieden en een meer geconce ntreerde
bewoning. De overgang Kempis che laagvlakte - Limburgs plateau gebeurt minder abrupt. Het dalend
Limburgs pla teau sluit nameli jk ten noordoos ten van Turnhout aan bi j het wa ters chei dingvla k tussen het
Schelde-Netebekken en het Maasbekken. Beide bekkens ontwa teren het gebied. Het wa ters cheidings vlak is
een relatief brede strook die de morfologie van het centraal gedeel te van de Kempis che laagvlakte
domineert. Het heeft een onregelma tig maa r s terk ontwikkeld mi croreliëf. De ma xi male hoogte s chommelt
er tussen de 30 à 35 m. Deze waa rden zi jn trouwens de hoogs te waa rden die worden aangetroffen in het
ka rteri ngs gebied. Het wa ters cheidingvlak buigt te Wes tmalle naa r het noordwes ten en bereikt vervolgens
de s teilrand van de Scheldepolders .13
In het ka rteringsgebied worden van oudsher kleiafzettingen ontgonnen en gebruikt als basisgronds tof voor
de grof keramis che indus trie. De kleiafzetti ngen komen enkel in dikke pakketten voor in het centraal
gedeel te van het gebied. Zowel ten noorden als ten zuiden zi jn de kleiafzettingen doorspekt met

9

http://www.geopunt.b e/Hoogtekaart.
http://www.geopunt.b e/Bodemerosiek aart .
http://www.geopunt.b e/Bodemgebruikskaart .
12
http://www.geopunt.b e/Bodembed ekkin gskaart.
13
Bogemans, F. 2005, 6.
10
11
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za nda fzettingen. De klei - en de zandafzettingen behoren tot één li thos tra tigra fis che eenheid, nameli jk de
Groep van de Kempen. Deze afzettingen dagzomen quasi nooi t. Vanaf het Ti glien (2,4 to 1,8 miljoen jaar
geleden) was er een getijde estua rium aanwezig in het plangebied. Di t zorgde voor een a ccumula tie van
es tua riumsedimenten wanneer de s tijging van het zeeni veau a fzwakte. De ouds te afzetting, het Lid van
Brass chaa t, werd afgezet tijdens één beweging van het zeeni vea u. Wanneer het zeeni veau verder daalde
werden sedi menten geaccumuleerd. Deze continue ops tapeling zorgde voor vers chillende a fzettingen in het
gebied waa rbi j men spreekt van Groep van de Kempen, bestaande ui t de Formatie van Malle en de Formatie
van Weelde. De oppervlaktelaag van profieltype 22 is voorna melijk gevormd door dekzand da t als een
deken over het landschap is gelegen. Door de droogligging van de Noordzee en het vormen va n een
toendralands chap in onze gebieden, kregen winden vri j spel . De winden bra chten zanden mee van de
noordeli jke gebieden en zetten deze af in onze gebieden gedurende het Laats te Glaciaal, da t het
Weichseliaan wordt genoemd.14

14

16

Bogemans, F. 2005, 6, 35 en 36.
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Afb. 7.

Locatiekaart van het plangebied op de Quartairgeologische kaart.

In het plangebied zijn volgende bodems geka rteerd: Zdm, Zdg, Zbm en Zcm -bodem.
Een Zdm-bodem is een mati g na tte zandbodem met dikke antropogene humus A-hori zont. Deze ma tige
na tte plaggenbodems hebben een homogeen humeuze bruina chti g of gri jsachtige bovengrond van minstens
60 cm di k. De onderkant van het plaggendek is dikwijls zwa rta chti g en zeer humus rijk; het betreft de
bouwlaag van een begra ven profiel dat in het plaggendek verwerkt is . Indien het begra ven profiel een
verbrokkelde textuur B is of een gesoliflueerde afzetting komen duideli jke roestvers chi jnselen voor. Is de
ondergrond gevormd door een hydromorfe podzol dan worden roes tvers chi jnselen moeilijk te herkennen.
In het pla ggendek vindt men roestvers chi jnselen tussen 40 en 60 cm. De wa terhuishouding is gekenmerkt
door na tte bodems in de winter met hoge voorjaa rswa terstand. De zomerwa ters tand va n Zdm-bodems is
optimaal.
Een Zdg-bodem is een ma ti g na tte zandbodem met duidelijke ijzer en/of humus B -hori zont. De bouwvoor is
gemiddeld 20-40 cm dik, maa r er komen ook meer humeuze profielen voor. In alle gevallen beginnen
roes tvers chijnselen tussen 40 en 60 cm. In de glauconiethoudende va rianten zi jn de roes tvers chijnselen
mi nder duidelijk; ze vormen bruina chti ge di ffuse vlekken op de olijfgroenachtige basiskleur. Bi j Zdf-bodems
is de podzol B-hori zont niet verki t, bruin en reikt tot 40-50 cm diepte. Bi j Zdg-bodems is de podzol Bhorizont duideli jk ontwikkeld met donkergri jze tot zwa rte humusaanrijking en daa ronder veelal een
bruinere aanri jking. De bodems hebben een guns ti ge wa terhuishoudi ng in de zomer, maa r zijn iets te nat in
de winter. Indien een goed humeus dek aanwezi g is , zi jn het goede zandgronden.
Een Zbm-bodem is een droge zandbodem met di kke antropogene humus A-hori zont. Onder het plaggendek
komt een begra ven profiel voor, meestal een podzol of een verbrokkeld textuur B-hori zont.
Roes tvers chi jnselen beginnen tussen 90 en 120 cm. De Zbm gronden en va rianten worden overwegend als
akkerland gebruikt.
Een Zcm-bodem is een ma tig droge zandbodem met di kke antropogene humus A-hori zont. Bi j deze ma tig
droge plaggenbodems vi ndt men onder de dik humeuze A horizont vaa k overblijfselen van een podzol Bhorizont of een verbrokkeld textuur B hori zont. Roes tvers chijnselen komen voor tussen 60 en 90 cm. De
bodems zi jn nooi t overdreven na t zelfs niet ti jdens het voorjaar, maa r ze kunnen in de zomer aan
wa tergebrek lijden.
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Zdg

Zdm

Zcm

Zbm

Afb. 8.

Het plangebied op de bodemkaart.

In het plangebied zi jn geen boringen uitgevoerd, wel in de na bije omgevi ng, alsook is er een vi rtuele
15
boring geplaa tst in het plangebied. Deze geven da t tot ci rca 2 m –mv zi ch Pleis tocene a fzettingen
voordoen.
Op het DTM wordt weergegeven da t het plangebied zi ch situeert op de grens van een hoger naa r een lager
gelegen gebied, meer specifiek tussen 24,6 en 27,4 m + TAW. Ten zui den van het plangebied, bevi ndt zi ch
een verhoging en ten noorden bevindt zi ch een vallei waar de wa terloop Ma rk stroomt (ci rca 1000 m). In
zi jn geheel bevindt het plangebied zi ch tot de Maasbekken.16 Momenteel is onbekend aan wa t de verhoging
ten zuiden va n het plangebied te wi jten is .
Het plangebied kent in het zuideli jke gedeel te een verhogi ng ten opzichte van het noordelijke gedeel te, met
na me ci rca 1,6 m. Onbekend is momenteel aan wa t dit te wijten kan zi jn. In di t gedeelte hebben op basis

15
16

18

https://www.dov.vlaanderen.b e/zo ek en-ocdov/virtuel eboring.html ?x=184001.19841270728&y=228072.50841270748.
Bogemans, F. 2005, 6.

Steenweg op Hoogstraten, Merksplas

van de luchtfoto ui t 1971 enkele s tructuren ges taan waa rbi j op de luchtfoto van 1979-1990 de zone weer
‘braak’ ligt. Vandaag de da g is hier niets te zien en is het in geb ruik als akkerland.
Verder kent het van wes telijke naa r oos teli jke ri chting een li chte afhelling waarbij het een dieptedal kent
van ci rca 1,6 m. Di t kan te wi jten zijn aan een gra cht of de aanleg van een omheining voor de bebouwing die
zi ch hier ten oos ten van het plangebied situeert.
Daa rnaas t is er ook een vers chil tussen het gebied da t ten westen van het plangebied ligt. Deze heeft een
iets hogere liggi ng dan het plangebied. Di t kan te wijten zi jn aan de wa terloop Goorl oop , een zi jri vier van de
Ma rk, die ten westen van het plangebied li gt en deze s cheidt van het westeli jke gedeel te.
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Afb. 9.
Het plangebied op het Digitaal Terreinmodel Vlaanderen (DTM), inclusief profiel hoogteverloop:
detail 1.

20
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Afb. 10.

Het plangebied op het Digitaal Terreinmodel Vlaanderen (DTM): detail 2.

Synthese
Op basis van bovenstaande aa rdkundige gegevens kan er geconcl udeerd worden dat het plangebied is
gelegen op dekzand. De basis van het Pleistocene dek zou zi ch hierbi j tot 2 m –mv si tueren, volgens de
boringen in de buurt, alsook de vi rtuele boring in het plangebied. De bodemkaa rt geeft weer dat i n het
plangebied ma ti g natte tot mati g droge zandbodems voorkomen die doorgaans een dikke, antropogene
humus A-hori zont bezitten. Di t zi jn plaggenbodems. Belangrijk hierbij te melden is dat deze bodems zijn
aangelegd ti jdens de La te Middeleeuwen/Nieuwe Tijd als bodemverbetering / bemesting. Deze
plaggendekken zi jn pakketten vruchtba re grond die bovenop, meestal een podzol bodem worden
opgeworpen. In het plangebied zijn, volgens de bodemkaart, podzolbodems aanwezig. Via deze
plaggendekken worden eventuele a rcheologis che res ten va n vóór Late Mi ddeleeuwen/Nieuwe Tijd
bes chermd. Versnipperde akkerbouw si tueerde zi ch in de vallei van de Ma rk en in het zuiden, vol gens de
17
website van de inventa ris va n Onroerend Erfgoed. Laa t di t nu net de plaats zi jn waa r het plangebied zi ch
ongeveer situeert. Het plangebied ligt hierbij op een overgang tussen een hoger gelegen gebied en een lager
gelegen gebied (Ma rkvallei). Onbekend is momenteel waa raan de verhoging te wi jten kan zijn. Verder
situeert zi ch di rect naast het plangebied, ten wes ten, een zijri vier va n de Ma rk, na melijk Goorloop. Di t zou

17

https://invent aris.onro erenderfgoed .be/erfgo edobject en/121654.
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de s cheiding weer kunnen geven va n het hoger gelegen deel in het wes ten en in het zuiden van het
plangebied. Het zuidelijke gedeel te van het plangebied is iets hoger gelegen, ci rca 1,6 m, ten opzi chte van
het noordelijke gedeel te va n het plangebied. Of di t te maken heeft met de s tructuren die op een l uchtfoto
ui t 1971 te zien zijn, is momenteel onbekend. Mogelijk kan het ook na tuurlijk zi jn.
1.2.2

Beschrijving van bekende archeologische waarden

Voor het onderzoeksgebied zi jn in de Centrale Archeol ogis che Inventa ris (CAI) va n Onroerend Erfgoed de
volgende a rcheologische waa rden en ondergrondse bouwhistoris che waa rden vas tgesteld (afb. 11):

102008
102170
102926
102928
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Omschrijving

Datering

Uitsnede uit de Centraal Archeologische Inventaris van het onderzoeksgebied.
Afstand t.o.v.
plangebied

CAI nummer

Afb. 11.

Circa
200 m

Steentijd:
Mesolithicum

Lithisch materiaal (1 trapezium)

Circa
160 m
Circa
520 m

Onbepaald

Onbepaald

Volle
Middeleeuwen

Kerk (Oudste kerk klimt op tot 12de eeuw, vermoedelijk in de 15de eeuw een
stenen kerk en in 1870 gesloopt en vervangen)

Circa
350 m

Late
Middeleeuwen

Standaarmolen ‘Arbeid Adelt’
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102930
103644

105549

105550
105551
106432
106484
106615
106652

211493

Circa
500 m

Nieuwe Tijd:
18de eeuw

Alleenstaande hoeve

Circa
50 m
Circa
330 m

Onbepaald

Paalsporen (geen materiaal)

Vermoedelijk
PostMiddeleeuws

Paalgaten en greppels, sterk gepodzoliseerde sporen

Circa
290 m

Steentijd:
Onbepaald

Losse vondst: Lithisch materiaal (1 stuk verbrande silex in ploegvoor)

Circa
360 m
Circa
160 m

Onbepaald

7 sporen met houtskoolpartikels

Steentijd:
Onbepaald

Lithisch materiaal (1 afslag)

Circa
410 m

Steentijd

Lithisch materiaal (3 afslagen)

Circa
480 m
Circa
270 m

Volle
Middeleeuwen
Metaaltijden
Middeleeuwen

Losse vondst: Aardewerk (roodbeschilderd en Andenne aardewerk)

Circa
570 m

Metaaltijden:
Ijzertijd
Middeleeuwen

Onbepaald, sporen te sterk verweerd of opgenomen in de verbruiningshorizont

Losse vondst: Aardewerk
Losse vondst: Aardewerk

Losse vondst: Aardewerk (enkele scherven Maaslands wit aardewerk)

In de omgeving va n het onderzoeksgebied zijn op basis van de CAI meerdere a rcheologis che meldi ngen
bekend. Het betreft voornamelijk enkele vonds ten ui t de Steenti jd. Een meer speci fiekere da tering hiervoor
worden in de meeste CAI -meldingen niet weergegeven, echter is er één CAI -melding ( 102008) die weergeeft
dat het gedateerd kan worden in het Mesolithicum. Het betreffen vondsten behorend tot lithisch materiaal en bevinden
zich voornamelijk ten noordwesten en ten westen van het plangebied.
Verder zijn er nog losse vondsten, met betrekking tot aardewerk, en- onbepaalde sporen gemeld uit de Metaaltijden,
meer specifiek de Ijzertijd. Deze bevinden zich ten noordoosten van het plangebied.
Daarnaast zijn er ook nog enkele losse vondsten, met betrekking tot aardewerk, alsook een kerk en een molen, gemeld
uit de Middeleeuwen, meer specifiek de Volle en Late Middeleeuwen. Deze bevinden zich verspreid rond het plangebied.
Interessant is dat twee CAI-meldingen (106652 en 211493) zowel archeologische resten hebben uit de Metaaltijden en
Middeleeuwen.

Vervolgens is ten noorden van het plangebied nog een alleens taande Nieuwe Ti jdse hoeve gemeld (102930).
Ook zi jn er een tweetal meldingen die een onbepaalde dateri ng geven voor a rcheologische sporen ( 102170
en 105551). Deze kunnen niet verder verwerkt worden in de archeologienota.

Tot slot zijn ten noordoosten van het plangebied nog enkele zones aangeduid waa r geen a rcheologie (meer)
te verwa chten val t.
De meldingen zijn gevormd via enkele a rcheologische onderzoeken, zoals controle va n de werken,
veldprospectie, mechanische prospectie, proefsleuvenonderzoek , en- kaa rtstudie.
Synthese
Ui t het CAI zijn er a rcheologische res ten terug gevonden ui t de peri oden Steentijd (Mesoli thi cum),
Metaal tijden (Ijzerti jd), Middeleeuwen (Volle en La te) en Nieuwe Ti jd. Deze liggen voorna melijk allemaal op
de grens tussen het hoger gelegen en het lager (Ma rkvallei) gelegen deel.

1.2.3

Beschrijving van de historische situatie, mogelijke verstoringen en bouwhistorische waarden
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Historische situatie
De naam Merksplas is het dorp da t aan de grens van het Ma rkgraafs chap Antwerpen gelegen was . Het is
gekend om zijn plassen, poelen en vennetjes . Het was het allereers te dorp in de Noorderkempen.
Ui t a rcheologische vonds ten blijkt da t Merksplas reeds vertegenwoordi gd was in de Steentijd. Eerste
bewoningssporen werden gevonden langs de boorden van de ri vier Ma rk. Va naf de Brons tijd koos men
meer en meer voor een blijvende woons t. Zo onts tonden de eers te nederzettingen, die la ter ui tgroeiden tot
boerengehuchten rond Frankis che driehoekige pleintjes . In de twaalfde eeuw vertoefde in Merksplas en
oms treken de ketter Tanchel m. In de zes tiende eeuw vreesde heel de Kempen voor de plundertochten van
Maa rten van Rossum. In die periode raasde ook de Beeldens torm doo r de Kempen.
De oudst bekende gemeentenaam is Ma rcblas en dateert van 1148, toen de 'Heren van Ma rcblas' het dorp
aan de 'pa ters Norbertijnen' s chonken, als dank voor het verdri jven van Tanchelm. De wi theren bleven zes
eeuwen in Merksplas (op het Ca rons Hofke) , tot aan de Besloten Ti jd na de Franse Revolutie. Gedurende de
meeste ja ren behoorde Merksplas tot het Land van Turnhout, maa r va naf 1740 tot 1762 was het de graaf
van Hoogs tra ten, die hier de lakens uitdeelde. Ti jdens de periode van de Verenigde Nederlanden (1815 –
1830) werd er gesta rt met de beruchte landloperskolonie (deze bevi ndt zi ch ten zuidwesten van het
18
plangebied ). De Bol cks che Heide werd door de Hollanders omgevormd tot een domein in
da mbordstructuur en s ta tige dreven, voor de opvang van vagebondjes , dronkaards en bedelaa rs . Ti jdens de
Eers te Wereldoorlog passeerden veel vluchtelingen langs Merksplas, om via de Belgis che encla ve a chter de
elektris che draad (Dodendraad) het neutrale Nederland te bereiken. Op het einde van de Tweede
Wereldoorlog wa ren er bi j de bevri jding van Merksplas verwoede gevechten. Zo kan men dan ook s preken
van de Slag van Merksplas.19
Bouwhistorische schets
In het plangebied zijn geen waa rdevolle bouwhis toris che monumenten aanwezi g, wel in de nabije
omgeving.
Ten oos ten va n het plangebied bevindt zich de Sint-Rochuskapel . Deze kapel is onts taan als bedevaa rtkapel
naa r aanleiding van de s chenking, in 1680, van een Sint-Rochusrelikwie door pastoor Van As ten aan de
pa rochie. De huidige kapel va n 1955-1956 is naa r ontwerp van K. Hors ten, opgeri cht met afbraakmateriaal
20
van het oude gemeentehuis.

18

https://invent aris.onro erenderfgoed .be/aanduidingsobject en /4719.
https://www.merksplas.be/Geschi edenis /defaul t.aspx?ID=1353.
20
https://invent aris.onro erenderfgoed .be/erfgo edobject en/46901.
19
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Afb. 12.

Sint-Rochuskapel.

Ten zuiden van het plangebied si tueert zi ch de Schutsboomhoeve. Di t naa r de wip die hier eerti jds s tond
opges teld. Oude, in 1911 gesloopte hoeve, omstreeks dezelfde tijd vervangen door huidi ge. De
woonstalhuis va n vi jf + zeven tra veeën (nok pa rallel aan de s traa t) met vri js taand bakhuis en
aa rdappels chuurtje aan noordoos telijke zi jde en ka rrens chob aan noordwes tzijde (beiden met nok
loodrecht op de s traa t); verankerde baks tenen gebouwen onder zadeldak (Vlaamse pannen).21

21

https://invent aris.onro erenderfgoed .be/erfgo edobject en/46925.
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Afb. 13.

Schutsboomhoeve.

Historische kaarten
De his toris che situatie is op vers chillende kaa rten als vol gt:
Bron
Ferraris kaarten22

Jaartal

Atlas der buurtwegen23

Ca. 1840-1850

Vandermaelen kaarten24

1846-1854

Topografische kaart25

1873

22

1771-1778

Historische situatie
Het plangebied is in het noordwestelijke gedeelte en zuidwestelijke
gedeelte in gebruik als weiland. Het overige gedeelte is gelegen in
akkerland. In het zuidelijke gedeelte staat een rij bomen en/of struiken als
omheining van een ander perceel dat zich ten zuidwesten van het
plangebied bevindt. Verder bevindt zich ten zuidoosten van het plangebied
bebouwing. Deze bebouwing behoort tot het pa rochienummer 46. Ten
oosten van het plangebied loopt de huidige J. Mertensstraat. Tot slot
bevindt het plangebied zich op de locatie Molesy.
Het plangebied is onbebouwd. Ten westen, naast het plangebied, loopt de
Goorloop. Het plangebied ligt in de locatie Molenzijde. Verder lijkt het
plangebied op de Atlas der Buurtwegen sterk op deze op de Ferrariskaart.
Het plangebied op deze kaart is gelijkaardig aan de vorige kaarten. Enkel ten
noorden van het plangebied wordt een weg/zandpad afgebeeld. In het
noordelijke gedeelte van het plangebied situeert zich grasland.
De topografische kaart uit 1873 geeft weer dat het plangebied onbebouwd
is. In het zuidoostelijke gedeelte is een roze zone aanwezig, onbekend is
waarvoor deze staat. Hierin wordt wel een klein gebouw, mogelijk een stal
of iets dergelijks, afgebeeld. Verder ligt het plangebied op hoogtelijnen 26
m +TAW waarbij het in het noorden daalt naar 25 m +TAW. Dit komt
ongeveer overeen met het DTM, enkel de verhoging in het zuidwestelijke
gedeelte wordt hier (nog) niet mee afgebeeld.

http://www.geopunt.b e/Ferraris 1771-1778.
http://www.geopunt.b e/Atl as der Buurtwegen 1840-1850.
http://www.geopunt.b e/Vand ermaelen 1846-1854.
25
http://www.c art esius.be/arc gis/home/webmap/v iewer.ht ml?useExisting=1&l ang=nl.
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Bron

Jaartal

Historische situatie

Topografische kaart26

1904

Topografische kaart27

1939

Luchtfoto28

1971

Luchtfoto29

1979-1990

Luchtfoto30

2013-2015

De roze zone en het kleine gebouw in het zuidoostelijke gedeelte van het
plangebied op de topografische kaart van 1871 is nog steeds aanwezig op
de topografische kaart van 1904. Ze lijken te behoren tot de bebouwing dat
zich ten zuiden hiervan situeert.
Op de topografische kaart van 1939 is het plangebied nog steeds
onbebouwd. De roze zone met bebouwing in wordt niet meer
weergegeven, wel wordt ten zuidoosten hiervan gelijkaardige bebouwing
weergegeven. Hoogstwaarschijnlijk is deze bebouwing hetzelfde. Mogelijk
zijn de bovenstaande topografische kaarten nog niet zo accuraat en kan de
bebouwing in zuidoostelijke gedeelte van het plangebied worden
afgeschreven. De hoogtelijnen op het plangebied zijn wel nog steeds
gelijkaardig aan deze aan de bovenstaande topografische kaarten en het
DTM.
Het plangebied op de luchtfoto 1971 geeft het plangebied weer als
onbebouwd en in gebruik als akker- en weiland. In het zuidelijke gedeelte
lijken er structuren aanwezig te zijn. Deze worden op de luchtfoto niet
gedetailleerd weergegeven.
Het plangebied op de luchtfoto 1979-1990 is gelijkaardig aan deze op de
luchtfoto 1971. Enkel de structuren in het zuidelijke gedeelte zijn
verdwenen. Hier wordt de bovengrond anders weergegeven dan in het
noordelijke gedeelte van het plangebied. Het lijkt wel ‘braak’ te liggen. De
bebouwing dat hiertoe kan behoren is nog wel aanwezig.
Het plangebied op de luchtfoto uit 2013-2015 wordt weergegeven als
onbebouwd en als akkerland.

De Ferra riskaa rten (Ca rte de Ferra ris) zijn een verzameling van 275 gedetailleerde topografis che kaa rten van
de Oostenri jkse Nederlanden. Zi j kwamen tussen 1771 en 1778 tot s tand onder leiding van Joseph de
Ferra ris, generaal bi j de Oos tenri jkse a rtillerie, veldmaars chalk i n de Oostenri jkse Nederlanden. Het is de
eers te s ys tema tis che en grootschalige ka rtering, zowel in “België” als in heel West-Europa .31 Hierui t bli jkt
da t het plangebied in het noordwesteli jke gedeel te en zui dwes telijke gedeelte i n gebruik is als weiland . Het
overige gedeel te is gelegen in akkerland. In het zuideli jke gedeel te s taat een ri j bomen en/of struiken als
omheining van een ander perceel da t zi ch ten zuidwesten van het plangebied bevindt. Verder bevi ndt zi ch
ten zuidoos ten van het plangebied bebouwing. Deze bebouwing behoort tot het pa ro chienummer 46. Ten
oosten van het plangebied l oopt de huidige J. Mertensstraa t. Tot slot bevindt het plangebied zi ch op de
loca tie Moles y.
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http://www.c art esius.be/arc gis/home/webmap/v iewer.ht ml?useExisting=1&l ang=nl.
http://www.c art esius.be/arc gis/home/webmap/v iewer.ht ml?useExisting=1&l ang=nl.
http://www.geopunt.b e/Luchtfoto 1971.
29
http://www.geopunt.b e/Luchtfoto 1979-1990.
30
http://www.geopunt.b e/Luchtfoto 2013-2015.
31
Http://nl.wikip edia.org/wiki /Ferrarisk aart en.
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Afb. 14.

Het plangebied op de Ferraris kaart.

Ci rca 60 jaa r later werd de Atlas der Buurtwegen uitgegeven (afb. 15). Dit is een verzameling van boeken
met overzi chts- en detailplannen, daterend van rond 1840. Hierop valt a f te lezen da t het plangebied
onbebouwd is. Ten wes ten, naas t het plangebied, loopt de Goorl oop. Het plangebied ligt in de locatie
Molenzi jde. Verder li jkt het plangebied op de Atlas der Buurtwegen sterk op deze op de Ferra riskaart.
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Afb. 15.

Het plangebied op de Atlas der Buurtwegen.

Een zes tal jaar la ter zi jn de Vandermaelenkaarten samenges teld. Di t is een verza meling historische kaa rten
gemaakt door Philippe Vandermaelen (1795-1869). Zi jn "Carte topographique de la Belgique" is gemaakt
tussen 1846 en 1854 op 250 folio's op s chaal 1: 20.000. Het plangebied op deze kaa rt is gelijkaa rdi g aan de
vorige kaarten. Enkel ten noorden van het plangebied wordt een weg/zand pad afgebeeld. In het noordelijke
gedeel te van het plangebied si tueert zi ch grasland.
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Afb. 16.

Het plangebied op de Vandermaelenkaarten.

De topografis che kaart ui t 1873 geeft weer da t het plangebied onbebouwd is . In het zuidoos teli jke gedeelte
is een roze zone aanwezi g, onbekend is waa rvoor deze s taa t. Hierin wordt wel een klein gebouw, mogelijk
een s tal of iets dergeli jks , afgebeeld. Verder li gt het plangebied op hoogtelijnen 26 m +TAW waa rbij het in
het noorden daalt naar 25 m +TAW. Di t komt ongeveer overeen met het DTM, enkel de verhoging in het
zuidwesteli jke gedeel te wordt hier (nog) niet mee afgebeeld. (Afb. 17)
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Afb. 17.

Het plangebied op de topografische kaart uit 1873.

De roze zone en het kleine gebouw in het zuidoos teli jke gedeelte va n het plangebied op de topogra fische
kaa rt van 1871 is nog s teeds aanwezig op de topogra fische kaa rt van 1904. (Afb. 18)
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Afb. 18.

Het plangebied op de topografische kaart uit 1904.

Op de topogra fische kaa rt van 1939 is het plangebied nog s teeds onbebouwd. De roze zone met bebouwing
in wordt niet meer weergegeven, wel wordt ten zuidoosten hierva n gelijkaa rdi ge bebouwing weergegeven.
Hoogs twaa rs chijnlijk is deze bebouwing hetzel fde. Mogeli jk zijn de bovens taande topogra fis che kaa rten nog
niet zo a ccuraat en kan de bebouwing in zuidoos teli jke gedeel te van het plangebied worden a fgeschreven.
De hoogtelijnen op het plangebied zi jn wel nog steeds geli jkaa rdi g aan deze aan de bovenstaande
topografis che kaa rten en het DTM. (Afb. 19)
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Afb. 19.

Het plangebied op de topografische kaart uit 1939.

Het plangebied op de luchtfoto 1971 (a fb. 20) geeft het plangebied weer als onbebouwd en in gebruik als
akker- en weiland. In het zui delijke gedeel te li jken er s tructuren aanwezig te zi jn. Deze worden op de
luchtfoto niet gedetailleerd weergegeven. Ze lijken te behoren tot de bebouwing da t zich ten zuiden hiervan
situeert.
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Afb. 20.

Het plangebied op de luchtfoto uit 1971.

Het plangebied op de luchtfoto 1979-1990 (a fb. 21) is gelijkaardig aan deze op de luchtfoto 1971. Enkel de
structuren in het zuidelijke gedeelte zijn verdwenen. Hier wordt de bovengrond anders weergegeven dan in het
noordelijke gedeelte van het plangebied. Het lijkt wel ‘braak’ te liggen. De bebouwing dat hiertoe kan behoren is nog wel
aanwezig.
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Afb. 21.

Het plangebied op de luchtfoto uit 1979-1990.

Het plangebied op de l uchtfoto ui t 2013-2015 wordt weergegeven als onbebouwd en als akkerland (afb.
21).
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Afb. 22.

Het plangebied op de luchtfoto uit 2013-2015.

Synthese
Op basis van de his toris che gegevens zijn er in de nabi jheid van het plangebied enkele gebouwen die
da teren ui t de 17de en begin 20ste eeuw. Daa rnaast geeft de a rcheologis che situa tie weer da t Merksplas een
goede loca tie was voor jagers-verzamelaa rs, alsook voor bewoning ti jdens de Metaalti jden. Vana f het
de
mi dden van de 12 eeuw ontstaa t de gemeente en werd het verder bewoond. Deze perioden zien we ook
terugkomen in de CAI-meldingen.
de

Op basis van de his toris che kaa rten is het plangebied in ieder geval sinds de 18 eeuw onbebouwd
gebleven en in gebruik als akkerland met delen weiland. Enkel moet hier een kanttekening gemaakt worden
da t ti jdens de laats te decennia van de 20ste eeuw er iets gebeurd is in het zuideli jke gedeel te van het
plangebied. Uit de luchtfoto va n 1971 zijn er enkele s tructuren aanwezig, li jkt het. Deze kunnen behoren tot
de bebouwing da t reeds te zien is op de topografis che kaa rt van 1939 helemaal ten zuiden va n het
plangebied. Deze bebouwing zal verdwi jnen tegen ci rca 2013-2015. Onbekend is wa t de s tructuren
inhouden en welke dieptes deze hebben gehad. Kunnen de ophoging en de insni jding die hierin werden
aangetoond door het DTM hieraan te wijten zi jn? Di t is een vraag die momenteel door het bureauonderzoek
nog open bli jft. Deze s tructuren li jken ook te verdwijnen naarma te de ja ren toenemen. Vandaa g de da g is
hier na melijk niets meer va n te zien.
1.2.4

Potentieel tot kennisvermeerdering, verwachting en conclusie

De voor het bureauonderzoek opgestelde onderzoeks vraag “Zijn mogelijk archeologische waarden in het
plangebied aanwezig, en zo ja, wat is de specifieke archeologische verwachting?” kan als volgt worden
beantwoord:
Ja , er zi jn mogelijke a rcheologis che waa rden in het plangebied aanwezig.
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Het plangebied kan een aantrekkelijke loca tie zi jn gewees t voor bewoning vana f het Laat-Paleoli thi cum tot
in de Volle Middeleeuwen op basis van de aa rdkundi ge gegevens , waa rbi j vi ndplaa tsen aan of dicht onder
het maai veld verwa cht worden. Hierbi j moet er rekening gehouden worden da t bepaalde zones in het
plangebied een plaggendek hebben waa rdoor eventuele archeologische res ten ui t de ti jdspanne van
bovens taande periodes worden bedekt. Deze zullen gevonden worden net onder het plaggendek.
Momenteel is een exa cte diepte hiervan onbekend. De bodemkaart geeft tussen 20 en 60 cm –mv aan.
Eventuele a rcheol ogis che res ten vanaf La te Middeleeuwen/Nieuwe Ti jd zullen zi ch bevinden aan het
maai veld of dieper. Mogelijk kunnen deze vers toord zi jn door ploegwerkzaamheden. Ui t de historis che
kaa rten blijkt da t het plangebied grotendeels onbebouwd is en in gebruik was als akkerland en deels als
weiland. Ook zou er bebouwing aanwezig zi jn in het zui doos telijke gedeelte van het plangebied, a fgeleid uit
de topogra fische historis che kaa rten. Deze kan waa rs chi jnlijk afgeschreven worden omwille van een iets mindere
accuraatheid van de topografische kaarten uit 1873 en 1904 in vergelijking met de topografische kaart van 1939. Ui t de
luchtfoto van 1971 is opgemerkt dat in het zuidelijke gedeelte va n het plangebied enkele s tructuren
aanwezi g zi jn, onbekend is de defini tie van deze s tructuren en de diepte. Daarnaast zou ook op deze plaats
een verhoging (ci rca 1,6 m) aanwezi g zijn, volgens het DTM, maa r di t kan men niet verder plaa tsen. Verder
zi jn in de nabi jheid enkele mel dingen gegeven waa rui t bleek dat er a rcheologis che res ten teruggevonden
zi jn ui t de Steentijd, Metaalti jden, Middeleeuwen en Nieuwe Tijd. De historische si tua tie stel t dit mee vast.
Archeologische resten ui t het Laa t-Paleoli thi cum en Mesolithi cum komen voor in de vorm van vuurs teen en
houtskool concentra ties. Bewoning va n langere peri ode is ti jdens deze periodes nog niet va n toepassing. Het
zi jn voorna melijk puntlocaties . Resten vana f het Neoli thi cum tot en met de Middeleeuwen kenmerken zi ch
door een sporenni veau en zullen zi ch manifes teren in de vorm van overblijfselen van nederzettingen, kuilen,
putten en erfafs cheidingen. Organis che resten (zoals bot, hout, leder en textiel ) zullen door een hoge
wa terhuishouding goed geconserveerd zijn. Andere typen indi ca toren (aardewerk) zi jn waa rs chi jnlijk ook
goed geconserveerd. Archeologis che grondsporen (diepe paalsporen, wa terputten et cetera) zijn het bes te
zi chtbaa r juis t onder de bouwvoor (va naf een ges cha tte diepte van 25 cm –mv), of- zoals eerder gemeld
onder het plaggendek.
De beantwoording van de volgende onderzoeks vraag “Worden mogelijk archeologische resten bedreigd
door de geplande werkzaamheden?” is als vol gt:
Momenteel is het plangebied i n gebruik als akkerland. Een mini male bodemvers toring van
ploegwerkzaamheden (ci rca 30 cm –mv) kan aanwezi g zi jn. Eventueel kan er in het zuidelijke gedeel te een
bodemvers toring aanwezig zijn van de structuren a fgeleid ui t de luchtfoto va n 1971.
De toekomsti ge werkzaamheden zullen betrekking hebben op een verka veling. Het betreft het klaarmaken
van het plangebied voor de bouw va n 40 woningen met tuin en opri t. De woningen zullen bereikbaar zijn
via een weg. Er kan worden aangenomen dat de bodem ti jdens een verka veling volledi g vers toord zal
worden. Er kan een minimum aangenomen worden van 80 cm –mv. De aanleg van het wegdek zal ci rca 60
cm –mv bedragen.
Ook zullen er ondergrondse nuts voorzieni ngen en een bufferbekken worden aangelegd op een diepte van
1,2 m –mv. De ondergrondse ri oleri ng zal ci rca 2 m –mv bedragen.
Tot slot zal in het wes telijke gedeel te van het plangebied nog een groenzone worden aangelegd. Deze zal
een minimale bodemvers tori ng met zi ch meebrengen.
De voorgenomen bodemi ngrepen kunnen eventuele a rcheologis che res ten va naf het Laat-Paleolithi cum
vers toren.
De beantwoording van de laats te onderzoeks vraa g: “Is het plangebied voldoende onderzocht en zo nee,
welke vorm van nader archeologisch onderzoek kan worden geadviseerd?” is als vol gt:
Het bureauonderzoek heeft nog onvoldoende informa tie gegenereerd om de aan- of afwezi gheid van een
a rcheologis che site afdoende te s ta ven. Bui ten eventuele ploegwerkzaamheden in het plangebied en de
mogelijke vers toorde zone in het zuidelijke gedeel te van het plangebied geldt voor het plangebied een
a rcheologis che verwa chting vanaf het Laa t-Paleoli thi cum. Eventueel aanwezige vindplaatsen in het
plangebied zijn echter nog niet opgespoord en begrensd. Daa rom kan er nog geen ui tspraak gedaan worden
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over het al dan niet nemen van maa tregelen. Ook kan er nog geen plan van aanpak voor een a rcheologische
opgra vi ng of behoud in situ opgemaakt worden.
In dit s tadium van het vooronderzoek is het aangewezen om eers t een lands chappelijk bodemonderzoek uit
te voeren. Met di t onderzoek wordt op een zeer geri chte, ons chadelijke manier de aa rdkundi ge opbouw en
ontstaans geschiedenis i n kaa rt. Verder wordt ook de inta ctheid van de bodem bekeken om de
a rcheologis che potentie in te s cha tten.
Vervolgonderzoek in het plangebied heeft een groot potentieel tot kennis vermeerderi ng. Met
vervol gonderzoek kan vas tges teld worden of het plangebied in het verleden (al dan niet ti jdeli jk) bewoond
is geweest. Di t onbebouwd plangebied biedt de mogelijkheid om i nzi ch t te krijgen in de positie van
bewoningsloca ties in het lands chap. Vervolgonderzoek zal geri cht moeten zijn op het vas tstellen van
mogelijke vuurs teenvi ndplaa tsen ui t de Steentijd enerzi jds en eventuele sporen of vonds ten ni veaus vanaf
het Neoli thi cum ande rzijds.
Het Vlaams Erfgoed Centrum a dviseert derhal ve om verder onderzoek uit te voeren eers t in de vorm van
een lands chappelijk bodemonderzoek, gevol gd door een eventueel vervol gonderzoek. Hiervoor zal een
progra mma van maatregelen worden gemaakt. Omwille van een juridische reden, nameli jk het nog niet
eigenaar zijn van de bouwpercelen, zal het project worden opgesteld in ui tgesteld tra ject.
1.2.5

Samenvatting

In opdra cht heeft het Vlaams Erfgoed Centrum in december 2017 een a rcheologienota opgesteld naar de
a rcheologis che waarde van de loca tie steenweg op Hoogs tra ten in Merksplas (afb. 1 en 2). De
a rcheologienota bes taat ui t een bureauonderzoek en is ui tgevoerd naar aanleiding van de voorgenomen
verka veling.
Op basis van het bureauonderzoek werd vanaf het Laat-Paleoli thi cum een a rcheologis che verwachting
verwa cht. Het plangebied is momenteel in gebruik als akkerland en bezi t een plaggendek. Eventue le
a rcheologis che res ten vóór de La te Middeleeuwen/Nieuwe Ti jd kunnen bedekt zi jn. De consequentie van de
geplande werkzaamheden kunnen deze aantas ten, maar momenteel is de exa cte dikte van het plaggendek
onbekend. Via een lands chappelijk bodemonderzoek kan de inta ctheid va n het bodemprofiel en eventuele
ka ns op vuurs teensites worden onderzocht. Het Vlaams Erfgoed Centrum adviseert bi jgevolg
vervol gonderzoek zonder ingreep i n de bodem, met name een landschappelijke bodemonderzoek met
eventueel een kans op vervolgonderzoek met ingreep in de bodem (verkennend en waarderend
booronderzoek en/of proefsleuvenonderzoek).
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Bijlage 1 Plannenlijst
Projectcode
Onderwerp

2017K348
Plannenlijs t

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwi jze
Da tum

1
Loca tiekaa rt
Loca tie van het plangebied.
Onbekend
Di gi taal
07/12/2017

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwi jze
Da tum

2
GRB-kaart
Loca tie van het plangebied.
Onbekend
Di gi taal
07/12/2017

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwi jze
Da tum

3
Gewes tplan
Loca tie van het plangebied.
Onbekend
Di gi taal
07/12/2017

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan

5
Detailplan
Doorsnede va n de aan te leggen weg, riolering en
nuts voorzieningen.
Onbekend
Di gi taal
14/12/2017

Aanmaakschaal
Aanmaakwi jze
Da tum
Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
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Aanmaakschaal
Aanmaakwi jze
Da tum

6
GRB-kaart
Gegeorefereerd toekoms tige plangebied op de GRBkaa rt.
Onbekend
Di gi taal
07/12/2017

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwi jze
Da tum

7
Qua rtai rgeologische kaart
Loca tie van het plangebied.
Onbekend
Di gi taal
07/12/2017

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwi jze

8
Bodemkaa rt
Loca tie van het plangebied.
Onbekend
Di gi taal
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Da tum

07/12/2017

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwi jze
Da tum

9-10
DTM met hoogteprofielen
Loca tie van het plangebied.
Onbekend
Di gi taal
07/12/2017

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwi jze
Da tum

11
CAI
Loca tie van het plangebied.
Onbekend
Di gi taal
07/12/2017

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwi jze
Da tum

14

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwi jze
Da tum

15
Atlas der Buurtwegen
Loca tie van het plangebied.
Onbekend
Di gi taal
07/12/2017

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwi jze
Da tum

16
Vandermaelen
Loca tie van het plangebied.
Onbekend
Di gi taal
07/12/2017

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwi jze
Da tum

17

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwi jze
Da tum

18
Topogra fis che kaa rt van 1904
Loca tie van het plangebied.
Onbekend
Di gi taal
07/12/2017

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan

19
Topogra fis che kaa rt van 1939
Loca tie van het plangebied.

Ferra riskaart
Loca tie van het plangebied.
Onbekend
Di gi taal
07/12/2017

Topogra fis che kaa rt van 1873
Loca tie van het plangebied.
Onbekend
Di gi taal
07/12/2017
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Aanmaakschaal
Aanmaakwi jze
Da tum
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Onbekend
Di gi taal
07/12/2017
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Bijlage 2 Fotolijst
Projectcode
Onderwerp

2017K348
fotoli jst

ID
Type
onderwerp

12
Overzi chts foto
Si nt-Rochuskapel

ID
Type
onderwerp

13
Overzi chts foto
Schutsboomhoeve

ID
Type
onderwerp

20
Luchtfoto van 1971
Loca tie van het plangebied.

ID
Type
onderwerp

21
Luchtfoto van 1979-1990

ID
Type
onderwerp

4-22
Luchtfoto van 2013-2015
Loca tie van het plangebied.
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