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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: Onderzoeksbalans Vlaanderen
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Tijd in jaren
19e E - heden
16e E - 18e E na Chr.
5e E - 15e E na Chr.
13e E - 15e E na Chr.
10e E - 12e E na Chr.
8e E - 9e E na Chr.
6e E - 8e E na Chr.
5e E - 6e 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 bureauonderzoek

1.1

Beschrijvend gedeelte

In opdracht heeft Vlaams Erfgoed Centrum in juni - december 2017 een archeologienota opgesteld naar de
archeologische waarde van de locatie Rijksweg 15 te Bornem (afb. 1 en 2). De archeologienota bestaat uit
een bureauonderzoek en is uitgevoerd naar aanleiding van de voorgenomen uitbreiding van een
bedrijfsgebouw.

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
Coördinaten (bounding box; Lambertcoördinaten
(EPSG:31370)
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Bureauonderzoek
Uitbreiding bedrijfsgebouw.
Rijksweg 15
Bornem
Bornem
Antwerpen
Gemeente Bornem, Afdeling 1, Sectie C, nummers 360L,
360H.
Varieert tussen 0,45m –mv (5,8m TAW) en 3m –mv (3,2m
TAW)
Totale oppervlakte: 36692 m2 / 3,7 ha
Oppervlakte te bebouwen deel: 15657 m2 / 1,7 ha
142.431,9 / 198.312,6
142.608,5 / 198.192,6

Rijksweg 15, Bornem

Projectcode
VEC-projectcode:
Auteur:
Autorisatie:

1

Begindatum onderzoek:
Einddatum onderzoek:
Beheer en plaats documentatie:

Relevante thesaurustermen:

142.512,1 / 198.052,1
142.334,3 / 198.172,7
2017E161
4190435
X. Alma (OE/ERK/Archeoloog/2016/00094)
A. Schoups (bureauonderzoek, veldwerkleider)
X. Alma (OE/ERK/Archeoloog/2016/00094)
12 juni 2017
20 maart 2018
Vlaams Erfgoed Centrum
Ten Briele 14 bus 15
8200 Sint-Michiels, Brugge
Steentijd, Metaaltijd, Romeinse tijd, bureauonderzoek.

De westelijke helft van het plangebied is grotendeels bebouwd en verhard. In deze zone worden geen
bodemingrepen gepland (groene zone op afbeelding 3). In het oosten van het plangebied zijn twee
gebouwen aanwezig. De diepte van de bodemverstoring op deze locaties is niet gekend, maar vermoedelijk
dient er rekening gehouden te worden met een verstoring tot minstens 0,8m diep. Tussen en rond de
gebouwen is ook een verharde zone aanwezig. Opnieuw is de diepte van de bodemverstoring niet gekend.
2
Vermoedelijk werd de bodem tot 0,3m –mv verstoord ten gevolge van de verharding.

1

Xander Alma is een werknemer bij ADC ArcheoProjecten BV. ADC ArcheoProjecten voert onderzoek in onderaanneming uit voor het
Vlaams Erfgoed Centrum.
De opdrachtgever is niet in het bezit van de gegevens over de bestaande bodemverstoring.

2
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Afb. 3.
1.1.2

Locatiekaart van het plangebied met locaties van de vermoedelijk verstoorde zones.
Archeologische voorkennis

Voor zover bekend, werden er nog geen archeologische onderzoeken uitgevoerd binnen het plangebied.
1.1.3

Huidig gebruik

Het plangebied is volledig in een zone voor milieubelastende industrieën gelegen. Het terrein is momenteel
deels bebouwd (afb. 4). De westelijke helft van het plangebied wordt namelijk volledig ingenomen door een
bedrijfsgebouw. Rond het gebouw is ook een verharde zone voorzien. Op de oostelijke helft zijn momenteel
twee gebouwen aanwezig. Rond deze gebouwen zijn eveneens verharde zones aanwezig. In het
noordoosten is het terrein begroeid met gras. De geplande werken beperken zich tot de oostelijke helft van
het plangebied.
De diepte van de bodemverstoring ten gevolge van de bouw van de bestaande gebouwen is onbekend,
maar vermoedelijk dient er rekening gehouden te worden met een verstoring tot minstens 0,8m diep. Ter
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hoogte van de verhardingen dient vermoedelijk rekening gehouden te worden met een verstoring van
3
minstens 0,3m diep.

Afb. 4.

De bestaande toestand van het plangebied.

De bodembedekkingskaart (afb. 5) bevestigt deze situatie.

3

opdrachtgever is niet in het bezit van de gegevens over de bestaande bodemverstoring.
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Afb. 5.

Het plangebied op de bodembedekkingskaart.

Er werd nog geen milieuhygiënisch onderzoek uitgevoerd binnen het plangebied.
In het kader van het onderzoek heeft de opdrachtgever de gegevens met betrekking tot de aanwezigheid
van ondergrondse kabels en leidingen opgevraagd bij het KLIP (afb. 6). Hieruit blijkt dat de aanwezige kabels
en leidingen zich voornamelijk op de grens van het plangebied bevinden. In het oostelijke deel van het
plangebied, waar de bodemingrepen gepland zijn, bevinden de kabels en leidingen zich voornamelijk ten
oosten van het zuidoostelijke gebouw. Ten zuiden en ten noorden van het kleine centrale gebouw zijn ook
waterleidingen gelegen. Verder zijn er geen leidingen aanwezig in deel van het plangebied.
De diepte van de kabels en de leidingen varieert. De maximale diepte bedraagt 2,5m –mv.
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Afb. 6.
1.1.4

De aanwezige nutsleidingen en riolering.
Beschrijving van de geplande werken

Het doel van de geplande werken is om het bedrijf aan de Rijksweg 15 uit te breiden naar het perceel ten
oosten van het bestaande gebouw (afb. 7). Het geplande gebouw krijgt een oppervlakte van 6679m². De
totale oppervlakte van de geplande ingrepen bedraagt ongeveer 10909m² (gebouw, verhardingen,
ondergronds bufferbekken, nutsleidingen en riolering).
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Afb. 7.

De geplande situatie.

Het terrein zal ongeveer 55cm
cm afgegraven worden voor de aanleg van de vloerplaat. Deze zal bestaan uit
beton en een onderfundering. Vermoedelijk zal er gewerkt worden met funderingsvoeten (afb. 8) onder de
steunmuren met een diepte tot 1,5m -mv.. Deze funderingswijze werd ook toegepast voor het gebouw in het
westelijke deel van het plangebied.
In het zuiden van het gebouw (zwart rechthoekje op afbeelding 9) wordt een kelderput voorzien waarin vijf
reactoren komen te liggen. Deze put wordtt 13,10m lang en 5,60m breed. De diepte zal 3m bedragen. Aan de
noordwesthoek van het gebouw wordt een laadlaad en loskade voorzien. Ter hoogte van deze kade wordt de
bodem tot maximaal 1,65m diep uitgegraven.

Afb. 8.

Zuidgevel
uidgevel van het geplande gebouw met aanduiding
aanduidi funderingsvoeten.

Rond het nieuwe gebouw zal een verharde zone aangelegd worden, bestaande uit wegen en
parkeerplaatsen. In functie van deze verhardingen wordt de bodem tot ongeveer 45cm –mv
mv afgegraven.
afgegraven
Er zal een ondergronds bufferbekken aangelegd worden
wo
in het oosten van het plangebied. Dit bekken krijgt
een breedte van 6,10m en een lengte van 39,50m. De diepte van het bekken zal 3m –mv
mv bedragen. Dit
bekken wordt in het lichtblauw aangegeven op afbeelding 9.
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De nieuwe nutsleidingen zullen het gebouw in het oosten binnenkomen en zullen op een diepte van
maximaal 1m –mv aangelegd worden. Ook de riolering en de hoogspanningskabels komen op een diepte
van maximaal 1m –mv te liggen (afb. 9).

Afb. 9.

Rioleringsplan.

De consequentie van de voorgenomen ingreep kan zijn dat eventuele aanwezige waardevolle
archeologische resten in de ondergrond worden aangetast.
1.1.5

Juridisch kader

Artikel 5.4.1. (01/06/2016- 22/02/2017)
Een bekrachtigde archeologienota zoals vermeld in artikel 5.4.8 wordt bij de aanvraag van een stedenbouwkundige
vergunning met ingreep in de bodem toegevoegd 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 ingreep in de bodem 100 m2 of meer beslaat en de totale oppervlakte
van de kadastrale percelen waarop de vergunning betrekking heeft 300 m2 of meer bedraagt en waarbij de betrokken
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 ingreep in de bodem 1000 m2 of meer beslaat en de totale oppervlakte
van de kadastrale percelen waarop de vergunning betrekking heeft 3000 m2 of meer bedraagt en waarbij de percelen
volledig gelegen zijn buiten archeologische zones, opgenomen in de vastgestelde inventaris van archeologische zones.
Voor de toepassing van het eerste lid, 2° en 3°, op terreinen zonder kadastraal nummer geldt de totale oppervlakte van de
hele werf van het te vergunnen werk.
De aanvrager van een stedenbouwkundige vergunning wordt van die verplichting vrijgesteld:
1° indien de aanvraag betrekking heeft op een gebied waar geen archeologisch erfgoed te verwachten valt, zoals
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vastgesteld door de Vlaamse Regering;
2° indien de aanvraag betrekking heeft op werkzaamheden binnen het gabarit van bestaande lijninfrastructuur en haar
aanhorigheden;
3° indien de aanvrager een natuurlijke persoon of privaatrechtelijke rechtspersoon is, de totale oppervlakte van de ingreep
in de bodem minder dan 5000 m2 beslaat, en de betrokken percelen volledig gelegen zijn buiten woongebied of
recreatiegebied en buiten archeologische zones opgenomen in de vastgestelde inventaris van archeologische zones en
buiten beschermde archeologische sites.
De Vlaamse Regering kan de nadere regels voor deze vrijstellingen bepalen.
Voor de toepassing van het derde lid, 3°, op terreinen zonder kadastraal nummer geldt de totale oppervlakte van de hele
werf van het te vergunnen werk.
De aanvrager van een stedenbouwkundige vergunning met ingreep in de bodem kan een archeologienota indienen die in
het kader van een vorige vergunningsaanvraag is bekrachtigd, als de stedenbouwkundige vergunning betrekking heeft op
hetzelfde perceel of 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.

De archeologienota werd vervaardigd naar aanleiding van een aanvraag voor een stedenbouwkundige
vergunning. De verplichting tot de opmaak van een archeologienota wordt gekoppeld aan
oppervlaktecriteria. Vanwege de ligging van het plangebied geheel in een nog niet vastgestelde zone,
binnen een industriegebied en het gegeven dat de opdrachtgever niet publieksrechtelijk is, geldt een
verplichting voor het opstellen van een archeologienota bij bodemingrepen groter dan of gelijk aan 5000
2
m.
2

Aangezien de geplande ingrepen in het te ontwikkelen gebied in totaal een oppervlakte van 10909 m
2
beslaan (binnen een totaal perceelsoppervlak van 36692m ) en daarmee de maximale onderzoeksgrenzen
4
worden overschreden, dient de initiatiefnemer een bekrachtigde archeologienota te laten opmaken.
Het vaststellen van de archeologische waarde van een plangebied dient te gebeuren op grond van de Code
van Goede Praktijk voor de uitvoering van en rapportering over archeologisch vooronderzoek en
archeologische opgravingen en het gebruik van metaaldetector (versie 2.0). Het doel van de Code is om als
een minimale standaard te dienen voor de kwaliteit van archeologisch onderzoek en het gebruik van
5
metaaldetectoren in Vlaanderen.
De eventuele vondsten en bijhorende documentatie die tijdens het archeologisch onderzoek worden
verzameld, zullen voorlopig worden bewaard bij Vlaams Erfgoed Centrum bvba. Na afronding van het totale
onderzoek zullen de vondsten en data worden overgedragen.
1.1.6

Doelstelling en vraagstelling

Voor het bureauonderzoek zijn de volgende onderzoeksvragen opgesteld:
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?
Het bureauonderzoek vormt binnen de archeologienota de eerste stap in het vaststellen van de
archeologische waarde van het gebied. Het doel van het bureauonderzoek is het aan de hand van
schriftelijke bronnen verwerven van informatie over bekende en/of verwachte archeologische waarden in

4
5
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Agentschap Onroerend Erfgoed, 2016
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het plangebied, om daarmee te komen tot een gespecificeerde archeologische verwachting. Daarbij worden
onder andere de Centrale Archeologische Inventaris (CAI), relevante historische kaarten en
informatiebronnen omtrent de ondergrond gebruikt.
De beschrijving van de historische, archeologische en aardwetenschappelijke informatie is gebaseerd op het
volgende bronmateriaal:
Aardkundige gegevens:
•
Tertiaire kaart
•
Quartairgeologische kaart 1:50.000
•
Bodemkaart 1:50.000
•
Bodembedekkingskaart
•
Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen
•
Profielbeschrijvingen opgesteld bij opmaak van de bodemkaart
Archeologische gegevens:
•
Centrale Archeologische Inventaris (CAI)
Historische gegevens:
•
Kadasterplan
•
Ferraris kaarten uit 1771-1778
•
Atlas der buurtwegen 1840-1850
•
Vandermaelenkaart 1846-1854
•
Luchtfoto’s 1979-2015
Externe partijen:
•
Vlaamse Landmaatschappij
•
Input Onroerend Erfgoed
•
Regio-experts
•
Literatuur
•
Gemeente
•
Amateurarcheologen en heemkundekringen
•
Nutsmaatschappijen
•
Iconografische bronnen
•
Toponymie
•
Huidige gebruikers
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1.2

Assessmentrapport

1.2.1

Beschrijving van de aardwetenschappelijke waarden

Het onderzoeksgebied kenmerkt zich aardwetenschappelijk als volgt:
Informatie

Bron
Tertiaire kaart

6

Quartairgeologische kaart 1:50.000 (afb. 11)7

Formatie van Zelzate – Lid van Bassevelde (circa 15m –mv)
(donkergrijs fijn zand tot zand, silthoudend, glauconiet- tot
glimmerhoudend)
Formatie van Zelzate – Lid van Watervliet (circa 15m -mv
(donkergroene klei, zandhoudend)
Profieltype 3:
ELPw: Eolische afzettingen van het Weichseliaan (LaatPleistoceen), mogelijk Vroeg-Holoceen. (deze karteereenheid
is mogelijk afwezig)
En/of
HQ: Hellingsafzettingen van het Quartair. (deze
karteereenheid is mogelijk afwezig)
FLPw: Fluviatiele afzettingen van het Weichseliaan (LaatPleistoceen).

Geomorfologie8

Zandstreek

Bodemkaart 1:50.000 9

Volgens de bodemkaart komen vijf verschillende bodemtypes voor
binnen het plangebied.
OB: bebouwde zone. Het grootste deel van het plangebied
wordt ingenomen door deze zone.
Scm: matig droge lemig zandbodem met dikke antropogene
humus A horizont. Dit bodemtype komt voor in de
zuidwestelijke hoek van het plangebied.
Sdh: matig natte lemig zandbodem met verbrokkelde ijzer
en/of humus B horizont. Dit bodemtype komt voor in het
zuiden van het plangebied.
Pdc(h): matig natte licht zandleembodem met sterk gevlekte,
verbrokkelde textuur B horizont. Dit bodemtype komt voor in
het zuiden van het plangebied.
Pcc: matig droge licht zandleembodem met sterk gevlekte,
verbrokkelde textuur B horizont. Dit bodemtype komt voor in
de zuidoostelijke hoek van het plangebied.

Reeds verrichte boringen10

In 1894 werd er een boring uitgevoerd in het noorden van het
11
plangebied. Proefnummer: kb15d42e-B27.
0 – 1m –mv: geel kwartszand.
1 – 2,3m –mv: wit tot groen kwartszand.
(0 – 1m –mv: Quartaire afzetting; 1 – 2,3m –mv: Tertiaire afzetting)
Op ongeveer 50m ten noorden van het plangebied werd, in 1953,

6

http://www.geopunt.be/kaart.
http://www.geopunt.be/kaart.
8
http://www.geopunt.be/kaart.
9
http://www.geopunt.be/kaart.
10
http://www.geopunt.be/kaart.
11
https://www.dov.vlaanderen.be/zoeken-ocdov/proxy-boring/boorstaat/1894121038/rapport/rapportboringstandaard?titel=DOV%20Boorrapport
7
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Bron

Informatie
nog een boring uitgevoerd, namelijk proefnummer GEO-53/1287H.12
0 – 0,4m –mv: teelaarde.
0,4 – 1,85m –mv: fijn zand met weinig klei.
(0 – 1,85m –mv: Quartaire afzetting)

Hoogtekaart13

6,2m TAW

Bodemerosie14

Zeer weinig erosiegevoelig

Volgens de Tertiair kaart (65 tot 1,7 miljoen jaar geleden) zijn in de omgeving van het plangebied het Lid van
Bassevelde en het Lid van Watervliet aanwezig. Deze leden maken deel uit van de Formatie van Zelzate.
Deze formatie bestaat uit fijne zandige en kleiige sedimenten. De zanden zijn glauconiethoudend en
kunnen, door de aanwezigheid van organisch materiaal, een vuile bruine kleur vertonen. De totale dikte van
de Formatie kan oplopen tot meer dan 25m. De Formatie van Zelzate werd gevormd van het Vroeg-Eoceen
15
tot het Vroeg-Oligoceen (54,8 – 28,4 miljoen jaar geleden).
Het Lid van Watervliet wordt in het noordoosten van het plangebied gekarteerd en bestaat uit licht zandige
en glimmerhoudende klei tot zeer kleiig zeer fijn zand. De dikte van dit lid schommelt rond de 5m. Dit lid
dateert van het Laatste Eoceen - Vroeg Oligoceen (37-28,4 miljoen jaar geleden).
Het Lid van Bassevelde komt voor in het zuiden van het plangebied. Dit lid bestaat uit fijn lemig tot fijn zand,
dat glauconiet- en glimmerhoudend is. Er kunnen kleiige lenzen voorkomen en in enkele gevallen is aan de
basis van de lid een zwak ontwikkeld basisgrint gevonden met silexfragmenten, kalkzandsteen en grof
kwartszand. De dikte van dit lid bedraagt ongeveer 10m. Dit lid werd eveneens in het Laatste Eoceen Vroeg Oligoceen (37-28,4 miljoen jaar geleden) gevormd.
Op basis van de tertiaire kaart bevindt de top van deze afzettingen zich op circa 15m –mv, maar de in het
plangebied gezette boring geeft aan dat deze veel ondieper zit, namelijk op slechts één meter beneden
maaiveld.

12

https://www.dov.vlaanderen.be/zoeken-ocdov/proxy-boring/boorstaat/1953002385/rapport/rapportboringstandaard?titel=DOV%20Boorrapport
13
http://www.geopunt.be/kaart.
14
http://www.geopunt.be/kaart.
15
Jacobs, P, et. al., 2010.

17

VEC Nota 182

Afb. 10.

Locatiekaart van het plangebied op de Tertiaire kaart.

Volgens de Quartair geologische kaart (afb. 11) schuurden de Laat-Pleistocene fluviatiele afzettingen zich in
het tertiaire substraat, waarna het gebied mogelijk bedekt werd door dekzanden. Deze dekzanden bestaan
uit lichte zandleem en zijn van niveo-eolische oorsprong. Ze dateren uit het Weichseliaan (Laat-Pleistoceen).
Tijdens het Weichseliaan heerste in het noorden van Vlaanderen een poolklimaat en kenmerkte het
landschap zich door een toendravegetatie. Omdat de begroeiing schaars was, lag de bodem bloot aan
winderosie. Op deze wijze werd door de wind veel bodemmateriaal verplaatst en in de vorm van glooiende
dekzandpakketten weer afgezet. Door de toenemende temperatuur tijdens het Holoceen (de laatste 10.000
jaar op de geologische tijdschaal) begon zich een dicht vegetatiedek te ontwikkelen. Sedimenten werden
hierdoor vastgelegd en in de dekzanden begonnen zich bodems te ontwikkelen.
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Afb. 11.

Locatiekaart van het plangebied op de Quartairgeologische kaart.

Volgens de bodemkaart (afb. 12) komen er vijf verschillende bodemtypes voor binnen het plangebied. Het
grootste gedeelte van het plangebied wordt ingenomen door een bebouwde zone. Op deze locatie zou het
bodemprofiel gewijzigd of vernietigd zijn door het ingrijpen van de mens. In het zuiden van het plangebied
komen de vier overige bodemtypes voor. Deze worden van west naar oost overlopen. In de noordwestelijke
hoek komt een matig droge lemig zandbodem met dikke antropogene humus A horizont (Scm) voor.
Vervolgens komt er een matig natte lemig zandbodem met verbrokkelde ijzer en/of humus B horizont (Sdh)
voor. Verder komt er een matig natte licht zandleembodem met sterk gevlekte, verbrokkelde textuur B
horizont en met ijzerconcreties (Pdc(h)) voor. Ten slotte komt er een matig droge licht zandleembodem met
sterk gevlekte, verbrokkelde textuur B horizont (Pcc) voor.
Deze bodemtypen zijn consistent met de constatering dat de ondergrond in het plangebied bestaat uit
Pleistoceen zand. De bodems zijn deels onder vochtige, deels onder droge omstandigheden gevormd. Dit
kan te maken hebben met de grondwaterhuishouding onder invloed van het beekje dat in een grote bocht
om het plangebied heenloopt. Op basis van de beschikbare gegevens kan worden gesteld dat (een
combinatie van) deze bodemtypen ter plaatse van het als OB-bodem gekarteerde gebied zullen doorlopen,
zij het dat zij als gevolg van menselijk handelen in meer of mindere mate verstoord zullen zijn. De Scmbodem is afgedekt met een dikke, humeuze, antropogene A-horizont, een plaggendek. Dit is vanaf de
Middeleeuwen ontstaan doordat mensen mest en plaggen aanvoerden en met de bouwvoor vermengden
om de schrale zandgronden te verrijken. Daardoor is deze laag de loop der tijd steeds dikker geworden. De
dikte kan meer dan een meter bedragen.
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Afb. 12.

Het plangebied op de bodemkaart.

Op de hoogtekaart (afb. 13) is zichtbaar dat het plangebied op een hoogte van ongeveer 6,2m TAW gelegen
is. Op het profiel C-D is zichtbaar dat het gebied ten noorden van het plangebied ongeveer 2m lager gelegen
is. Dit gebied ten noorden van het plangebied werd vermoedelijk afgegraven om de Rijksweg aan te leggen.
Het lijkt onwaarschijnlijk dat het plangebied opgehoogd is. De opdrachtgever is hier alvast niet van op de
hoogte en indien het plangebied opgehoogd is, zou hetzelfde gelden voor het ruimere gebied ten zuiden
van de Rijksweg.

20
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Afb. 13.

Het plangebied op het Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen (DHM).

De diepere ondergrond in het plangebied bestaat uit Tertiaire afzettingen die voornamelijk uit zand bestaan.
Op dit zandige substraat is tijdens het Quartair een relatief dun pakket zand afgezet. Of het bij dit zand om
eolische of fluviatiele zanden gaat is niet bekend. De nabijheid van een beekje maakt dat beide
mogelijkheden plausibel zijn. In de top van deze zandige afzettingen zijn verschillende bodemtypen
gevormd, die echter grotendeels vergelijkbare kenmerken hebben Het gaat om podzolachtige
zandleembodems met een verbrokkelde B-horizont die deels (in het geval van de Scm-bodem) afgedekt zijn
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met een dikke, antropogene A-horizont, een plaggendek. Deze bodemtype zullen ter plaatse van het als OBbodem gekarteerde gebied hebben doorgelopen. In hoeverre ze daar als gevolg van menselijke activiteiten
verstoord zijn is niet bekend. Afhankelijk van de dikte ervan ter plaatse van de Scm-bodem, en van de
verspreiding daarvan in het als OB-bodem gekarteerde deel van het plangebied, is het mogelijk dat
eventuele archeologische niveaus door dit plaggendek beschermd zijn.
1.2.2

Beschrijving van bekende archeologische waarden

Voor het onderzoeksgebied zijn in de Centrale Archeologische Inventaris (CAI) van Onroerend Erfgoed de
volgende archeologische waarden en ondergrondse bouwhistorische waarden vastgesteld (afb. 14):

Bronstijd
Steentijd

1440m

VolleMiddeleeuwen
VroegeMiddeleeuwen
Laat-Romeinse

Omschrijving

950m

Datering

Afstand t.o.v.
plangebied

101451

101467
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Uitsnede uit de Centraal Archeologische Inventaris van het onderzoeksgebied.

CAI nummer

Afb. 14.

Tijdens een veldprospectie voor 1987-1988 werd inheemse keramiek uit de
Bronstijd aangetroffen. Verder werden ook aardewerk en een 20-tal silexen
aangetroffen, die niet gedateerd konden worden.
Tijdens een veldprospectie voor 1988 werd lithisch materiaal, handgevormd
IJzertijd-waar, Laat-Romeins aardewerk, Pingsdorf en roodbeschilderd
aardewerk en verschraald aardewerk met chamotte aangetroffen.

Rijksweg 15, Bornem

Tijd
IJzertijd
Steentijd
102222

1940m

VroegRomeinse Tijd

Muntschat met munten van Julius Caesar, Marcus Antonius, Augustus, Tiberius.
(toevalsvondst)

102881

1240m

17de eeuw

Kluishoeve, waarvan enkel het poortgebouw bewaard bleef. De hoeve klimt op
tot in de 17de eeuw, nadien wordt het gesloopt en in de jaren 1980 wordt het
vervangen door een nieuwbouw. Mogelijk bevond zich op deze plaats het
Frankische hof van Doregem.

103919

1400m

19de eeuw
16de eeuw

Kasteel Hemelhof. Dit lusthof werdin 1831 of 1872 gebouwd. Voordien was er
een hoeve uit de 16de eeuw gelegen.

105801

1090m

Mesolithicum

Losse vondst van een pijlpunt.

106014

1490m

Late
Middeleeuwen

Hof te Zeut: motte.

106688

1200m

17de eeuw

110176

960m

Late
Middeleeuwen

Houten banmolen die voor het eerst vermeld werd in 1325. De molen werd
afgebrand en heropgebouwd in 1586-1587. Tijdens de Tweede Wereldoorlog
werd de molen afgebroken.

159112

1160m

Neolithicum

Tijdens een veldprospectie in 2012 werden vijf afslagen in silex aangetroffen.

Pottenhuys: pottenbakkerij uit 1642. In 1773 werd het gebouw verkocht en
aangepast. Het gebouw zou ook een herberg geweest zijn (‘in het
Muizennestje’).

In het onderzoeksgebied zijn op basis van de CAI meerdere archeologische meldingen bekend. Tijdens
veldprospecties in de omgeving van het plangebied werden reeds artefacten uit verschillende periodes
aangetroffen. Er werd reeds lithisch materiaal aangetroffen uit de Steentijd en de Bronstijd en aardewerk
uit de Brons- en IJzertijd, de Laat-Romeinse Tijd en de Middeleeuwen. Verder werd op ongeveer 1940m ten
noordoosten van het plangebied een Vroeg-Romeinse muntschat gevonden.
1.2.3

Beschrijving van de historische situatie, mogelijke verstoringen en bouwhistorische waarden

Historische situatie
de
Het Land van Bornem was als een zelfstandige heerlijkheid tot stand gekomen in de 9 eeuw. Het werd in
910, samen met Mechelen, aan de bisschoppelijke kerk van Luik geschonken door Karel de Eenvoudige,
Koning der Franken. Later werd het te leen gegeven aan de graven van Vlaanderen. Door een overeenkomst
die gesloten werd door Boudewijn V viel Bornem, in 1057, definitief onder Vlaanderen. Oorspronkelijk
bestond het Land van Bornem uit de moerparochie Bornem met haar afhankelijkheden Havekesdunc en
de
Hinken. Door de herverdeling van Dendermonde in de 10 eeuw, werd Mariekerken aan Bornem
toegevoegd onder het beheer van de Heren van Bornem.
De eerste heer van Bornem was Lambrecht. Hij werd in 1007 ook tot kastelein van Gent benoemd. Vanaf
1088 bracht Wenemaar de ontwikkeling van het Land van Bornem in een versnelling. De schenkingsakte uit
1100 was van zijn hand. Dit is een van de belangrijkste akten voor de gemeente Bornem. In deze akte werd
onder andere toelating gegeven om het kapittel van kanunniken, verbonden aan de kerk van Bornem, tot
abdij te verheffen.
In 1228 verleende Hugo I zekere vrijheden aan de inwoners van Mariekerke en vanaf dit moment sprak men
over: “de Stadt, Poorte ende Vrijheit van Sinte Marie”. In 1250 verkocht Hugo II de heerlijkheid aan
Margaretha van Constantinopel en kwam het Land van Bornem rechtstreeks onder de graven van
Vlaanderen.
de

Tot de 13 eeuw was Bornem ten noordwesten begrensd door de Schelde. Op de plaats van het huidige
kasteel van Marnix van Sint-Aldegonde zou een verdedigings- of uitkijktoren hebben gestaan om al het
de
verkeer op de Schelde te controleren. In de 13 eeuw, circa 1240, heeft de Scheldeloop zich verlegd ten
gevolge van zware overstromingen. Het strategische belang van Bornem verdween hierdoor, samen met de
aanlegplaats.
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Na onder het beheer geweest te zijn van verschillende families, werd het Land van Bornem in 1586 verkocht
aan de Spaanse edelman Pedro Coloma. Hij trachtte om Bornem opnieuw tot bloei te brengen. Hij
herbouwde onder andere het vervallen kasteel en zorgde voor een nieuwe verbinding tussen de Schelde en
de Oude Schelde door, in 1592, het sas te bouwen. Verder stichtte hij een klooster en stelde hij alles in het
werk om onderwijs te organiseren. In 1621 werd hij opgevolgd door zijn zoon.
In 1658 verhief de koning van Spanje, Filips IV, het Land van Bornem tot graafschap. Jan Frans Coloma, de
kleinzoon van Pedro Coloma, werd zo de eerste graaf van Bornem. In 1780 kwam het domein in handen van
de familie de Marnix. In 1802 werd hij ook burgemeester van Bornem en bleef dat tot in 1832. Tot 1904 was
een de Marnix burgemeester van Bornem.
de

Vanaf het midden van de 19 eeuw kwam het mandenvlechten op in Bornem. In 1868-1870 werd het
gebied uiteindelijk ontsloten door de aanleg van de spoorlijn Mechelen - Sint-Niklaas en de brug van
16
Temse.
Bouwhistorische schets
Op ongeveer 1500m ten zuidoosten van het plangebied is het Landhuis ter Rest gelegen. Het landhuis is
sinds 1998 beschermd als monument. Het herenhuis werd rond 1872 opgetrokken als woning bij de
de
19 eeuwse cilinderstoommaalderij Peeters. De gebouwen werden gesloopt tussen 1920 en 1922. Hof ter
Rest is een neoclassicistisch kasteel met een rechthoekig grondplan en bepleisterde en witbeschilderde
17
gegevens. Het gebouw bestaat uit acht traveeën en twee bouwlagen onder een schilddak.
Op ongeveer 1230m ten noordwesten van het plangebied is de woning Pottenhuys gelegen. Deze woning
wordt sinds 1975 beschermd als monument. Het Pottenhuys dateert van circa 1642 en was lange tijd in
gebruik als pottenbakkerij en herberg “in het Muizennestje”. Het is een alleenstaand breedhuis uit vijf
18
traveeën en een bouwlaag onder een zadeldak met dakvenster.
Op ongeveer 1790m ten noordwesten van het plangebied is de parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw en SintLeodegarius. In 1101 is er reeds sprake van een kerk en vermoedelijk was er voordien al een kapel gelegen.
De kerk was verbonden aan een abdij van reguliere kanunniken van Sint-Augustinus. Een deel van de
kloosterkerk diende als parochiekerk en dit deel was sinds 1253, ter hoogte van de communiebank,
afgescheiden door een muur. Deze muur werd in 1603 gesloopt. Rond 1164 werd de kerk gedeeltelijk door
een brand vernield. De romaanse kerk in de vorm van een Latijns kruis onderging in de loop der eeuwen
drastische transformaties. Op de toren en het hoogkoor na, werd de kerk in 1828 nagenoeg volledig
19
afgebroken.
Op ongeveer 1320m ten noordoosten van het plangebied is het kasteel d’Ursel gelegen. Dit beschermde
monument bestaat uit een dubbel omgracht kasteel met omringende tuinen en een parkbos. Het kasteel
wordt voor het eerst vermeld in een diploma uit 1120, als een omwalde hoeve. In 1556 wordt het domein
verkocht aan ridder Thierry van de Werve. Hierna werd het kasteel verschillende keren vergroot en
aangepast. Het oorspronkelijke huis kreeg onder andere een bijkomende verdieping en een nieuwe vleugel
en de duiventoren werd gebouwd. Ook de volgende eigenaars zorgden voor verschilende toevoegingen en
20
aanpassingen.
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http://www.bornem.be/product/39/geschiedenis-bornem en https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/120424
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/2260
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/1876
19
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/1891
20
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/2002
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Historische kaarten
De historische situatie is op verschillende kaarten als volgt:
Bron

Jaartal

Historische situatie

Villaret kaarten21

1745-1748

Het plangebied is onbebouwd. Er loopt een weg centraal door het plangebied. Net ten
zuiden van het plangebied komen twee wegen samen .
Het plangebied is in gebruik als akker- en/of weiland. De percelen worden begrensd
door bomen en/of struiken.
Er loopt nog steeds een weg van noord naar zuid door het plangebied en net ten
zuiden van het plangebied splitst deze weg. Binnen het plangebied zijn drie zijwegen
bijgekomen. Twee ten westen van de centrale weg en een te oosten.
De situatie lijkt overeen te komen met de situatie op de Atlas der Buurtwegen.

Ferraris kaarten22 1771-1778
Atlas der
buurtwegen23

Ca. 1840-1850

Vandermaelen
kaarten24
Poppkaarten

1846-1854
Na 1842

Chronologische
mozaïek van de
kaart van België
voor het jaar
193925
Luchtfoto26

1939

1971

Luchtfoto27

1979-1990

Luchtfoto28

2013-2015

De weg die centraal door het plangebied liep, stopt nu ongeveer halverwege het
gebied. Mogelijk ligt dit aan de accuraatheid van de kaart. Er is ook maar een zijweg
meer zichtbaar. Het toponiem Heygene verwijst mogelijk naar Hingene, een
deelgemeente van Bornem, die ten noorden van het plangebied gelegen is.
De weg die centraal door het plangebied liep, is terug volledig zichtbaar. Ten westen
van deze weg is terug een zijstraat zichtbaar. Ook de aanzet van de zijstraat ten oosten
van de centrale weg is zichtbaar. In het zuiden van het plangebied loopt een pad. De
hoogtelijnen geven centraal binnen het plangebied een hoogte van 6m aan en in het
zuiden een hoogte van 5m.
In het noorden en het oosten wordt het plangebied begrensd door wegen. Binnen het
plangebied zijn twee bedrijfsgebouwen zichtbaar. Ten westen van het westelijke
gebouw is een verharding zichtbaar. De gebouwen worden onderling verbonden met
een verharde weg. Verder lijkt het gebied in gebruik als akker- en/of weiland.
Er is een derde gebouw zichtbaar, tussen de twee andere gebouwen. De verharde
zones werden uitgebreid. Ten zuiden van het westelijke gebouw zijn struiken
aanwezig. Verder is het gebied in gebruik als akker- en/of weiland.
De westelijke helft van het plangebied is volledig bebouwd of verhard. Er is een
gebouw gelegen ten oosten van het grote gebouw en er is eveneens een gebouw
aanwezig in het zuidoosten van het plangebied. Rond deze gebouwen zijn verharde
zones aanwezig. Verder is het gebied begroeid met gras.

De Villaretkaart werd genoemd naar de Franse ingenieur-geograaf Jean Villaret en dateert uit de periode
1745-1748. Na de slag bij Fontenoy (1745) kregen de Fransen voor enkele jaren de controle over onze
gebieden. Het is in die militaire context dat de meer dan 80 kaartbladen ontstonden. De kaarten geven het
29
gebied weer tussen Gent-Doornik en Maastricht-Luik. Hierop is te zien dat het plangebied niet bebouwd is.
Er loopt een weg centraal door het plangebied. Deze hebben een noord-zuid oriëntatie. Net ten zuiden van
het plangebied splitst de weg.
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http://www.geopunt.be/kaart.
Ferraris 1771-1778.
onbekend 1840-1850.
24
Vandermaelen 1846-1854.
25
http://www.cartesius.be/arcgis/home/webmap/viewer.html?lang=nl
26
http://www.geopunt.be/kaart.
27
http://www.geopunt.be/kaart.
28
http://www.geopunt.be/kaart.
29
https://bib.kuleuven.be/ub/nieuws/2015/kaart-van-jean-villaret-1745-1748-digitaal-beschikbaar-via-limo en
http://datanews.knack.be/ict/tag/villaretkaart-495122.html
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Afb. 15.

Het plangebied op de Villaret kaart.

De Ferrariskaarten (Carte de Ferraris) zijn een verzameling van 275 gedetailleerde topografische kaarten van
de Oostenrijkse Nederlanden. Zij kwamen tussen 1771 en 1778 tot stand onder leiding van Joseph de
Ferraris, generaal bij de Oostenrijkse artillerie, veldmaarschalk in de Oostenrijkse Nederlanden. Het is de
30
eerste systematische en grootschalige kartering, zowel in “België” als in heel West-Europa. Hieruit blijkt
dat het gebied in gebruik is als akker- en/of weiland. De percelen worden begrensd door bomen en/of
struiken. Ten noordwesten van het plangebied, bovenaan afbeelding 14, is echter een drassig gebied
zichtbaar.

30
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Http://nl.wikipedia.org/wiki/Ferrariskaarten.

Rijksweg 15, Bornem

Afb. 16.

Het plangebied op de Ferraris kaart.

Circa 60 jaar later werd de Atlas der Buurtwegen uitgegeven (afb. 17). Dit is een verzameling van boeken
met overzichts- en detailplannen, daterend van rond 1840. Hierop valt af te lezen dat het plangebied nog
steeds onbebouwd is. Er zijn nu drie zijstraten van de centrale weg zichtbaar. Twee wegen lopen naar het
westen en een naar het oosten.
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Afb. 17.

Het plangebied op de Atlas der Buurtwegen.

Een zestal jaar later zijn de Vandermaelenkaarten samengesteld. Dit is een verzameling historische kaarten
gemaakt door Philippe Vandermaelen (1795-1869). Zijn "Carte topographique de la Belgique" is gemaakt
tussen 1846 en 1854 op 250 folio's op schaal 1: 20.000. De situatie op deze kaart lijkt overeen te komen met
de situatie op de Atlas der Buurtwegen.
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Afb. 18.

Het plangebied op de Vandermaelenkaarten.

Met de Popp-kaarten wordt de verzameling van kadasterkaarten bedoeld die in de 19de eeuw uitgegeven
werd door de Brugse drukker-uitgever Philippe Chrétien Popp (1805-1879). Deze kaarten waren een
gecommercialiseerde versie van het toenmalig kadaster van België en bevatten vele gegevens over gronden
en percelen. Nadat Philippe Vandermaelen al in 1836 toelating had gekregen om de kadastergegevens te
gebruiken en in kaart te brengen, kreeg ook Popp deze toelating in 1842. Door het overlijden van Popp werd
zijn ‘Atlas cadastral parcellaire de la Belgique’ niet afgemaakt. Deze kaart brengt het kadaster duidelijk in
beeld.
De weg die centraal door het plangebied loopt, stopt nu ongeveer halverwege het planegbied. Vermoedelijk
is dit te wijten aan de accuraatheid van deze kaart. Er is ook maar een zijweg meer zichtbaar, namelijk de
zijweg ten oosten van de centrale weg. Het toponiem Heygene verwijst mogelijk naar Hingene, een
deelgemeente van Bornem, die ten noorden van het plangebied gelegen is.
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Afb. 19.

Het plangebied op de Popp-kaarten.

Op de Chronologische mozaïek van de kaart van België voor het jaar 1939 is de centrale weg terug volledig
zichtbaar, net als een van de zijstraten ten westen van de centrale weg. Van de zijstraat ten oosten van de
centrale weg is enkel de aanzet zichtbaar. Er loopt nu ook een pad in het zuiden van het plangebied. De
hoogtelijnen geven centraal binnen het plangebied een hoogte van 6m aan en in het zuiden een hoogte van
5m. Ten noorden van het plangebied daalt het niveau opnieuw. Richting het zuiden neemt het niveau terug
toe tot 6m. Volgens de huidige gegevens is het plangebied op een hoogte van ongeveer 6,2m TAW gelegen.
Dit komt dus ongeveer overeen met de gegevens op de Chronologische mozaïek van de kaart van België. De
afwijking in het zuiden van het plangebied is mogelijk te wijten aan de accuraatheid van deze kaart.
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Afb. 20.

Het plangebied op de Chronologische mozaïek van de kaart van België voor het jaar 1939.

Op de luchtfoto uit 1071 (afb. 21) zijn twee bedrijfsgebouwen zichtbaar binnen het plangebied. Ten westen
van het westelijke gebouw is een verharding zichtbaar en de gebouwen worden onderling verbonden door
een verharde weg. Verder lijkt het gebied in gebruik als akker- en/of weiland. Het gebied grenst in het
noorden en het oosten aan wegen, namelijk de Rijksweg en een industrieweg.
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Afb. 21.

Het plangebied op de luchtfoto uit 1971.

Op de luchtfoto uit 1979-1990 (afb. 22) is een derde gebouw zichtbaar tussen de twee bedrijfsgebouwen.
De verharde zones werden uitgebreid en ten zuiden van het westelijke gebouw zijn nu struiken zichtbaar.
Verder is het gebied in gebruik als akker- en/of weiland.

32

Rijksweg 15, Bornem

Afb. 22.

Het plangebied op de luchtfoto uit1979-1990.

Op de luchtfoto uit 2013-2015 (afb. 23) is de westelijke helft van het plangebied volledig bebouwd of
verhard. Er is een gebouw gelegen ten oosten van het grote bedrijfsgebouw en er is eveneens een gebouw
gelegen in het zuidoosten van het plangebied. Rond deze gebouwen zijn verharde zones aanwezig. Verder is
het gebied begroeid met gras.
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Afb. 23.
1.2.4

Het plangebied op de luchtfoto uit 2013-2015.
Potentieel tot kennisvermeerdering, verwachting en conclusie

De voor het bureauonderzoek opgestelde onderzoeksvraag “Zijn mogelijk archeologische waarden in het
plangebied aanwezig, en zo ja, wat is de specifieke archeologische verwachting?” kan als volgt worden
beantwoord:
Op basis van de aardwetenschappelijke gegevens kunnen in het plangebied resten vanaf het LaatPaleolithicum voorkomen. De archeologische resten uit het Paleolithicum en het Mesolithicum
manifesteren zich als een spreiding van vondsten zonder sporenniveau. Resten uit deze perioden bevinden
zich aan het oorspronkelijke maaiveld en manifesteren zich in de vorm van vuursteen en
houtskoolconcentraties. Volgens de bodemkaart komt in het grootste deel van het plangebied een
bebouwde zone voor en zou het bodemprofiel reeds gewijzigd zijn door menselijk ingrepen. In het
noordoosten werd het gebied echter nog niet bebouwd of verhard. Het lijkt dus waarschijnlijker dat hier
een matig natte lemig zandbodem met verbrokkelde ijzer en/of humus B horizont (Sdh) of een matig natte
licht zandleembodem met sterk gevlekte, verbrokkelde textuur B horizont en met ijzerconcreties (Pdc(h))
voorkomt. Bij een intacte bodem kunnen er dus in potentie resten vanaf de steentijd verwacht worden.
Indien in het plangebied een Scm-bodem wordt aangetroffen, kunnen dergelijke resten aan de basis van
het plaggendek worden verwacht.
De aanwezigheid van Laat-Pleistocene, fluviatiele afzettingen, volgens de Quartair geologische kaart, binnen
het plangebied wijst op de aanwezigheid van een beek of rivier in de omgeving van het plangebied, in deze
periode. Dit verhoogt de kans op resten uit de Steentijd. In de omgeving van het plangebied is ook een
aantal meldingen van steentijdvondsten gekend.
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Eventuele archeologische resten vanaf het Neolithicum tot en met de Middeleeuwen kunnen voorkomen
aan of direct onder de bouwvoor, tenzij de bodem in het plangebied (geheel of gedeeltelijk) uit een
plaggendek bestaat. In dat geval worden archeologische resten tot aan de Middeleeuwen aan de basis van
dit plaggendek verwacht. Een eventueel sporenniveau is het beste zichtbaar vanaf de mogelijk aanwezige B
horizont. Op de Ferrariskaart is er echter een drassig gebied zichtbaar ten noorden van het plangebied.
Vermoedelijk was het gebied in het verleden dus natter en dus minder geschikt voor langdurige bewoning.
Hierdoor verkleint de kans op resten uit deze periodes. Tijdens veldprospecties in een gebied ten zuiden van
het plangebied werd aardewerk uit deze periodes aangetroffen en op ongeveer 1940m ten noordoosten van
het plangebied werd een muntschat aangetroffen uit de Vroeg-Romeinse Tijd. Eventuele resten uit deze
periodes kunnen dus echter niet volledig uitgesloten worden.
De verwachting van resten uit de Nieuwe Tijd wordt gering ingeschat. Uit het historisch kaartmateriaal blijkt
namelijk dat het plangebied niet bebouwd was. Er liep echter wel een weg van noord naar zuid door het
plangebied. Later kwamen daar nog enkele zijwegen bij. Eventuele archeologische resten uit de Nieuwe tijd
worden aan of direct onder de huidige bouwvoor, in het plaggendek verwacht.
Het plangebied is momenteel gedeeltelijk bebouwd (afb. 24). Het westelijke deel is volledig bebouwd. Hier
zullen geen nieuwe bodemingrepen uitgevoerd worden. In het oostelijke deel staan twee gebouwen met
een verharde zone tussen. De diepte van de bodemverstoring is niet gekend, maar onder de gebouwen is
bodem vermoedelijk minstens 0,8m –mv verstoord en onder de verharding reikt de verstoring vermoedelijk
tot minstens 0,3m –mv. Indien een plaggendek aanwezig is, kan dit betekenen dat het (restant van) het
oorspronkelijke bodemprofiel, en daarmee het potentiële archeologische niveau, (grotendeels) intact zijn.
Ten noorden van deze gebouwen is een zone gelegen, die nog niet verstoord lijkt.
De beantwoording van de overige onderzoeksvraag is als volgt:
Worden mogelijk archeologische resten bedreigd door de geplande werkzaamheden?
Het doel van de geplande werken is om het bedrijf aan de Rijksweg 15 uit te breiden naar het perceel ten
oosten van het bestaande gebouw. Er zal een nieuw industrieel gebouw aangelegd worden. Er zal gewerkt
worden met funderingsvoeten tot 1,5m –mv. Ter hoogte van de vloerplaat zal het gebied tot 55cm –mv
afgegraven worden. In het zuiden van het gebouw wordt een kelderput voorzien met een oppervlakte van
73,36m² en een diepte van 3m. Er wordt ook een laad- en loskade voorzien aan het gebouw. Deze zal tot
maximaal 1,65m –mv reiken. Rond het gebouw wordt een verharde zone, bestaande uit een weg en
parkeerplaatsen, voorzien worden. Hier zal het terrein ongeveer 45cm afgegraven worden. In het oosten
van het gebied zal een ondergronds bufferbekken aangelegd worden. Dit bekken krijgt een oppervlakte van
240,95m² en de diepte zal 3m bedragen. De nieuwe nutsleidingen, riolering en hoogspanningskabels komen
op een diepte van maximaal 1m –mv te liggen. De geplande werken laten in situ bewaring van de eventueel
aanwezige archeologische resten niet toe.
Op basis van het bureauonderzoek is gebleken dat er mogelijk resten vanaf het Laat-Paleolithicum aanwezig
kunnen zijn binnen het plangebied. Hierdoor adviseert het Vlaams Erfgoed Centrum om een landschappelijk
bodemonderzoek uit te voeren in het oostelijk deel van het plangebied (paarse zone op afbeelding 24). De
bodemingrepen worden namelijk beperkt tot dit deel van het gebied en deze zone heeft een oppervlakte
van ongeveer 12372m². Aan de hand van het bodemonderzoek kan de intactheid van de bodem bepaald
worden en kan de bodemopbouw aan de bodemkaart getoetst worden. Verder kan de archeologische
verwachting getoetst worden aan de resultaten van het landschappelijk bodemonderzoek. Indien er nog
steeds resten uit het Laat-Paleolithicum en het Mesolithicum verwacht worden, kan een
verkennend/waarderend archeologisch booronderzoek geadviseerd worden. Indien er archeologische
resten vanaf het Neolithicum verwacht worden kan een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd worden. Op
deze manier kan gekeken worden of er archeologische sporen aanwezig zijn en hoe deze zich concentreren
over het plangebied.
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Afb. 24.
1.2.5

Aanduiding van de vermoedelijk verstoorde zones en de zone van de geplande ingrepen.
Samenvatting

In opdracht heeft Vlaams Erfgoed Centrum in juni - december 2017 een archeologienota opgesteld naar de
archeologische waarde van de locatie Rijksweg 15 te Bornem (afb. 1 en 2). De archeologienota bestaat uit
een bureauonderzoek en is uitgevoerd naar aanleiding van de voorgenomen uitbreiding van een
bedrijfsgebouw.
Op basis van het bureauonderzoek is gebleken dat er mogelijk resten vanaf het Laat-Paleolithicum aanwezig
kunnen zijn binnen het plangebied. Omwille van deze reden adviseert het Vlaams Erfgoed Centrum om een
landschappelijk bodemonderzoek uit te voeren binnen het plangebied. Aan de hand van de resultaten van
dit onderzoek kan er bepaald worden welke onderzoeken verder nog nodig zijn.
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Afb. 7. De geplande situatie.
Afb. 8. Zuidgevel van het geplande gebouw met aanduiding funderingsvoeten.
Afb. 9. Rioleringsplan.
Afb. 10. Locatiekaart van het plangebied op de Tertiaire kaart.
Afb. 11. Locatiekaart van het plangebied op de Quartairgeologische kaart.
Afb. 12. Het plangebied op de bodemkaart.
Afb. 13. Het plangebied op het Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen (DHM).
Afb. 14. Uitsnede uit de Centraal Archeologische Inventaris van het onderzoeksgebied.
Afb. 15. Het plangebied op de Villaret kaart.
Afb. 16. Het plangebied op de Ferraris kaart.
Afb. 17. Het plangebied op de Atlas der Buurtwegen.
Afb. 18. Het plangebied op de Vandermaelenkaarten.
Afb. 19. Het plangebied op de Popp-kaarten.
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Tabel 1. Overzicht van de verschillende (pre)historische perioden.
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Bijlage 1 Plannenlijst
Projectcode
Onderwerp

2017E161
Plannenlijst

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

1
Topografische kaart
Locatiekaart van het plangebied.
Onbekend
Digitaal
12-06-2017

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan

2
Topografische kaart
Aanduiding van het uit te voeren archeologisch
onderzoek op het plan van de bestaande toestand
op het terrein.
Onbekend
Digitaal
12-06-2017

Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum
Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
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Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

3
Topografische kaart
Locatiekaart van het plangebied met locaties van de
vermoedelijk verstoorde zones.
Onbekend
Digitaal
12-06-2017

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

4
Overzichtsplan
De bestaande toestand van het plangebied.
Onbekend
Digitaal
12-06-2017

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

5
Bodembedekkingskaart
Het plangebied op de bodembedekkingskaart.
Onbekend
Digitaal
12-06-2017

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

6
KLIP
De aanwezige nutsleidingen en riolering.
Onbekend
Digitaal
12-06-2017

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal

7
Overzichtsplan
De geplande situatie.
Onbekend

Rijksweg 15, Bornem

Aanmaakwijze
Datum

Digitaal
12-06-2017

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan

Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

8
Profiel
Bovenaan: zuidgevel van het geplande gebouw met
aanduiding funderingsvoeten. Onderaan:
noordgevel van het geplande gebouw met
aanduiding funderingsvoeten.
Onbekend
Digitaal
12-06-2017

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

9
Rioleringsplan
Rioleringsplan.
Onbekend
Digitaal
04-12-2017

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan

10
Tertiaire kaart
Locatiekaart van het plangebied op de Tertiaire
kaart.
1/50000
Digitaal
12-06-2017

Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum
Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

11
Quartairgeologische kaart
Locatiekaart van het plangebied op de
Quartairgeologische kaart.
1/50000
Digitaal
12-06-2017

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

12
Bodemkaart
Het plangebied op de bodemkaart.
Onbekend
Digitaal
12-06-2017

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan

13
Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen
Het plangebied op het Digitaal Hoogtemodel
Vlaanderen (DHM).
Onbekend
Digitaal
12-06-2017

Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum
Plannummer
Type plan
Onderwerp plan

14
CAI
Uitsnede uit de Centraal Archeologische Inventaris
van het onderzoeksgebied.
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Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

Onbekend
Digitaal
12-06-2017

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

15
Historische kaart Villaret
Het plangebied op de Villaret kaart.
Onbekend
Analoog
1745-1748

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

16
Historische kaart Ferraris
Het plangebied op de Ferraris kaart.
Onbekend
Analoog
1771-1778

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

17
Historische kaart Atlas der Buurtwegen
Het plangebied op de Atlas der Buurtwegen.
Onbekend
Analoog
1840

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

18
Historische kaart Vandermaelen
Het plangebied op de Vandermaelenkaarten.
Onbekend
Analoog
1846-1854

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

19
Historische kaart Popp
Het plangebied op de Popp-kaarten.
Onbekend
Analoog
Na 1842

Plannummer
Type plan

20
Historische kaart Chronologische mozaïek van de
kaart van België voor het jaar 1939
Het plangebied op de Chronologische mozaïek van
de kaart van België voor het jaar 1939.
Onbekend
Analoog
1939

Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum
Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
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24
Topografische kaart
Aanduiding van de vermoedelijk verstoorde zones
en de zone van de geplande ingrepen.
Onbekend
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Aanmaakwijze
Datum

Digitaal
12-06-2017

Bijlage 2 Fotolijst
Projectcode
Onderwerp

2017E161
fotolijst

ID
Type
onderwerp

21
Luchtfoto
Het plangebied op de luchtfoto uit 1971.

ID
Type
onderwerp

22
Luchtfoto
Het plangebied op de luchtfoto uit1979-1990.

ID
Type
onderwerp

23
Luchtfoto
Het plangebied op de luchtfoto uit 2013-2015.
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