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Hoofdstuk 1

Bureauonderzoek

1.1 Beschrijvend gedeelte
1.1.1 Administratieve gegevens
Projectcode:

2018C89

Aanleiding:

De opgemaakte archeologienota kadert in een geplande stedenbouwkundige
vergunning. De archeologienota werd opgemaakt voor geplande werken in
een projectgebied dat buiten de vastgestelde archeologische zones ligt met
een totale kadastrale oppervlakte van ca. 166.670 m2. Daarmee valt de
vergunningsaanvraag binnen de aanvragen waarbij de totale oppervlakte van
de kadastrale percelen 3000 m2 of meer bedraagt (Onroerenderfgoeddecreet
van 12 juli 2013, het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014 en de Code
van Goede Praktijk).

Erkend archeoloog:

Liesbet Van den Bruel, OE/ERK/Archeoloog/2015/00025
Studiebureau Archeologie bvba, OE/ERK/Archeoloog/2015/00002

Locatie:

Duffel, Missestraat 85 (fig. 1.1 en fig. 1.3)
Bounding box:

punt 1: x= 158963, y= 200389
punt 2: x= 159405, y= 200989
Kadastrale gegevens

Gemeente

Afdeling

Sectie

percelen

Duffel
Duffel

1
1

A
A

12009A0351/00E000
12009A0353/00_000

Duffel
Duffel
Duffel
Duffel
Duffel
Duffel
Duffel
Duffel
Lint
Lint
Lint
Lint
Lint
Lint
Lint

1
1
1
1
1
1
1
1
LINT
LINT
LINT
LINT
LINT
LINT
LINT

A
A
A
A
A
A
A
A
D
D
D
D
D
D
D

12009A0349/00G000
12009A0343/00_000
12009A0347/00H000
12009A0347/00G000
12009A0347/00K000
12009A0349/00B000
12009A0344/00_000
12009A0332/00A000
11025D0493/00B002
11025D0485/00C000
11025D0496/00_000
11025D0493/00D000
11025D0501/00A000
11025D0493/00Y000
11025D0493/00X000
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Lint
Lint

LINT
LINT

D
D

11025D0500/00K000
11025D0500/00L000

Oppervlakte

kadastraal projectgebied: ca. 166.670 m2
Vergunningsdeelgebied I (noorden): ca. 56.582 m2
Vergunningsdeelgebied II (zuiden): ca. 9.294 m2

Periode uitvoering:

6 februari – 3 april 2018

Verstoorde zones:

Binnen het projectgebied staan reeds verschillende gebouwen, serres en een
waterbassin. De nieuwe kleine serre zal gebouwd worden op een perceel waar
reeds gebouwen aanwezig zijn. De noordelijke zone waar de nieuwe grote
serre komt, lijkt onverstoord te zijn met uitzondering van één reeds bestaand
waterbassin dat een diepte heeft van > 2 m onder het maaiveld.

Fig. 1.1: Uittreksel van het kadasterplan met situering van het projectgebied en het
vergunningsgebied. Zwarte horizontale lijn is de gemeentegrens tussen Duffel (zuiden) en Lint
(noorden) (©CADGIS).1

1

De afbakening van het vergunningsgebied op deze kaart is gebaseerd op de meest recente gegevens en leunt
daarom het meest aan bij de geplande werken. In het assessmentrapport (hoofdstuk 1.2) wordt het noordelijke
vergunningsgebied ruimer afgebakend, gebaseerd op oudere gegevens. Gezien het verschil minimaal is en dit
tevens niets verandert aan de inhoud en opzet van het assessmentrapport, werd het noordelijk
vergunningsgebied op de geografische en historische kaarten niet aangepast.
De rode uitsparingen binnen het projectgebied betreffen kadastrale percelen die niet tot het projectgebied
behoren omdat ze onaangeroerd blijven.
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Fig. 1.2: Situering van het projectgebied binnen de verschillende Vlaamse archeoregio’s2.

Fig. 1.3: Uittreksel van de topografische kaart (1996) met aanduiding van het projectgebied enhet
vergunningsgebied.

1.1.2 Archeologische voorkennis
Geen.

2

https://onderzoeksbalans.onroerenderfgoed.be/onderzoeksbalans/archeologie
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1.1.3 Onderzoeksopdracht
Het archeologisch vooronderzoek beoogt vast te stellen of er een archeologische site aanwezig is op
een terrein, wat de karakteristieken en de bewaringstoestand van deze site zijn, wat haar relatie is met
het landschap, welke waarde ze heeft, en hoe ermee moet omgegaan worden in het kader van
bodemingrepen.
De Code Goede Praktijk draagt een aantal mogelijke fasen aan, opgedeeld in prospectie zonder ingreep
in de bodem (bureaustudie, landschappelijk bodemonderzoek, geofysisch onderzoek, veldkartering)
en prospectie met ingreep in de bodem (verkennend archeologisch booronderzoek, waarderend
archeologisch booronderzoek, proefsleuven en proefputten, proefputten in functie van steentijd
artefactensites). Na voltooiing van elke fase in het vooronderzoek wordt afgewogen of verder
vooronderzoek noodzakelijk is en wat de aard van dat vooronderzoek is. Na iedere fase in het
vooronderzoek volgt verder vooronderzoek, zonder ingreep in de bodem of met ingreep in de bodem,
indien op basis van de reeds uitgevoerde fase(s) van het vooronderzoek onvoldoende informatie
gegenereerd is om:
- de hoogstwaarschijnlijke afwezigheid van een archeologische site afdoende te staven.
- een gemotiveerde uitspraak te doen over het al dan niet moeten nemen van maatregelen.
- een plan van aanpak voor een archeologische opgraving op te maken.
- een plan van aanpak voor een behoud in situ op te maken.
De keuze van de methode voor verder vooronderzoek wordt gebaseerd op de volgende vier criteria,
aangezien het doel van een archeologisch vooronderzoek immers is om met een minimum aan
destructie van het archeologisch erfgoed bovenstaande informatie te kunnen leveren:
- Is het mogelijk deze methode toe te passen op dit terrein?
- Is het nuttig deze methode toe te passen op dit terrein?
- Is het overdreven schadelijk voor het bodemarchief deze methode toe te passen op dit terrein?
- Is het noodzakelijk deze methode toe te passen op dit terrein (kosten-batenanalyse)?
Vraagstelling:
- Kan de hoogstwaarschijnlijke afwezigheid van een archeologische site afdoende gestaafd
worden?
- Zijn er archeologisch relevante sites aanwezig?
- Wat is het wetenschappelijk potentieel van de aanwezige sites?
- Moeten er bijkomende maatregelen genomen omwille van eventuele aanwezige sites?
- Maak een plan van aanpak op voor een eventueel vervolgonderzoek.
- Kunnen maatregelen voorgesteld worden voor een eventueel behoud in situ van een
aanwezige archeologische site? Hoe kunnen deze maatregelen afgedwongen en gecontroleerd
worden?
Randvoorwaarden:
Geen.
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1.1.4 Beschrijving geplande werken3
Huidige situatie
Het projectgebied is gelegen aan de Missestraat te Duffel in de Antwerpse Kempen. Het noordelijke
deel van het projectgebied ligt echter in de gemeente Lint. Het terrein behoort tot het eigendom van
Vegobel bvbva, een bedrijf dat zich al tientallen jaren bezig houdt met het kweken van kruiden. Het is
een familiaal en modern tuinbouwbedrijf en kan als Belgische marktleider beschouwd worden wat
betreft kruidenteelt voor potplanten.4
Binnen dit projectgebied, met een oppervlakte van ca. 166.670 m2, wordt voorzien in de aanvraag van
een stedenbouwkundige vergunning voor het bouwen van twee serres en een waterbassin. Op dit
moment zijn er binnen het projectgebied reeds verscheidene serres aanwezig die met elkaar in
verbinding staan via verharde paden (fig. 1.4). In het noordelijk deel van het projectgebied zijn enkele
landbouwpercelen gesitueerd met de aanwezigheid van een tuinbouwvijver van ca. 3-4 m diep en een
oppervlakte van 2 136 m2 (fig. 1.5) die allen het noordelijke deelgebied vormen. De uitgraving voor
de tuinbouwvijver zal naar alle waarschijnlijkheid het relevante archeologisch niveau hebben
vernietigd, hier dient rekening mee te worden gehouden bij de opstelling van de archeologische
verwachting en een eventueel programma van maatregelen.
In de oostelijke zone van het noordelijke deelgebied zijn twee elektriciteitsmasten aanwezig die zullen
behouden blijven tijdens de geplande werken. In het westelijk deel van het noordelijk
vergunningsgebied worden vandaag paarden gehouden en getraind. Er staat een cirkelvormige
constructie die aan deze activiteiten gelinkt kan worden. De helft van een loods met betonverharding
staat binnen het projectgebied.
Een belangrijk detail is de aanwezigheid van een NAVO-pijpleiding (Central Europe Pipeline System,
ofwel CEPS: een netwerk van pijpleidingen door Europa voor hett transport van brandstoffen) met een
noord-zuid tracé in het oosten van het projectgebied. Rondom een dergelijke pijpleiding moet een
veiligheidsmarge in acht worden gehouden waarbinnen geen graafwerkzaamheden mogen uitgevoerd
worden.
In het zuidelijke deelgebied staat een huis zonder kelder op een perceel met gazon en verharding (fig.
1.6). De verstoringsdiepte van de verharding in het oosten van huis is niet gekend, maar lijkt zich tot
een geringe diepte te beperken. Er is ook een verharding aanwezig ten westen van het huis. De
nutsaansluitingen van dit huis zijn niet gekend.

3

Alle informatie en plannen met betrekking tot de geplande werken werden aangeleverd door de
initiatiefnemer. Alle op dit moment voorhanden informatie werd opgenomen in de archeologienota. Voor de
leesbaarheid worden alle plannen ook digitaal meegeleverd.
4
Vegobel.be, geraadpleegd op 7 februari 2018.
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Fig. 1.4: Zicht op de huidige situatie van het volledige projectgebied, met onderscheid tussen het
projectgebied en het vergunningsgebied (bestaande uit 2 deelgebieden).

Fig. 1.5: Detail van het vergunningsgebied (noorden).
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Fig. 1.6: Detail van het vergunningsgebied (zuiden).
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serre  7.650  m²
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Fig. 1.7: Plan van de huidige situatie met aanduiding van het kadastraal projectgebied.
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Geplande werken
Binnen het vergunningsgebied wordt voorzien in de ontwikkeling van een grote serre (46.728 m2
inclusief doorgangen naar bestaande serres, fig. 1.8 en 1.9), een kleine serre (7.891,6 m2 inclusief
doorgangen naar bestaande serres, fig. 1.8 en 1.10), betonverharding (fig. 1.8 en 1.11) ten westen van
de kleine serre (1.062 m2; uitgravingsdiepte 20 cm onder maaiveld) en de aanleg van een waterbassin
(ca. 4.300 m2; 33.000 m3) in de noordoostelijke zone van het terrein. Dit waterbassin zal tot 4 m onder
het maaiveld rijken en wordt voorzien van een bovengrondse aarden wal die tot 2 m boven het
maaiveld rijkt (fig. 1.12). Het waterbassin zal op 2 m afstand van de NAVO-pijpleiding aangelegd
worden in verband met de veiligheidsmarge rondom de leiding. De pijpleiding zelf zal in situ blijven.
Ter hoogte van de NAVO-leiding hoeft dan ook geen archeologisch onderzoek met ingreep in de bodem
plaats te vinden.
Er wordt benadrukt dat geen enkele serre zal worden afgebroken (fig. 1.8). De bestaande serres zijn
toevallig opgenomen in het projectgebied doordat ze op percelen gesitueerd zijn die door de huidige
werken slechts gedeeltelijk zullen aangesneden worden. Vandaar dat één perceel in het centrum van
het terrein geen deel uitmaakt van het huidige projectgebied.
Enkel het woonhuis in het zuidelijke vergunningsgebied zal worden afgebroken voor dat de werken
van de kleine serre aanvangen. De vergunning hiervoor is reeds in orde gemaakt waardoor de sloop in
principe geen deel uitmaakt van de vergunningsaanvraag met betrekking tot de bouw van de serres.
Er zullen regenwaterbuizen ingegraven worden voor het afvoeren van het hemelwater (fig. 1.8). Het
hemelwater van de noordelijke serre zal afgevoerd worden naar het nieuwe waterbassin. De
regenpijpen (diameter 30 cm) zullen met een totale diepteverstoring van 80 cm onder het maaiveld
komen te liggen. Het tracé van deze waterpijpen zullen zich ter hoogte van de serres zelf situeren. Het
hemelwater van de kleine serre zal worden afgevoerd naar het reeds bestaande waterbassin van
20.000 m3 ten zuidwesten van het projectgebied. De waterpijpen zullen wederom ondergronds
aangelegd worden langsheen de reeds bestaande serre. De waterpijp zal in het zuiden ter hoogte van
de kadastergrenzen boven de reeds bestaande waterpijpen onder het maaiveld aangelegd worden. De
pijpen zullen niet samengevoegd worden tot één leiding omdat de pijpen zoveel water niet kunnen
verwerken. Vermits de nieuwe waterpijpen boven de reeds bestaande waterpijpen komen te liggen,
valt dit buiten het vergunningsgebied waarbinnen deze aanvraag kadert. De geulen voor de
waterpijpen zullen tevens vlak aangelegd worden. Het water zal afgevoerd worden naar de bassins
door het systeem van de communicerende vaten, waardoor geen artificieel verhang in de waterpijpen
wordt aangelegd.
In conclusie kan worden vastgesteld dat de geplande verstoringsdiepten sterk van elkaar verschillen
(zie fig. 1.12 voor doorsnedes). Fig. 1.13 is een synthese van de geplande verstoringsdiepten. De
grootste verstoring zal veroorzaakt worden door de aanleg van het waterbassin. Over een oppervlakte
van ca. 4.300 m2 zal de grond weggegraven worden tot een diepte van 4 m wat een verstoring
veroorzaakt van 33.000 m3. De serres zullen een verstoring met een diepte van ca. 80 cm onder het
maaiveld veroorzaken. Deze verstoring wordt veroorzaakt door betonfunderingen met
tussenafstanden van 12 m (oost-west) en 4,5 m (noord-zuid) die voor beide serres gelden. De grote
serre zal 5,5 m boven het maaiveld rijken, de kleine serre 5 m.
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Fig. 1.8: Inplantingsplan van de geplande ontwikkeling van twee serres, een waterbassin,
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Fig. 1.9: Grondplan van de toekomstige grote serre in het noordelijk deel van het projectgebied
(vergunningsgebied I).
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schuifdeur

Fig. 1.10: Grondplan van de toekomstige kleine serre in het centraal westelijk deel van het
projectgebied (vergunningsgebied II).
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Fig. 1.11: Grondplan van de betonverharding ter hoogte van het projectgebied.

14

serre 20.427,5
m²

18 m

272 m

0.8 m

7m

4.5

0.8 m

snede D:D

7m

4.5

snede C:C

12 m

SNEDE B:B

0.8 m

SNEDE A:A

5.5 m

5.5 m

5m

5m

15

0.8 m

4.5

12 m

4.5

12 m

8m

4.5

4.5

12 m

4.5

32 m

4.5

12 m

4.5

4.5

4.5

4.5

4.5

12 m

4.5

12 m

4.5

4.5

4.5

12 m

4.5

69.5 m

76.5 m

4.5

4.5

12 m

4.5

4.5

12 m

4.5

4.5

4.5

108 m

4.5

12 m

4.5

4.5

4.5

12 m

4.5

12 m

4.5

76 m

4.5

4.5

4.5

12 m

4.5

12 m

4.5

4.5

12 m

168 m

180 m

4.5

12 m

4.5

12 m

4.5

12 m

4.5

4.5

4.5

12 m

4.5

4.5

12 m

4.5

4.5

12 m

4.5

256 m

272 m

4.5

4.5

4.5

12 m

4.5

4.5

12 m

4.5

4.5

4.5

12 m

4.5

5m

12 m

12 m

12 m

12 m

12 m

12 m

12 m

8m

8m
5m
2 1

6m

59 m

6m

1 2

Archeologienota: De bouw van serres en een waterbassin aan de Missestraat te Duffel

Fig. 1.12: Snedes van de geplande constructies, aangeduid op de inplantingskaart (fig. 1.8).
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Fig. 1.13: Synthese van de geplande verstoringsdieptes.
1.1.5 Werkwijze
Voor het bureauonderzoek zijn de aardkundige gegevens online onderzocht via
www.dov.vlaanderen.be. Op basis van de onderzochte kaarten werd gepoogd een duidelijk beeld te
verkrijgen van de landschappelijke en bodemkundige ligging van het projectgebied (conform de Code
van Goede Praktijk art. 12.5.2.1 en art. 12.5.2.2). Hiervoor werd gebruik gemaakt van volgende
kaarten:
-

Bodemkaart
Tertiair Geologische kaart
Quartair Geologische kaart
Digitaal Hoogtemodel (DHM II)

De geomorfologische kaart kon niet worden geraadpleegd omdat deze niet beschikbaar is voor het
projectgebied.
Van het tot nog toe uitgevoerde historisch en heemkundig onderzoek is een stand van zaken
opgemaakt met betrekking tot het onderzoeksgebied op basis van de beschikbare publicaties. Het
historisch kaartmateriaal en luchtfoto’s is gegeorefereerd geraadpleegd via het geoportaal van het
agentschap Onroerend Erfgoed en bijkomend kaartmateriaal werd opgezocht via www.cartesius.be .
Het gebruikte kaartmateriaal werd geselecteerd op basis van de nauwkeurigheid en de aanwezige
geschiedkundige gegevens (conform de Code van Goede Praktijk art. 12.5.1.2). Volgende
kaartmateriaal en luchtfoto’s werden geraadpleegd:
-

Ferrariskaart (1770-1777)
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-

Atlas der Buurtwegen (ca. 1840)
Poppkaart (1842-1879)
Vandermaelenkaart (1846-1852)
Luchtfoto’s (1971, 2000-2003, 2017)
Topografische kaarten (1871, 1934-1937, 1996)

Het belangrijkste beschikbare historische kaartmateriaal werd geraadpleegd om de geschiedenis van
het grondgebruik gedurende de laatste eeuwen zo goed mogelijk na te gaan. Deze informatie kan een
impact hebben op de kwaliteit van het eventueel aanwezige bodemarchief en de bewaring ervan.
Bijkomend archiefonderzoek is niet uitgevoerd omdat uit de analyse van het historisch kaartmateriaal
geen grondgebruik naar voor komt dat dit noodzakelijk maakt. Een grondige studie van de beschikbare
archivalische bronnen kan wel bijkomende informatie aandragen voor de middeleeuwse geschiedenis
van het onderzoeksgebied, maar een dergelijk onderzoek is van een dusdanige omvang dat dit niet
past binnen een archeologienota.

1.2 Assessmentrapport
1.2.1 Landschappelijke ligging van het projectgebied
Het projectgebied is gesitueerd in het oosten van Duffel. Duffel is een uitgestrekte gemeente in de
Zuiderkempen en wordt begrensd door Lier in het noordoosten, Koningshooikt in het oosten, SintKatelijne-Waver in het zuiden, Mechelen in het zuidwesten, Rumst in het westen en Kontich en Lint in
het noordwesten. Duffel zelf is een woon- en industriegemeente met relatief verstedelijkte kern en
een belangrijke economische focus op tuinbouw. 5
De topografie is vrij vlak, met een bodemverhevenheid die schommelt tussen 3 en 15 meter. De laagst
gelegen gronden, de zogenaamde "broeken", bevinden zich langs de Nete ten oosten van de gemeente
(bijvoorbeeld het Abroek).6
Het landschap wordt sterk beïnvloed door de Nete, meer bepaald de Beneden-Nete of Grote Nete, die
de gemeente van noordoost naar zuidwest doorkruist. Het projectgebied maakt deel uit van het
Scheldebekken.7 Deze rivier ligt bovendien aan de basis van het ontstaan van Duffel, dat gegroeid is
uit de twee verheven woonkernen aan weerszijden van een doorwaadbare plaats, Duffel-Oost op de
linkeroever en Duffel-West op de rechteroever, een situatie die tot op heden duidelijk zichtbaar blijft.
Een derde, doch vrij landelijke woonkern bevindt zich in de omgeving van de Mijlstraat. 8
Karakteristiek voor Duffel zijn de immense waterbekkens van de Antwerpse Waterwerken (A.W.W.).
In 1919 werd op Notmeir een watervang in werking gesteld, samen met inlaatbekkens en een
spaarbekken om het Netewater drinkbaar te maken. In 1951 werden de lage beemden op de linker
oever van de Nete aangekocht door Antwerpse Waterwerken voor de realisatie van 5 grote
waterbekkens. Het geheel werd omgeven door nieuwe aanplantingen en is uitgegroeid tot een groot
natuurgebied. 9
5

Agentschap Onroerend Erfgoed 2018: Duffel.
Agentschap Onroerend Erfgoed 2018: Duffel.
7
Verklarende tekst bij het kaartblad van de Bodemkaart: 11.
8
Agentschap Onroerend Erfgoed 2018: Duffel.
9
Agentschap Onroerend Erfgoed 2018: Duffel.
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Het projectgebied is te situeren op hoger gebied omringd door verschillende rivieren (fig. 1.14). In het
noorden stroomt de Roetaardhoekloop van west naar oost; in het zuiden stroomt de Roetaardloop
ook van west naar oost. Beide rivieren stromen parallel aan elkaar en monden ten oosten van het
projectgebied uit in de Babbelse Beek. Het projectgebied is geografisch interessant gelegen in de vallei
van het Heeswater (9,5-11 m TAW). In het oosten is hierdoor de vallei van de Lachenen en Babbelse
Beek gesitueerd.
De topografie binnen de grenzen van het projectgebied is relatief divers (fig. 1.14 en fig. 1.15). De
noordelijke zone is opmerkelijk hoger gesitueerd ten opzichte van het zuiden. Het valt op dat in dit
noordelijk deel van het projectgebied de uitloper van een heuvelrug aanwezig is (ca. 11,2 m TAW). Het
terreinprofiel toont dat zowel richting het oosten als richting het zuiden het terrein in hoogte afneemt.
De rechthoekige vorm die hoger gelegen is, is de tuinvijver die gedempt zal worden tijdens het project.

Fig. 1.14: Uittreksel uit het DHM met aanduiding van het projectgebied.
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Fig. 1.15 Detail uit het DHM met aanduiding van het projectgebied en de geplaatste terreinsneden.

Fig. 1.16: Terreinverloop ter hoogte van het projectgebied.
Volgens het DOV wordt het projectgebied gekenmerkt door de onderstaande geologische,
geografische en bodemkundige componenten.
De tertiair geologische kaart (fig. 1.17) karteert onder het projectgebied de Formatie van Berchem
(code BC). Deze geologische formatie (Onder tot Midden-Mioceen; ca. 20-12 Ma), omvat donkergroen
tot zwart zand dat sterk glauconiethoudend is. Plaatselijk komen schelpen voor en onderaan is een
kleihoudende fractie aanwezig. Deze vaak schelprijke formatie ligt overal direct op de Formatie van
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Boom en heeft vaak een basisgrind. De dikte van deze maritieme sedimenten bedraagt maximaal 25
m.10
Enkele honderden meters ten zuiden van het projectgebied is de Formatie van Boom aanwezig (code
BmPu, Lid van Putte). Deze formatie (Midden-Oligoceen; ca. 34-28 Ma) wordt gekenmerkt door
zwartgrijze klei, is silthoudend en bevat veel organisch materiaal.11
Wat betreft de quartaire ondergrond (fig. 1.18) kan het projectgebied onderverdeeld worden in een
noordelijke en een zuidelijke zone. In het noorden zijn eolische afzettingen (zand of silt) aanwezig van
het Weichseliaan (Laat-Pleistoceen), mogelijk Vroeg-Holoceen (code ELPw). Dit kan gecombineerd
voorkomen met quartaire hellingafzettingen (HQ), maar deze hellingafzettingen kunnen ook aanwezig
zijn zonder de eolische afzettingen.
In het zuidelijk deel van het projectgebied komen dezelfde quartair geologische eenheden voor zoals
in de noordelijke zone, mits enkele verschillen. Ten eerste worden deze quartaire eolische afzettingen
afgedekt door fluviatiele afzettingen (code FH) (organochemisch en perimarien) van het Holoceen en
mogelijk Tardiglaciaal (Laat-Weichseliaan). Ten tweede zijn de onderste quartaire afzettingen mogelijk
Fluviatiele afzettingen van het Weichseliaan (code FLPw). De aanwezigheid van eolische en
hellingafzettingen van het Weichseliaan is mogelijk afwezig.
Over het algemeen gaat het om zandafzettingen. Lemig zand komt minder voor. In de valleien komt
daarentegen holoceen alluvium voor dat bestaat uit lemige of kleiige sedimenten. Dergelijke
sedimenten zijn mogelijks aanwezig binnen de grenzen van het projectgebied naarmate de hoogte
afneemt.
De quartair profielenkaart (fig. 1.19) geeft een gelijkaardig beeld weer. In het noordelijke deel van het
projectgebied (code D) zijn eolische dekzanden van het Eind-Weichseliaan aanwezig. Het gaat om goed
gesorteerd, homogeen, fijn tot middelmatig fijn zand. Cryoturbaties kunnen soms aanwezig zijn. Ze
zijn afgezet op laagterrassen of op aansluitende dalflanken met geringe helling. Aan de basis komt een
keien niveau voor wat een restgrind is door de deflatie van het fluvio-periglaciaal of Tertiair substraat.
Ter hoogte van de noordelijke grenzen van het projectgebied en in de zuidelijke zone komen twee
facies voor: holoceen continentaal kleiig facies (k) en holoceen continentaal zandig facies (K). De kleiige
facies worden gekenmerkt door een heterogene samenstelling van zandige en lemige klei tot zware
klei, in zijn totaliteit zonder profielontwikkeling. De zandige worden gekenmerkt door kleiig of
leemhoudend zand tot zuiver zand, wederom zonder profielontwikkeling. Beide facies bevatten
plantentesten en soms grind.
Het gaat hier om alluviale afzettingen waar ook colluvium aanwezig kan zijn. Ze komen voor in kleinere
beekvalleitjes en het dikte van het pakket is meestal kleiner dan 1 m. Wat betreft de zandige facies,
gaat het om ‘point-bar’ of kronkelwaard afzettingen.
Op de bodemkaart (fig. 1.20) wordt het projectgebied gekarakteriseerd door de aanwezigheid van Ldaen Lhc- bodems: 12
- Lda: Matig natte zandleembodem met textuur B horizont. Vochtige zandleem, matig nat en
matig gleyig. Hydromorfe grijsbruine podzolachtige bodem. Gleyverschrijnselen beginnen
tussen 50-80 cm (grondwaterstand winter) en rijken tot 150 cm diepte (grondwaterstand
zomer).
10

Borremans 2015: 155-161.
Borremans 2015: 147-154.
12
Baeyens 1975; Van Ranst en Sys 2000.
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-

Lhc: Natte zandleembodem met sterk gevlekte, verbrokkelde textuur B Horizont. Nat met
relatief hoge ligging, sterk gleyig. Sterk hydromorfe, gedegradeerde grijsbruine podzolachtige
bodem.

Fig. 1.17: Uittreksel uit de tertiair geologische kaart met aanduiding van het projectgebied.
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Fig. 1.18: Uittreksel uit de quartair geologische kaart met aanduiding van het projectgebied.
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Fig. 1.19: Uittreksel uit de quartairprofieltypekaart met aanduiding van het projectgebied.

Fig. 1.20: Detail uit de bodemkaart met aanduiding van het projectgebied.

23

Archeologienota: De bouw van serres en een waterbassin aan de Missestraat te Duffel

1.2.2 Historische beschrijving van het projectgebied
Slechts enkele steentijdvondsten werden in Duffel aangetroffen, waaronder gefossiliseerde
faunaresten uit het Weichseliaan die aan het licht kwamen bij het aanleggen van de
waterspaarbekkens van de Antwerpse Waterwerken in de periode 1952-1955. Wat betreft de
metaaltijden is er veel meer informatie en materiaal voorhanden. Een bronzen lanspunt uit de Late
Bronstijd die werd teruggevonden in 1932 bij het uitgraven van de Netebedding, is hier een voorbeeld
van. Er zijn verschillende ijzertijdsites aanwezig (infra, bespreking CAI) die zelfs nabij het projectgebied
gesitueerd zijn.13
Een moeilijk te dateren haardketting, vermoedelijk uit de periode 100 v. Chr.-100 n. Chr., werd ontdekt
in het Voogdijbroek bij graafwerken voor de Antwerpse Waterwerken. In de Romeinse periode maakte
het oude Duffel vermoedelijk deel uit van het gebied van de Nerviërs, vermits het later behoorde tot
het bisdom Kamerijk, dat in grote lijnen samenviel met de civitas Nerviorum. Ondanks de onmiddellijke
nabijheid van Rumst en Kontich waar Romeinse sites aanwezig zijn, werden in Duffel -op één enkele
Romeinse potscherf na en vermoedelijk ook een zilveren pannetje uit 1ste eeuw n. Chr.- tot op heden
geen romeinse vondsten of sporen teruggevonden.14
De oudste gekende vermelding van Duffel, als "Duffla" (vermoedelijk in de betekenis van ‘plaats bij het
water’) gaat terug tot 1059. Desondanks krijgt de eigenlijke Duffelse geschiedenis pas vorm omstreeks
de 12de-13de eeuw. Het leenroerig stelsel gaf er aanleiding tot het ontstaan van drie vrije heerlijkheden:
ten eerste is er Duffel-Hoogheid dat behoorde tot het kwartier Antwerpen en dat gesitueerd was aan
de rechteroever van de Grote Nete. Ten tweede is er Duffel-Voogdij, een deel van het kwartier
Zandhoven, dat oorspronkelijk in handen was van de abdij van Nijvel. Tenslotte is er Duffel-Perwijs dat
deel uitmaakte van het kwartier Grimbergen, een baronie van Brabant; het was achtereenvolgens in
handen van de Duffelse Berthouts, het huis van Hoorn, het huis van Rotselaer, het huis van Merode,
en het huis van Merode-Vuelen. Duffel-Voogdij en Duffel-Perwijs situeerden zich op de linkeroever.
De heerlijkheden vielen regelmatig in andere handen.15
In de loop van de 16de eeuw kwamen de drie heerlijkheden definitief onder één heer, met name Willem
III van Merode-Vuelen, maar bleven onafhankelijk van elkaar werken met elk hun eigen schepenbank.
Pas in de Franse periode versmolten ze tot één gemeente. De aanspraak van de heren van Duffel lag
voornamelijk in de uitoefening van de rechtspraak. De gronden zelf waren slechts gedeeltelijk in hun
eigendom: de abdij van Tongerlo was hier de voornaamste bezitter op de rechteroever, de abdij van
Roosendael op de linkeroever.16
Ten tijde van de Bourgondische hertogen (14de-16de eeuw) begon de lakennijverheid zich vanuit de
grote steden te verspreiden naar de omliggende dorpen op zoek naar goedkope arbeidskrachten.
Duffel ontwikkelde zich hierdoor tot een welvarend dorp, vooral dankzij de "Spaanse sargie". Hiervoor
bezat Duffel het monopolie. Het Duffels laken werd tot ver buiten de grenzen verkocht. Het
hoogtepunt ligt in de tweede helft van de 15de tot de eerste helft van de 16de eeuw. De plaatselijke
bevolking werd echter fel getroffen door de rooftochten van Maarten van Rossem (1542), de
godsdienstproblemen en de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648). Zo werden in 1584-1585 circa 140
woningen afgebrand waarna de lakennijverheid geleidelijk aan verdween. Tijdens het relatief
13
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voorspoedige Oostenrijks regime werd in 1742 een deel van de baan Mechelen - Lier gekasseid en
werden geleidelijk meer gebouwen opgetrokken uit steen. Concentraties van huizen ontwikkelden zich
rondom het Kerkplein, de huidige Kiliaanstraat en de Kapelstraat. Vrij veel hoeven lagen verspreid over
de gemeente. Tijdens de Franse Revolutie werd Duffel ingedeeld in het departement der twee Neten.17
Door de strategische ligging van Duffel, speelde de gemeente vaak een belangrijke rol in militaire
geschillen. Louter al op vlak van transportmogelijkheden en infrastructuur, was Duffel zeer gunstig
gelegen: de Nete, verschillende gewestwegen, spoorweg Brussel-Antwerpen. In 1886-1888 werd een
fort opgetrokken aan de Mechelsebaan (ten zuiden van Duffel) om de spoorweg Brussel-Antwerpen
te verdedigen. Tijdens WOI leed de gemeente in het algemeen sterk onder de Duitse bezetting. Het
volledige centrum werd vernield door dat het in brand gestoken werd. Gelijktijdig werden alle
landbouwserres vernietigd die zich vanaf het einde van de 19de eeuw ontwikkeld hadden. In het oosten
van de gemeente staan bunkers gegroepeerd (1939-1940) die als antitankcentrum in het “Quartier
Tallaert-Koningshoyckt” deel uitmaakten van de zogenaamde “KW-lijn” (Koningshookt-Wavre). De
bunkers maken zo deel uit van een antitankhindernis tussen de versterkte stellingen Antwerpen en
Namen (infra, bespreking CAI).
Gedurende het Interbellum begonnen landbouwers hun activiteiten te diversifiëren waardoor
gemengde landbouwbedrijven ontstonden met half tuinbouw en half landbouw. De glasteelt vond
haar intrede sedert eind 19de eeuw. Daarnaast situeerden omstreeks 1900 heel wat industriële
activiteiten in Duffel: steenbakkerijen, nikkelfabriek, chocolade- en papierfabriek etc. Veel van deze
bedrijven verdwenen na WOII, maar de focus op glasteelt bleef behouden. Sociale woningen werden
ook tijdens de wereldoorlogen opgetrokken om het verlies aan woningen tijdens WOI op te vangen.
Een opeenvolging van historisch kaartmateriaal toont dat het projectgebied steeds in een landelijke
omgeving gelegen heeft in het oosten van Duffel. Uit de Ferrariskaart (1770-1777) (fig. 1.21 en 1.22) is
af te leiden dat er verschillende wegen met gebouwen in de regio van het projectgebied gesitueerd
zijn, maar dat het terrein zelf niet tegen een weg grenst. Een echte dorpskern is in de nabije omgeving
niet waar te nemen. Opvallend zijn twee gebouwconcentraties omringd met een gracht respectievelijk
ten noordwesten en ten noordoosten van het terrein. De Roetaardloop (ten zuiden van projectgebied)
staat niet weergegeven op de kaart. Binnen het projectgebied is akkerland te situeren in het noorden
en het zuiden, maar in het centrale deel staat een bos weergegeven. De legende van de Ferrariskaart
doet vermoeden dat het hier gaat om lage bosbegroeiing met kreupelhout zonder hoogstammen. Er
zijn geen gebouwen of andere structuren binnen de grenzen van het terrein aanwezig.
De Atlas der Buurtwegen (ca. 1840) (fig. 1.23) en Poppkaart (fig. 1.26) geven geen informatie over het
landschapsgebruik. Wat betreft de huizen en wegen komt het algemene beeld overeen met de
Ferrariskaart. Enkele verschillen zijn wel op te merken. Zo geven beide kaarten een beter beeld van de
waterlopen die vandaag nog steeds aanwezig zijn, zoals de situering van de Roetaardloop. Binnen de
grenzen van het projectgebied is een gebouw in het centraal oostelijk deel op te merken. De zuidelijke
percelen worden de “Roetaerdvelden” genoemd. Het terrein wordt in een noordelijk en zuidelijk deel
onderverdeeld door een grens die lijkt op een gemeentegrens.
De Vandermaelenkaart (1846-1854) (fig. 1. 24 en 1.25) geeft een gedetailleerder beeld van het
projectgebied omstreeks het midden van de 19de eeuw. Het projectgebied situeert zich op de grens
van twee gemeenten. Er is een duidelijke algemene evolutie op te merken waarbij percelen met bossen
omgevormd worden naar land- en akkerbouwgronden. Dit valt af te leiden op basis van een
17
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vergelijking met de Ferrariskaart waar beduidend meer bosgronden aanwezig zijn in de omgeving. Het
projectgebied is ten oosten van de “Roetaerdstraat” gesitueerd met in het noorden, oosten en zuiden
respectievelijk drie waterlopen. In het zuiden grenst het terrein tegen de Roetaardloop die in het
zuidelijke deel van het projectgebied duidelijk een vallei vormt. Binnen de grenzen van het terrein zijn
geen gebouwen of structuren aanwezig. Landschappelijke elementen die wel aanwezig zijn binnen de
terreingrenzen, zijn landbouw- en of akkervelden, een vallei en woeste gronden (centrale zone).
Vanuit de luchtfoto van 1971 (fig. 1.27) is af te leiden dat er geen woeste gronden meer aanwezig zijn
binnen de grenzen van het projectgebied. Alle percelen zijn in gebruik genomen voor land- en
akkerbouw. In het oosten zijn één of twee gebouwen waar te nemen op dezelfde locatie als het
gebouw op de Atlas der Buurtwegen en de Poppkaart. De percelen ter hoogte van dit/deze gebouw(en)
vertonen een afwijkend patroon ten opzichte van de gras- en akkerlanden. De weg ten westen van het
projectgebied is intensiever bebouwd. Het gaat hierbij om gebouwen met heel wat bijgebouwen, wat
mogelijk te linken is aan de landbouwtoename in het gebied. Ten oosten van het projectgebied is de
meanderende Babbelsebeek waar te nemen.
Luchtfoto’s die in een latere periode genomen werden (1979-1990) (fig. 1.28), tonen een duidelijke
evolutie met een opkomst van glasteelt. Zowel binnen als buiten de grenzen van het projectgebied zijn
op verscheidene locaties serres aanwezig. Door de slechte kwaliteit van de luchtfoto is het onduidelijk
of deze serres ook reeds op de zwartwit luchtfoto van 1971 (fig. 1.27) aanwezig zijn. Alleszins kan
geconcludeerd worden dat in de tweede helft van de 20ste eeuw de glasteelt toeneemt. In het centrale
deel van het projectgebied zijn in het westen één en in het oosten twee gebouwen waar te nemen.
Het westelijk gebouw is een residentiële woning die vandaag nog altijd aanwezig is binnen het
zuidelijke vergunningsgebied. De zuidelijke zone van het projectgebied wordt gebruikt voor grasland
en de noordelijke zone voor gras- en akkerland.
Recentere luchtfoto’s van na 2000 (2002-2003) (fig. 1.29) tonen een toename van serres binnen het
projectgebied. De zone tussen de twee vergunningsgebieden is nu ook volledig bebouwd met serres
en een groot gebouw (in het westen) met daarrond aangelegde tuinen en eventueel verharding. In de
noordelijke zone van het projectgebied is een aanzienlijk grote tuinvijver aanwezig met de
aanwezigheid van twee elektriciteitsmasten. De overige percelen van deze noordelijke zone binnen
het projectgebied worden gebruikt voor land- en akkerbouw. De zuidelijke zone wordt nog steeds als
weiland gebruikt.
De luchtopname van 2012 (fig. 1.30) geeft ongeveer de huidige situatie van het terrein weer. Belangrijk
verschil ten opzichte van 2002-2003, is de uitbreiding van de serres in zuidelijke richting. In de
westelijke zone is er een tweede gebouw toegevoegd met een cirkelvormige aarde omwalling. De helft
van dit gebouw valt buiten het projectgebied. Ter hoogte van hetzelfde gebouw zijn nog twee kleinere
structuren aanwezig in de noordelijke akkerbouwzone ter hoogte van de serre. Het is onduidelijk, maar
het lijkt erop dat deze zuidwestelijke hoek van het noordelijke vergunningsgebied ter hoogte van de
twee gebouwen in gebruik genomen wordt voor andere doeleinden dan landbouw. Het lijkt erop dat
deze zone gebruikt wordt voor paarden.
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Fig. 1.21: Uittreksel uit de Ferrariskaart (1770-1777) met aanduiding van het projectgebied.

Fig. 1.22: Detail uit de Ferrariskaart (1770-1777) met aanduiding van het projectgebied.

27

Archeologienota: De bouw van serres en een waterbassin aan de Missestraat te Duffel

Fig. 1.23: Detail uit de Atlas der Buurtwegen (ca. 1840) met aanduiding van het projectgebied.

Fig. 1.24: Uittreksel uit de kaart van Vandermaelen (1846-1854) met aanduiding van het
projectgebied.
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Fig. 1.25: Detail uit de kaart van Vandermaelen (1846-1854) met aanduiding van het projectgebied.

Fig. 1.26: Detail uit de kaart van Popp (1842-1879) met aanduiding van het projectgebied.
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Fig. 1.27: Detail uit een luchtfoto van 1971 met aanduiding van het projectgebied.

Fig. 1.28: Detail uit een luchtfoto van 1979-1990 met aanduiding van het projectgebied.

30

Archeologienota: De bouw van serres en een waterbassin aan de Missestraat te Duffel

Fig. 1.29: Detail uit een luchtfoto van 2002-2003 met aanduiding van het projectgebied.

Fig. 1.30: Detail uit een luchtfoto van 2012 met aanduiding van het projectgebied.
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1.2.3 Archeologisch kader van het projectgebied
In de databank van de Centrale Archeologische Inventaris (CAI) zijn binnen in de regio rondom het
projectgebied een aantal archeologische vindplaatsen en vondstmeldingen opgenomen (fig. 1.31).18
Het betreft vondsten uit de metaaltijden, Romeinse periode, middeleeuwen en nieuwe tijd.

18
19

CAI-nummers
103134
103136
103137
160488

Situering19
Z
W
W
NW

Datering
17de eeuw
18de eeuw
18de eeuw
Metaaltijden
IJzertijd

101881
101880

NW
NW

18de eeuw
18de eeuw

103591
105644

O
O

17de eeuw
Metaaltijden
Romeins

103573
105645

O
ZO

17de eeuw
Metaaltijden

165678

NW

WOII

165619

NO

WOII

165646

O

WOII

3080

ZO

/

3280

NW

/

3266

ZO

/

2008/002

NW

/

Omschrijving
Nieuwe tijd: Waarlooshoeve (site met walgracht)
Nieuwe tijd: klokhoeve
Nieuwe tijd: hoeve
Opgraving van de site Kontich-Babbelkroonbeek:
- Zes spiekers (vier palen)
- Viertal mogelijke spiekers
- Plattegronden van bijgebouwen
- Plattegrond: woning van Haps-type
- 35 Paalkuilen en enkele kuilen (algemeen)
Nieuwe tijd: site met walgracht
Nieuwe tijd: site met walgracht en Klooster van
Betani
Nieuwe tijd: Zinkhoeve (site met walgracht)
Veldprospectie met vondstmelding in 2002
- Handgevormd aardewerk (Metaaltijden)
- Aardewerk (Romeins)
Nieuwe tijd: site met walgracht
Veldprospectie met vondstmelding in 2002
- Eenlobbige (blauw) glazen armband
- Handgevormd aardewerk
Nieuwste tijd: KW-Linie VD 13
Commandobunker 2de linie
Nieuwste tijd: KW-Linie VD 13
Commandobunker 2de linie
Nieuwste tijd: KW-Linie
Bunker – connectiekamer KW-Linie
Bekrachtigde archeologienota:
Duffel-Senthout Missestraat
Bekrachtigde archeologienota:
Lint-Moederhoefstraat
Bekrachtigde archeologienota:
Lier-Bremstraat
Negatief onderzoek:

http://cai.onroerenderfgoed.be
Situering ten opzichte van projectgebied.
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R10084

N en O

/

Prospectie met ingreep op de bodem
Landschapsatlas:
Vallei van de Lachenen en de Babbelse Beek

Geattesteerde archeologische waarden in de ruimere omgeving van het projectgebied gaan terug tot
de metaaltijden. De site Kontich-Babbelsebeek (CAI 160488) werd in 2010-2011 opgegraven door
Studiebureau Archeologie. Ter hoogte van de gelijknamige beek werd een ijzertijd nederzetting met
grondsporen aangetroffen. Zoals weergegeven in de tabel hierboven, gaat het om drie clusters met
een huisplattegrond van het Haps-type met een tiental bijgebouwen. 14C-dateringen konden niet
gebruikt worden om de sporensite te dateren. De grote aanwezigheid van handgevormde ceramiek en
de analyse hiervan, leverde een datering in de vroege ijzertijd op. Het aardewerk bestond uit een hoog
percentage besmeten aardewerk, een hoge aanwezigheid van kamstrepenversiering en een beperkte
aanwezigheid van vingertopversiering. Topografisch en bodemkundig werd in het vooronderzoek
aangegeven dat het om een zone met een hoge verwachting van archeologische waarden gaat.
Anderzijds zijn er ten noorden van de site Kontich-Babbelsebeek – buiten het CAI-kaartblad fig. 1.31 –
zijn andere relevante sites aanwezig: ‘Pronkenberg’ (een urnenveld uit de metaaltijden, CAI 105224),
‘Alfsberg’ (een heiligdom uit de Keltische periode/Romeinse periode, CAI 151306) en ‘Kontich Kazerne’
(een Romeinse vicus).20
Ter hoogte van het projectgebied is tot op heden nog geen archeologisch onderzoek met ingreep in de
bodem uitgevoerd. Er werden wel reeds enkele bekrachtigde archeologienota’s opgesteld (fig. 1.32)
waarvan twee respectievelijk op ca. 100 m (CAI 3080) en ca. 650 m (CAI 3266) van het projectgebied.
Hoewel het hoog ingeschatte archeologisch potentieel voor sites vanaf de steentijd, werd er in dit
laatste vooronderzoek (CAI 3266) geen prospectie met ingreep op de bodem geadviseerd in omwille
van reeds eerdere verstoringen.21
Het archeologisch vooronderzoek van Duffel-Senthout Missestraat (CAI 3080) is relevanter omwille
van de gelijkaardige landschappelijke, bodemkundige en topografische situering. Hier werden
landschappelijke boringen uitgevoerd en werden proefsleuven geadviseerd op basis van de
geografische en historische gegevens.22
Desalniettemin leverden prospecties in de nabije omgeving van het projectgebied tal van vondsten uit
de metaaltijden en Romeinse periode (CAI 105644 en CAI 105645) op. Het gaat hierbij om een
eenlobbige blauwe glazen armband en diverse aardewerkfragmenten.
Alle relevante archeologische waarden uit de nieuwe tijd zijn omschreven op basis van cartografisch
onderzoek. Het gaat hierbij om hoeves, klokhoeves, sites met walgracht en een klooster (CAI10314,
CAI 103136, CAI 103137, CAI 101881, CAI 101880, CAI 103591, CAI 103573).
Recentere archeologische waarden kunnen gekoppeld worden aan WOII. Verder naar het oosten zijn
ook WOI waarden geattesteerd, maar binnen het kaartbereik van het projectgebied werd dit tot op
heden nog niet aangetroffen. De WOII archeologie omvat enkele bunkers die deel uitmaakten van de
KW-linie.

20

Archeo Rapport 108.
Devroe 2017, archeologienota projectcode 2017D424: 21.
22
VEC 2017, archeologienota projectcode 2017A178
21
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Tot slot is het zeer relevant om te benadrukken dat het projectgebied aan de grens van de Vallei van
de Lachenen en Babbelse Beek gesitueerd is. De losse prospectievondsten van de metaaltijden en
Romeinse periode situeren zich op percelen aan de grens van deze vallei.

Fig. 1.31: Uittreksel uit de CAI met situering van het projectgebied.23

23

www.agiv.be
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Fig. 1.32 Synthese culturele waarden met situering van het projectgebied. 24

24

www.agiv.be
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1.2.4 Datering en interpretatie van het onderzochte gebied
Op basis van de verzamelde aardkundige en historische gegevens kan worden geconcludeerd dat het
onderzoeksterrein interessante en relevante archeologische waarden kan bevatten. Historische
kaarten uit de 18de en 19de eeuw geven aan dat het zuidelijke vergunningsgebied tot minstens midden
18de eeuw bebost is geweest. Het is onduidelijk of de landbouwactiviteiten nadien grootschalige
verstoringen hebben veroorzaakt. Na 1971 is in deze zone een woning (zonder kelder) gebouwd met
een (ondiepe) verharding rondom het gebouw. Het overige deel van dit vergunningsgebied lijkt echter
op enkele tuinwerken na onaangeroerd te zijn.
Het noordelijk gelegen vergunningsgebied daarentegen moet volgens dezelfde historische kaarten uit
de 18de-19de eeuw voor langere tijd in gebruik geweest zijn voor landbouwactiviteiten. Ingrijpende
verstoringen zijn te situeren in het oosten met de bouw van een zendmast, een tuinvijver en de aanleg
van een NAVO-pijpleiding. Op de locatie van de tuinvijver zal de bijbehorende uitgraving alle mogelijke
archeologisch relevante waarden hebben vernietigd die hier mogelijk aanwezig waren in het
bodemarchief. Hieruit voortvloeiend wordt geen verder onderzoek geadviseerd voor de zone van de
tuinvijver (zie ook Programma van Maatregelen). Elders zijn geen indicaties voor verdere verstoringen
binnen de grenzen van het noordelijk vergunningsgebied.
De landschappelijke configuratie van het projectgebied is dusdanig (“gradiëntzone”) dat zij mogelijk
aantrekkelijk is geweest voor (pre)historische antropogene occupatie in het verleden. De bodemkaart
karteert beide vergunningsgebieden als Lda-gronden (matig natte zandleembodem met textuur B
horizont) en een klein deel van het noordelijke vergunningsgebied omvat Lhc-gronden. Er werden in
geen bijzondere indicaties gevonden voor het aantreffen van (Holocene) paleobodems (podzol)
waarin mogelijke steentijdartefactensites in situ vervat kunnen zitten. Ook de quartairstratigrafische
data – geraadpleegd in functie van een geplande bodemverstoring tot grote diepte (-4,00 m) –
vertonen geen aanwijzingen voor Pleistocene paleobodems, waarin dan weer paleolithische steentijd
artefactesites in situ aanwezig kunnen zijn. Tevens werden geen overtuigende prehistorische
archeologische vindplaatsen in de nabijheid van het plangebied geregistreerd, ongeacht de duidelijk
actieve inventarisatie van de regio. De archeologische verwachting voor het aantreffen van in situ
(steentijd)artefactensites is dan ook bijgesteld naar laag.
Grondsporensites kunnen wel nog bewaard zijn gebleven binnen de contouren van het
vergunningsgebied en worden verwacht op een diepte van ca. 0,5- m-mv gezien het ontbreken van
mogelijke (dikke) afdekkende lagen (zoals colluviale afzettingen of plaggen).
In de directe nabijheid van het projectgebied zijn een aantal archeologische vondstmeldingen
opgenomen. Het betreft hier vooral losse vondsten die tijdens prospecties zijn aangetroffen. De
meeste vondsten dateren uit de metaaltijden en Romeinse periode. Er werd in deze regio systematisch
archeologisch onderzoek en inventarisatie uitgevoerd, wat o.a. de Vroege IJzertijdsite in Kontich
opleverde. Voor het aantreffen van (grondsporen)sites uit de IJzertijd en Romeinse periode kan aldus
een verhoogde archeologische verwachting worden geformuleerd.
Samenvatten bezit het plangebied in theorie een archeologisch potentieel voor het aantreffen van
grondsporensites vanaf de steentijden tot en met WOII. Er is een verhoogde verwachting van
archeologische waarden uit de metaaltijden tot en met de Romeinse periode.
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1.2.5 Synthese
Welke aanwijzingen bevatten de bestaande bronnen en de informatie met betrekking tot de
geplande werken over het archeologisch potentieel van het terrein?
Op basis van de verzamelde aardkundige en historische gegevens kan worden geconcludeerd dat het
onderzoeksterrein interessante en relevante archeologische waarden kan bevatten. Historische
kaarten uit de 18de en 19de eeuw geven het terrein grotendeels als onbebouwde agrarische grond aan,
waardoor een groot deel van het bodemarchief gespaard bleef van grootschalige verstoringen.
Uitzonderingen zijn een tuinvijver, elektriciteitsmast en NAVO-pijpleiding in het oostelijk deel van het
noordelijke vergunningsgebied en een niet onderkelderd gebouw met (oppervlakkige) verharding in
het zuidelijke vergunningsgebied. Met name voor de zone van de tuinvijver – waarvoor een uitgraving
van ca. -3,00 m werd gedaan – bestaat geen archeologische verwachting meer.
Het terrein zelf is gelegen op de hoger gelegen zandgronden nabij de Lachenen en Bachelse Beekvallei.
De bodemkaart karteert de zone van de vergunningsgebieden als Lda-gronden die grenzen aan Lhcgronden binnen het projectgebied. Topografisch situeren de vergunningsgebieden op overgangszones
van hogere, drogere gelegen gronden naar lagere, nattere gelegen gronden (zogeheten
“gradiëntzone”) welke aantrekkelijke locaties vormden voor (pre)historische antropogene occupaties.
De bodemkaart en quartairstratigrafie van de vergunningsgebieden vertonen echter geen enkele
aanduidingen voor het behoud van paleoniveau’s waarin mogelijke (steentijd) artefactensites in situ
vervat kunnen zitten. Dit geldt voor de tijdsvakken van zowel het Holoceen als het Pleistoceen. Ook
binnen de archeologische inventarisatie van de regio werden hier tot noch toe geen sporen van
teruggevonden. Voor de aanwezigheid van in situ (steentijd)artefactensites bestaat dan ook een lage
archeologische verwachting.
Met betrekking tot grondsporensites werd in de directe nabijheid van het projectgebied al eerder
archeologisch onderzoek uitgevoerd op een soortgelijke locatie (nabij een kleine waterloop op de
overgang van een Lha- naar Ldc-bodem, op een topografische overgang van hoger gelegen naar lager
gelegen gebieden), wat de metaaltijdsite Kontich-Babbelkroonbeek opleverde. Aanvullend zijn er ook
een aantal archeologische (losse) vondstmeldingen opgenomen. Het betreft hier vooral losse vondsten
die tijdens prospecties zijn aangetroffen. De meeste vondsten dateren uit de metaaltijden en
Romeinse periode. Op 100 m van het projectgebied op een soortgelijk topografisch en bodemkundig
perceel, werden landschappelijke boringen uitgevoerd waaruit het advies van prospectie met ingreep
in de bodem doormiddel van proefsleuven uit voort kwam. Tenslotte zijn er ook WOII waarden in de
regio aanwezig.
Op basis van het uitgevoerde bureauonderzoek kan gesteld worden dat het projectgebied een
archeologisch potentieel bezit voor het aantreffen van grondsporensites vanaf de steentijden tot en
met WOII. Er wordt een specifiek hoge verwachting ingeschat voor grondsporensites uit de
metaaltijden tot en met Romeinse periode met sporen- en artefactsites.
Indien verder archeologisch onderzoek zou worden uitgevoerd binnen dit project, leidt dit tot een
hogere kenniswinst voor de geschiedenis van de regio.
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Wat is de impact van de geplande werken?
Aangezien het gaat om een stedenbouwkundige vergunning (ter verduidelijking: er wordt één
stedenbouwkundige vergunning aangevraagd voor twee deelgebieden) wordt aangenomen dat slechts
archeologische waarden binnen de vergunningsgebieden zullen bedreigd worden. Enkele zones binnen
deze vergunningsgebieden zijn reeds verstoord.
Op het terrein zullen twee nieuwe serres en een waterbassin gebouwd worden. Het noordelijk
deelgebied dat deel uitmaakt van de vergunningsaanvraag wordt momenteel gebruikt voor
landbouwdoeleinden met een aanwezigheid van een tuinvijver, een elektriciteitsmast en NAVOpijpleiding. De geplande werken bestaan uit het dempen van de tuinvijver (ca. 5 000 m2), de aanleg
van een grote serre met verharde paden (totale oppervlakte, 46 728 m2; gemiddelde verstoringsdiepte
onder maaiveld, 80 cm) naar reeds aanwezige serres, de aanleg van een uitgegraven (totale
verstoringsdiepte onder het maaiveld, 4 m) en omwald (ophoging van 2 m boven het maaiveld)
waterbassin (totale oppervlakte, ca. 4 300 m2) in de oostelijke zone en tot slot een ondergrondse
waterafvoer van het hemelwater naar dit bassin. De elektriciteitsmast blijft staan en de ondergrondse
NAVO-pijpleiding wordt in situ behouden.
Het zuidelijk deelgebied dat deel uitmaakt van de vergunningsaanvraag is momenteel bebouwd.
Deze woning zal samen met de oppervlakkige verharding rondom het huis afgebroken worden. De
afbraak hiervan is opgenomen in een aparte vergunningsaanvraag. De geplande werken houden de
bouw van een kleine serre (7 830 m2) met een betonverharding (totale oppervlakte, 1 062 m2;
uitgravingsdiepte onder maaiveld, 20 cm) in. De ondergrondse pijpleidingen voor de afvoer van het
opgevangen hemelwater zullen zuidwaarts langsheen reeds bestaande serres lopen richting het
zuidwestelijk gelegen waterbassin.
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