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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 mei 2017 en in februari - april 2018 een archeologienota
opgesteld naar de archeologische waarde van de locatie Guldensporenlei 14-19 te Sint-Job-in-‘t-Goor in de
gemeente Brecht (afb. 1 en 2). De archeologienota bestaat uit een bureauonderzoek en is uitgevoerd naar
aanleiding van de voorgenomen bouwplannen van vier nieuwe gebouwen en de verbouwingen van twee
bestaande woningen.

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)

Projectcode
VEC-projectcode:
Auteur:
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Bureauonderzoek
Bouw van vier nieuwe woningen en verbouwing van twee
bestaande woningen.
Guldensporenlei 14 - 19
Sint-Job-in-‘t-Goor
Brecht
Antwerpen
Gemeente Brecht, 5de Afdeling/ Sint-Job-in-‘t-Goor, Sectie B,
nummers 172A, 173D en 191A.
Maximaal 3,4m –mv (11,6m +TAW)
7300 m2 / 0,73 ha (oppervlakte bouwzone: circa 5434m2 /
0,54 ha)
163.718,7 / 219.786,0
163.823,8 / 219.807,9
163.827,1 / 219.773,4
163.764,8 / 219.690,2
2017E225 (bureaustudie)
2018A215 (landschappelijk bodemonderzoek)
4190525 (bureaustudie)
4200047 (landschappelijk bodemonderzoek)
A. Schoups (bureauonderzoek, veldwerkleider)
F.R.P.M. Miedema (landschappelijk bodemonderzoek,
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Projectmedewerkers:
Autorisatie:

1

Begindatum onderzoek:
Einddatum onderzoek:
Beheer en plaats documentatie:

Relevante thesaurustermen:

Aardkundige)
F.R.P.M. Miedema (landschappelijk bodemonderzoek,
Aardkundige)
X. Alma (OE/ERK/Archeoloog/2016/00094)
23 mei 2017
13 april 2018
Vlaams Erfgoed Centrum
Ten Briele 14 bus 15
8200 Sint-Michiels, Brugge
Steentijd, bureauonderzoek.

Op afbeelding 3 werden de vermoedelijk verstoorde zones aangeduid. Binnen het onderzoeksgebied zijn
reeds twee woningen gelegen. Deze woningen bevinden zich in het noorden van het plangebied. Onder de
oostelijke woning is een kruipkelder aanwezig. De aanzet van de kelderplaat bevindt zich op 1,2m –mv. De
dikte van de kelderplaat wordt tussen 30 en 50cm geschat, waardoor de bodem reeds tot een diepte van
minstens 1,5m –mv verstoord is. De westelijke woning is eveneens onderkelderd. Onder de garage reikt de
kelder tot minstens 1,2m diep. Onder een deel van de woning is een kelder met een diepte van minstens
2,6m –mv aanwezig en onder de rest van de woning is een kruipkelder aanwezig met een diepte van
minstens 1,5m -mv. De oppervlakte van de vermoedelijk verstoorde zone ten gevolge van de aanleg van de
2
woningen bedraagt ongeveer 562m .
Aan beide woningen grenzen verharde zones. De diepte van de bodemverstoring die het resultaat van de
aanleg van de verharde zones is niet gekend, maar vermoedelijk mag er uitgegaan worden van een
verstoring van ongeveer 0,3m –mv. Deze verharde zones hebben een oppervlakte van ongeveer 416m². Ten
westen van de westelijke woning is een zwembad (ongeveer 83m²) gelegen en verder is binnen het
plangebied nog een aantal structuren aanwezig zoals tuinhuizen, een serre, een schuur (ongeveer 214m²).
De diepte van de bodemverstoring is opnieuw niet gekend, maar vermoedelijk dient er rekening gehouden
te worden met een verstoring van minimum 0,5m –mv onder de kleine gebouwtjes. De bodemverstoring
ten gevolge van de aanleg van het zwembad reikt vermoedelijk minimaal 1,5m diep.

1

Jeroen van Rooij is een werknemer bij ADC ArcheoProjecten BV. ADC ArcheoProjecten voert onderzoek in onderaanneming uit voor het
Vlaams Erfgoed Centrum.
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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 gebied is momenteel gedeeltelijk bebouwd (afb. 4). In het noorden zijn reeds twee woningen aanwezig.
Deze zullen verbouwd worden tijdens de geplande werken. Onder de oostelijke woning is een kruipkelder
aanwezig. Deze reikt tot minstens 1,5m –mv. Ook de westelijke woning is onderkelderd. De kelder onder de
garage reikt tot minstens 1,2m –mv. Onder een gedeelte van de woning is een kelder met een diepte van
minstens 2,6m –mv gelegen en onder de rest van de woning is een kruipkelder gelegen met een diepte van
minstens 1,5m –mv.
Rond de woningen zijn verharde zones aangelegd. Deze verharde zones gaan over in de opritten, die de
woningen met de Guldensporenlei verbinden. De bodemverstoring ten gevolge van de aanleg van deze
verharding is niet gekend, maar wordt op ongeveer 0,3m –mv geschat. Verder is er een zwembad aanwezig
ten westen van de westelijke woning en zijn er verschillende kleinere gebouwtjes verspreid over het terrein
gelegen (afb. 3). De bodemverstoring ten gevolge van deze kleinere structuren is niet gekend, maar wordt
op ongeveer 0,5m –mv geschat.
De diepte van de aanwezige nutsleidingen is niet gekend, maar vermoedelijk zijn deze op een diepte van
maximum 0,8m –mv gelegen.
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Het zuiden van het plangebied wordt door een bos ingenomen.

Afb. 4.

Bestaande toestand.

De bodembedekkingskaart (afb. 5) bevestigt de bestaande situatie. De kleinere structuren centraal binnen
het plangebied ontbreken echter.
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Afb. 5.

Het plangebied op de Bodembedekkingskaart.

Er werd nog geen milieuhygiënisch onderzoek uitgevoerd in het plangebied.
Door het VEC zijn nog geen gegevens over kabels en leidingen opgevraagd bij het KLIP.
1.1.4

Beschrijving van de geplande werken

Het doel van de geplande werken is om de twee bestaande woningen binnen het plangebied te verbouwen
en om drie nieuwe woningen en een gemeenschappelijk gebouw aan te leggen (afb. 6). De totale
2
oppervlakte van het plangebied bedraagt ongeveer 7300m . De oppervlakte van de eigenlijke bouwzone
2
bedraagt ongeveer 5434m . Ook buiten de bouwzone zal de bodem echter verstoord worden ten gevolge
van de aanleg van een wadi en de riolering naar deze wadi.
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Afb. 6.

Geplande situatie.

Gebouw 1
Deze bestaande woning met kruipkelder is in het noordoosten van het plangebied gelegen en zal verbouwd
worden. Ten oosten van de woning zal een ruimte bijgebouwd worden, grenzend aan de garage. Dit deel zal
niet onderkelderd worden. De fundering zal tot maximaal 1m –mv reiken. Ten oosten en ten zuiden van de
woning zal een terras aangelegd worden. De vermoedelijk bodemverstoring zal vermoedelijk tot 0,5m –mv
reiken.

11

VEC Nota 186

Afb. 7.

12

Woning 1 – bestaande toestand (noord-zuid oriëntatie).

Guldensporenlei 14-19,
19, Sint-Job-in-‘t-Goor,
Sint
gemeente Brecht

Afb. 8.

Woning 1 – geplande toestand (noord-zuid oriëntatie).

Gebouw 2
Woning 2 (afb. 9) komt ten zuiden van woning 1 te liggen, in het zuidoosten van de bouwzone. Er komt geen
kelder onder deze woning te liggen. De fundering zal vermoedelijk tot 1m –mv
mv reiken.
Ten zuiden van de woning wordt een terras aangelegd. De verharding zal vermoedelijk tot
t een diepte van
0,5m –mv reiken.
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Afb. 9.

Woning 2 (oost-west
west oriëntatie).

Gebouw 3
Woning 3 komt in het zuiden van de bouwzone te liggen, tussen woningen 2 en 4. Deze woning wordt wel
onderkelderd. De aanzet van de kelderplaat komt op een diepte van 1,6m –mv te liggen. De dikte van de
kelderplaat is nog niet bepaald, maar vermoedelijk zal deze een dikte van 30 à 40cm krijgen. De
bodemverstoring zal dus minstens 1,9m –mv
mv bedragen.
Ten zuiden van de woning komt een terras te liggen. Deze verharding zal vermoedelijk
vermoedelijk een bodemverstoring
van 0,5m –mv tot gevolg hebben.
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Afb. 10.

Woning 3 (noordoost-zuidwest
(noordoost
oriëntatie).

Gebouw 4
Woning 4 komt in het zuidwesten van de bouwzone te liggen, ten westen van woning 3. Ook deze woning
wordt onderkelderd
d. De aanzet van de kelderplaat
rplaat komt op een diepte van 1,6m –mv te liggen. De dikte van
de kelderplaat is nog niet bepaald, maar vermoedelijk zal deze een dikte van 30 à 40cm krijgen. De
bodemverstoring zal dus minstens 1,9m –mv bedragen.
Ten westen van deze woning komt een terras
terras te liggen. De verharding zal vermoedelijk tot een diepte van
0,5m –mv reiken.
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Afb. 11.

Woning 4 (oost-west
west oriëntatie).

Gebouw 5
Gebouw 5 is een polyvalent gebouw. Dit gebouw komt centraal tussen de woningen in te liggen. Onder deze
woning wordt een parkeergarage
rage aangelegd (afb. 13).. De aanzet van de kelderplaat van deze ondergrondse
parkeergarage zal op 2,9m –mv
mv komen te liggen. De dikte van de kelderplaat is nog niet bepaald, maar
vermoedelijk zal deze een dikte van 30 à 40cm krijgen. De bodemverstoring zal dus minstens 3,2m –mv
mv
bedragen. De inrit van de parkeergarage komt ten noorden van het gebouw te liggen.
Ten westen van het gebouw wordt een terras aangelegd. De diepte van de bodemverstoring zal
vermoedelijk 0,5m –mv bedragen.
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Afb. 12.

Gebouw 5 (noordoost-zuidwest
(noordoost
oriëntatie).

Afb. 13.

Gebouw 5 – niveau -1 (noordoost-zuidwest oriëntatie).
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Gebouw 6
De bestaande woning is in het noordwesten van het plangebied gelegen en zal verbouwd worden tot een
zorgwoning. Dit gebouw is reeds onderkelderd. Hier worden geen bijkomende bodemverstoringen
verwacht.
Om de gebouwen onderling en met de Guldensporenlei te verbinden, zal er een nieuwe weg aangelegd
worden. De bodemverstoring ten gevolge van de aanleg van deze weg zal tot ongeveer 0,5m –mv reiken.
De diepte van de nieuwe nutsleidingen zal maximum 0,8m –mv bedragen. Er zullen ook drie wadi’s
aangelegd worden. Een eerste wadi komt ten noorden van woning twee te liggen, langs de bestaande beek.
De tweede en kleinste wadi komt ten zuiden van woning twee te liggen, opnieuw langs de bestaande beek.
De grootste wadi komt in het zuiden van het plangebied te liggen, buiten de bouwzone. Deze wadi wordt via
nieuwe rioleringsbuizen met de bouwzone verbonden. De diepte van de nieuwe riolering en de exacte
ligging is nog niet bekend, maar de diepte zal maximaal 1m –mv bedragen. De diepte van de wadi’s zal
variëren tussen 0,3m –mv en 0,5m –mv.
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. (07/07/2017 - )
Voorafgaand aan het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen moet
een archeologienota zoals vermeld in artikel 5.4.8 en artikel 5.4.12 opgesteld en bekrachtigd worden in
volgende situaties:
1° aanvragen met betrekking tot percelen die gelegen zijn in een voorlopig of definitief beschermde
archeologische site;
2° aanvragen waarbij de totale oppervlakte van de 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 dit artikel op terreinen zonder kadastraal nummer geldt de totale oppervlakte van de
hele werf van het te vergunnen werk.
De aanvrager van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen wordt van die
verplichting vrijgesteld:
1° indien de aanvraag volledig betrekking heeft op een gebied waar geen archeologisch erfgoed te
verwachten valt, zoals vastgesteld door de Vlaamse Regering;
2° indien de aanvraag betrekking heeft op werkzaamheden aan bestaande lijninfrastructuur en haar
aanhorigheden binnen een archeologische zone, opgenomen in de vastgestelde inventaris van
archeologische zones, waarbij de oppervlakte van de ingreep in de bodem buiten het gabarit van de
bestaande lijninfrastructuur en haar aanhorigheden minder dan 100 m² beslaat;
3° indien de aanvraag betrekking heeft op werkzaamheden aan bestaande lijninfrastructuur en haar
aanhorigheden buiten een archeologische zone, opgenomen in de vastgestelde inventaris van archeologische
zones en buiten een voorlopig of definitief beschermde archeologische site, waarbij de oppervlakte van de
ingreep in de bodem buiten het gabarit van de bestaande lijninfrastructuur en haar aanhorigheden minder
dan 1000 m² beslaat, wanneer de lijninfrastructuur waarvoor de omgevingsvergunning wordt aangevraagd
meer dan 1000 meter bedraagt;
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4° 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;
5° indien de handelingen louter betrekking hebben op verbouwingswerken of vernieuwbouw, zonder
bijkomende ingreep in de bodem;
6° indien de handelingen louter betrekking hebben op de regularisatie van vergunningsplichtige projecten,
overeenkomstig artikel 81 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en alle
ingrepen in de bodem al zijn uitgevoerd;
7° indien de stedenbouwkundige aanvraag kadert in verbeterd bodembeheer en uitsluitend betrekking heeft
op een reliëfwijziging in agrarisch gebied, niet gelegen in een archeologische zone zoals opgenomen in de
vastgestelde inventaris van archeologische zones of een voorlopig of definitief beschermde archeologische
site, als gevolg van een afgraving van teelaarde tot 40 cm en de latere toevoeging met dezelfde teelaarde.
De Vlaamse Regering kan de nadere regels voor deze vrijstellingen bepalen.
De aanvrager van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen kan een al bekrachtigde
archeologienota indienen als de aanvraag 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
werkzaamheden die in de bekrachtigde archeologienota zijn omschreven.

Als er in de archeologienota een archeologische opgraving werd opgelegd, moet deze zijn uitgevoerd en
moet daarover een archeologierapport aan het agentschap zijn bezorgd. In het geval dat er gebruik is
gemaakt van onderafdeling 7 van deze afdeling, moet de bekrachtigde nota zijn uitgevoerd. Als er in de nota
een archeologische opgraving wordt opgelegd, moet daarover een archeologierapport aan het agentschap
zijn bezorgd.
De 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, deels
binnen een woongebied 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 1000
2
2
m , waarbij het perceeloppervlak groter of gelijk aan 3000 m .
Aangezien de geplande ingrepen in het te ontwikkelen gebied in totaal een oppervlakte van meer dan
2
1000m² beslaan (binnen een totaal perceelsoppervlak van 7300m ) en daarmee de maximale
onderzoeksgrenzen worden overschreden, dient de initiatiefnemer een bekrachtigde archeologienota te
2
laten opmaken.
De archeologienota werd vervaardigd naar aanleiding van een aanvraag voor een stedenbouwkundige
vergunning. Op basis van de ligging van het plangebied geheel in een nog niet vastgestelde zone, geldt een
verplichting voor het opstellen van een archeologienota bij bodemingrepen groter dan of gelijk aan 1000
2
2
m , waarbij het perceeloppervlak groter of gelijk aan 3000 m . De oppervlakte van de percelen bedraagt in
2
het totaal 7300m², de te bebouwen zone beperkt zich echter tot een oppervlakte van 5434m . Aangezien
daarmee de maximale onderzoeksgrenzen worden overschreden, dient de initiatiefnemer een
archeologienota te overleggen waarin naar oordeel van de bevoegde overheid de archeologische waarde

2

https://geo.onroerenderfgoed.be
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3

van het plangebied voldoende is vastgesteld. Indien dit het geval is wordt deze archeologienota
bekrachtigd en toegevoegd aan de vergunningsaanvraag. In het kader van dit proces heeft het in deze
archeologienota beschreven onderzoek plaatsgevonden.
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
4
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
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
•
Geomorfologische kaart
•
Bodemkaart 1:50.000
•
Bodembedekkingskaart
•
Hoogteverloopkaarten
•
Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen
Archeologische gegevens:
•
Centrale Archeologische Inventaris (CAI)
Historische gegevens:
•
Kadasterplan
•
Ferraris kaarten uit 1771-1778
•
Atlas der buurtwegen 1840-1850

3
4
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https://geo.onroerenderfgoed.be
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•
•
•

Vandermaelenkaart 1846-1854
Topografische kaart
Luchtfoto’s 1979-2015

Externe partijen:
•
Vlaamse Landmaatschappij
•
Input Onroerend Erfgoed
•
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

5

Quartairgeologische kaart 1:50.000 (afb. 15)6

Formatie van Lillo – Lid van Merksem
(grijsgroen tot grijsbruin fijn tot middelmatig zand,
glauconiethoudend, kalkhoudend, schelpfragmenten,
siderietconcreties)
Profieltype 21:
ELPw: Eolische afzettingen van het Weichseliaan (LaatPleistoceen), mogelijk Vroeg-Holoceen.
En/of
HQ: Hellingsafzettingen van het Quartair
G(f)VPt,p-Te: Getijdenafzettingen (estuariene afzettingen)
met mogelijke intercalatie van fluviatiele en eolische
afzettingen. De afzettingen dateren van het VroegPleistoceen volgens de Noordwest-Europese classificatie en
van het Tertiair volgens de internationale stratigrafische
commissie.

Geomorfologie7

Kempen

Bodemkaart 1:50.000 8

Volgens de bodemkaart komen twee verschillende bodemtypes
voor binnen het plangebied.
Zeg: Natte zandbodem met duidelijke ijzer en/of humus B
horizont. Dit bodemtype komt in het grootste deel van het
plangebied voor.
Zem: Natte zandbodem met dikke antropogene humus A
horizont. Dit bodemtype komt in het noordoosten van het
plangebied voor.

Reeds verrichte boringen9

Binnen het plangebied werden nog geen boringen uitgevoerd,
maar wel in de omgeving ervan.
Op ongeveer 310m ten zuiden van het plangebied werd een
boring uitgevoerd in een Zfgb-bodem (zeer natte zandbodem
met duidelijke ijzer en/of humus B horizont). De boring met
10
proefnummer kb8d16w-B19 werd in 1937 uitgevoerd.
0 – 0,5m –mv: veen.
0,5 – 2,5m –mv: grijs zand met veel fragmenten
plantenresten (0,5 tot 1,5m), met zeer weinig plantenresten
(1,5 tot 2,5m) en met weinig fijne kwartsfragmenten aan de
basis.
3,5 – 5m –mv: grijs zand met kwarts.
5 – 11m –mv: grijs zand met weinig kwarts, met veel

5

http://www.geopunt.be/kaart.
http://www.geopunt.be/kaart.
7
http://www.geopunt.be/kaart.
8
http://www.geopunt.be/kaart.
9
http://www.geopunt.be/kaart.
10
https://www.dov.vlaanderen.be/zoeken-ocdov/proxy-boring/boorstaat/1937083236/rapport/rapportboringstandaard?titel=DOV%20Boorrapport
6
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Bron

Informatie

-

-

concreties zandsteen (5,5 tot 6m), met veel korrels glauconiet
(6 tot 7,5m), met veel glauconiet (7,5 tot 11m), met zeer
weinig schiefer (7,5 tot 10m), met veel gruis schiefer (10 tot
11m).
(0 – 8m –mv: Pleistocene afzettingen - Formatie van Lillo)
Op ongeveer 480m ten noordwesten van het plangebied
werd in 1937 een boring uitgevoerd, namelijk kb8d16w-B18.
Volgens de bodemkaart komt hier een Zam-bodem (zeer
droge zandbodem met dikke antropogene humus A horizont)
11
voor.
0 – 1m –mv: bruin zand met weinig teelaarde.
1 – 2,5m –mv: grijsgeel zand met weinig kwarts, met veel
keien silex (2 tot 2,5m).
2,5 – 10m –mv: grijsgeel tot grijswit zand met weinig kwarts.
(0 – 1m –mv: zandige deklagen; 1 – 10m –mv: klei-zandcomplex van de Kempen)
Op ongeveer 1080m ten westen van het plangebied werd in
1969 een boring uitgevoerd met proefnummer GEO-68/465b106. Volgens de bodemkaart komt hier een Zeg-bodem
(natte zandbodem met duidelijke ijzer en/of humus B
12
horizont) voor, net zoals binnen het plangebied.
0 – 0,75m –mv: bruingrijs licht leemhoudend fijn zand.
0,75 – 3,25m –mv: bruingeel tot grijs fijn zand.
3,25 – 5,75m –mv: grijs halffijn zand.
5,75 – 7,75m –mv: grijs grof zand.
7,75 – 10,75m –mv: grijs halffijn zand.
10,75 – 11,9m –mv: grijs grof zand.
11,9 – 12,06m –mv: zand met schelpen, kalkhoudend.
(0 – 0,75m –mv: dekzand; 0,75 – 11,9m –mv: Formatie van
Brasschaat; 11,9 – 12,06m –mv: Fomatie van Lillo)

Hoogtekaart13

De hoogte van het gebied varieert van ongeveer 15 m TAW in het
zuiden tot ongeveer 15,8m TAW in het noorden.

Bodemerosie14

Zeer weinig erosiegevoelig.

Volgens de Tertiair kaart (65 tot 1,7 miljoen jaar geleden) is in de omgeving van het plangebied het Lid van
Merksem aanwezig. Dit lid maakt deel uit van de Formatie van Lillo. Deze formatie is een mariene
lithostratigrafische eenheid, die gekenmerkt wordt door grijs tot bruin schelprijk zand. Vooral de basis is
schelprijk en bevat enkele dikke schelpenbanken. Deze formatie heeft een dikte van ongeveer 10 tot 25m en
dateert uit het Plioceen (5,33 tot 2,58 miljoen jaar geleden). De formatie kan opgedeeld worden in vijf
leden.

11

https://www.dov.vlaanderen.be/zoeken-ocdov/proxy-boring/boorstaat/1937083235/rapport/rapportboringstandaard?titel=DOV%20Boorrapport
12
https://www.dov.vlaanderen.be/zoeken-ocdov/proxy-boring/boorstaat/1969000409/rapport/rapportboringstandaard?titel=DOV%20Boorrapport
13
http://www.geopunt.be/kaart.
14
http://www.geopunt.be/kaart.
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Het Lid van Merksem bestaat uit fijn tot middelmatig grijsgroen kalkhoudend zand met schelpfragmenten.
Er komen regelmatig siderietconcreties voor. Naar onderen toe gaat het Lid van Merksem geleidelijk over in
15
het Lid van Kruisschans.

Afb. 14.

Locatiekaart van het plangebied op de Tertiaire kaart.

Volgens de Quartairgeologische kaart worden de tertiaire afzettingen in het gebied doorsneden door
estuariene afzettingen met mogelijke intercalaties van fluviatiele en eolische afzettingen. Deze
getijdenafzettingen van het Vroeg-Pleistoceen zijn het resultaat van zeespiegelveranderingen die
klimatologisch bepaald zijn. De getijdenafzettingen werden op hun beurt bedekt door dekzanden. Deze
dekzanden zijn van niveo-eolische oorsprong en dateren uit het Weichseliaan (Laat-Pleistoceen) en mogelijk
16
uit het Vroeg-Holoceen.
Tijdens het Weichselien 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

15
16

24

Jacobs, P, et. al., 2010.
Bogemans, F, 2005.
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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.
Op ongeveer 340m ten zuidoosten van het plangebied is de beek, Klein Schijn, gelegen. Deze rivier behoort
tot het stroomgebied van de Schelde. Wanneer deze rivier juist ontstaan is, is onduidelijk.

Afb. 15.

Locatiekaart van het plangebied op de Quartairgeologische kaart.

Volgens de bodemkaart komen er twee verschillende bodemtypes voor binnen het plangebied. In het
grootste deel van het plangebied komt een natte zandbodem met duidelijke ijzer en/of humus B horizont
(Zeg) voor. In de noordoostelijke hoek van het plangebied komt een natte zandbodem met dikke
antropogene humus A horizont (Zem) voor. De dikke antropogene humus A horizont of plaggenbodem is
een bodem met een dikke (>60cm) humeuze bovengrond, die ontstaan is tijdens de Middeleeuwen en/of de
Nieuwe Tijd, door het eeuwenlange gebruik van plaggenmest. Hierdoor werden de cultuurgronden
geleidelijk opgehoogd. Er zou meer bepaald sprake zijn van een hydromorf plaggendek dat
roestverschijnselen vertoont vanaf ongeveer 20cm. Onder het plaggendek wordt een natte podzol of een
gleygrond verwacht. Wegens de hoge vochtigheidsgraad tijdens de winter is deze bodem voornamelijk
interessant om te gebruiken als weiland, maar ze is ook geschikt voor de teelt van zomergewassen.
Binnen het plangebied werden voor zover bekend nog geen boringen uitgevoerd. In de omgeving werden
echter wel reeds enkele boringen uitgevoerd. Zo werd er een boring uitgevoerd in 1937, op ongeveer 310m
ten zuiden van het plangebied. Het gaat over het proefnummer kb8d16w-B19. Volgens de bodemkaart komt

25
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op deze locatie een Zfgb-bodem (zeer natte zandbodem met duidelijke ijzer en/of humus B horizont) voor. De
eerste 11m worden als Pleistocene afzettingen en de Formatie van Lillo geïnterpreteerd.
Een tweede boring werd uitgevoerd in 1937, op ongeveer 480m ten noordwesten van het plangebied. Ter
hoogte van proefnummer kb8d16w-B18 komt volgens de bodemkaart een Zam-bodem (zeer droge zandbodem
met dikke antropogene humus A horizont) voor. De eerste meter wordt geïnterpreteerd als dekzand en de
diepere lagen worden geïnterpreteerd als het klei-zand-complex van de Kempen.
Op ongeveer 1080m ten westen van het plangebied werd in 1969 nog een boring uitgevoerd. Hier zou een Zegbodem (natte zandbodem met duidelijke ijzer en/of humus B horizont) voorkomen, net zoals in het grootste deel
van het plangebied. De eerste 0,75m werd als dekzand geïnterpreteerd en de diepere lagen als tertiaire
afzettingen.

Afb. 16.

Het plangebied op de bodemkaart.

Op de hoogtekaart (afb. 17) is zichtbaar dat het niveau binnen het plangebied stijgt van ongeveer 15m TAW
in het zuiden naar ongeveer 15,6m TAW in het noorden. Het plangebied is namelijk op de overgang gelegen
tussen een lager gelegen beekdal (Klein Schijn) en het hoger gelegen dekzandgebied.

26
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Afb. 17.

Het plangebied op het Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen (DHM).
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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. 18):

17

28

11212817

1250m

16de eeuw

Sint-Job parochiekerk, omgeven door resten van het oude kerkhof. In 1863
werd de kerk uitgebreid en in 1947 werd de kerk gerestaureerd.

16006218

510m

Late

Tijdens een mechanische prospectie in 2011 werden enkele afvalkuilen en

Datering

Omschrijving

Afstand t.o.v.
plangebied

Uitsnede uit de Centraal Archeologische Inventaris van het onderzoeksgebied.

CAI nummer

Afb. 18.

https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/112128
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Middeleeuwen

kuilen aangetroffen. Deze sporen zijn vanaf de Late Middeleeuwen te
dateren.

16024819

1230m

20ste eeuw

20

1230m

20ste eeuw

Borstwering, zichtbaar op luchtfoto’s uit 1918.

20ste eeuw

‘Deep dug-outs’ en een bunker type I ”MG”, zichtbaar op luchtfoto’s uit
1918.

160249

16025021

1220m

Prikkeldraad uit de Eerste Wereldoorlog, zichtbaar op luchtfoto’s uit 1918.

16075922

260m

20ste eeuw

Antitankgracht. De gracht vormt iets meer dan een kwartcirkel rond
Antwerpen e n doorkruist de gemeenten Stabroek, Kapellen, Brasschaat,
Schoten, Brecht, Schilde en Ranst. In Ranst sluit de gracht aan op het
Albertkanaal. Het doel van de gracht was om tanks en ander rollend
materiaal te stoppen, vooraleer ze Antwerpen konden bereiken.

16158423

1440m

20ste eeuw

Bunker type I ”MG” of II “M”, zichtbaar op luchtfoto’s uit 1918.

24

ste

161585

1350m

20 eeuw

Bunker type I ”MG” of II “M”, zichtbaar op luchtfoto’s uit 1918.

16158625

1350m

20ste eeuw

Bunker type I “MG”, zichtbaar op luchtfoto’s uit 1918.

16158726

1320m

20ste eeuw

Bunker type I “MG”, zichtbaar op luchtfoto’s uit 1918.

16158827

1350m

20ste eeuw

Bunker type III “IB”, zichtbaar op luchtfoto’s uit 1918.

16158928

1180m

20ste eeuw

Bunker van een onbepaald type, zichtbaar op luchtfoto’s uit 1918.

In de omgeving van het onderzoeksgebied zijn op basis van de CAI meerdere archeologische meldingen
bekend. De meerderheid van de meldingen gaat over verdedigingselementen uit de Eerste Wereldoorlog.
Op ongeveer 510m ten noorden van het plangebied werden, tijdens een mechanische prospectie in 2011,
enkele afvalkuilen en kuilen aangetroffen (160062). Deze waren te dateren vanaf de Late Middeleeuwen. Er
werd echter geen vervolgonderzoek geadviseerd. Ook de archeologische gebeurtenis, net ten noorden van
deze melding, verwijst naar een proefsleuvenonderzoek waarbij geen vervolgonderzoek werd geadviseerd.
de
Op 1250m ten noordoosten van het plangebied is een parochiekerk uit de 16 eeuw gelegen.
Er werden ook reeds enkele archeologienota’s geschreven over gebieden in de omgeving van het
plangebied. Over het algemeen werd de verwachting aan eventuele archeologische resten uit de periodes
de
vanaf het Laat-Paleolithicum tot de 18 eeuw middelhoog tot hoog ingeschat. Voor twee van de vier
projectgebieden werd in eerste instantie een landschappelijk bodemonderzoek geadviseerd. In een derde
gebied werd de verwachting aan archeologische resten afgeschaald tot laag op basis van de resultaten van
enkele vooronderzoeken in de directe omgeving van het projectgebied. Op basis van die gegevens werd het
plangebied vrijgegeven. In het laatste plangebied werden dadelijk proefsleuven geadviseerd. De
archeologienota’s werden in uitgesteld traject opgesteld en voorlopig zijn er nog geen gegevens beschikbaar
van de geadviseerde vooronderzoeken.

18

https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/160062
https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/160248
https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/160249
21
https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/160250
22
https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/160759
23
https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/161584
24
https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/161585
25
https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/161586
26
https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/161587
27
https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/161588
28
https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/161589
19
20

29

VEC Nota 186

1.2.3

Beschrijving van de historische situatie, mogelijke verstoringen en bouwhistorische waarden

Historische situatie
de
Sint-Job-in-‘t-Goor is sinds 1977 een deelgemeente van Brecht. Het dorp werd in de 13 eeuw voor het
eerst vermeld. Het ontstond rond een kapel die toegewijd was aan Sint-Job en gelegen was tussen de
moerassen. Aanvankelijk was Sint-Job een afhankelijkheid van Schoten met een wereldlijke en een
geestelijke heer (de abdij van Villers). In 1564 werd Sint-Job van Schoten gescheiden door Geeraert
Gramaye, de heer van Schoten en ’s Gravenwezel. In 1617 werd het een zelfstandige heerlijkheid. De
heerlijkheid werd verschillende keren verpand tot de rechten in 1686 verkocht werden aan de abdij van
Villers, die reeds vanaf 1148 de helft van de heerlijkheid bezat.
In september 1908 werd voor het eerst door een Belg een testvlucht met een vliegtuig uitgevoerd. Dit
gebeurde boven de velden ten zuiden van de dorpskern. Kort daarna werd het vliegveld van Sint-Job-in-‘tGoor opgericht, samen met de bijhorende vliegschool. Dit was het eerste vliegveld van België. Vandaag de
dag blijft er niets meer van over, maar de buurt wordt nog steeds ‘de Vliegplein’genoemd.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het dorp geteisterd door felle gevechten in september 1944. De
Canadese en Britse troepen trachtten toen de nog onbeschadigde brug over het kanaal te veroveren, maar
de geallieerde aanval werd afgeslagen door de Duitsers. Het dorp kon uiteindelijk pas op 23 september 1944
29
bevrijd worden.
Bouwhistorische schets
Op ongeveer 315m ten noordoosten van het plangebied is een boerenhuis gelegen. Dit gebouw werd na
30
een brand in 1921 herbouwd. Het bestaat uit zeven traveeën onder een zadeldak. Iets verder naar het
de
oosten, op ongeveer 375m ten van het plangebied, is een tweede boerenhuis uit het midden van de 19
31
eeuw gelegen. Dit huis bestaat uit zes traveeën onder een pannen zadeldak.
De parochiekerk van Sint-Job is op ongeveer 1245m ten noordoosten van het plangebied gelegen. De
de
oorspronkelijke kerk dateert uit de 16 eeuw en in 1863 werd de kerk uitgebreid met twee zijbeuken.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de kerk zwaar beschadigd. In 1947 werd gestart met de
restauratiewerken en de bouw van een nieuwe westtoren. De gerestaureerde gotische kruiskerk bestaat uit
32
een schip van drie traveeën, een koor van twee traveeën en een ingebouwde westtoren.
Historische kaarten
De historische situatie is op verschillende kaarten als volgt:
Bron

Jaartal

Ferraris kaarten33 1771-1778

Atlas der
buurtwegen34

29

30
31

Ca. 1840-1850

Historische situatie
Het plangebied is voornamelijk in gebruik als akker- en weiland. De verschillende
percelen worden door hagen begrensd. In het zuiden komt een gebied voor dat
mogelijk drassig was. Ten zuiden en ten westen van het plangebied komt heide voor.
Ten oosten van het plangebied loopt een weg en ten zuiden van het plangebied is een
beek zichtbaar.
Het plangebied is onbebouwd. De percelen komen niet overeen met de huidige
percelen.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Job-in-%27t-Goor en https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/120675
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/12873

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/12872
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/12877
Ferraris 1771-1778.
34
onbekend 1840-1850.
32
33

30
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Bron

Jaartal

Historische situatie

Vandermaelen
kaarten35
Poppkaarten

1846-1854

Het plangebied is onbebouwd.

Na 1842

Chronologische
mozaïek van de
kaart van België
voor het jaar
193936
Luchtfoto37

1939

De situatie op de Poppkaarten komt overeen met de situatie op de Atlas der
Buurtwegen.
Het plangebied is onbebouwd. Het noordoosten van het plangebied is in gebruik als
weide. Net ten zuiden van de weide loopt een pad. Dit pad stopt echter aan het
plangebied. In het zuidoosten wordt het plangebied begrensd door een beek of een
gracht. Ten westen en ten oosten van het plangebied zijn wegen gelegen.

1971

Luchtfoto38

1979-1990

Luchtfoto39

2013-2015

Het plangebied is onbebouwd. Het noorden lijkt in gebruik als akkerland en het zuiden
is in gebruik als bos. In het noorden komt een weg uit op het plangebied, de
Guldensporenlei.
In het noorden van het plangebied zijn twee huizen zichtbaar. Verder is het plangebied
in gebruik als bos.
Het bos is in oppervlakte afgenomen. In het westen is een zwembad zichtbaar en ten
zuiden van de westelijke woning is een tuinhuis zichtbaar. Net zoals in de
noordoostelijke hoek van het plangebied.

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
40
eerste systematische en grootschalige kartering, zowel in “België” als in heel West-Europa. Hieruit blijkt
dat het plangebied in gebruik is als akker- en weiland. De percelen worden door struiken of bomen
begrensd. Ten zuiden en ten westen van het plangebied is heide zichtbaar. Ten oosten van het plangebied
loopt een weg en ten zuiden van het plangebied is een beek zichtbaar.
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Vandermaelen 1846-1854.
http://www.cartesius.be/arcgis/home/webmap/viewer.html?lang=nl
http://www.geopunt.be/kaart.
38
http://www.geopunt.be/kaart.
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http://www.geopunt.be/kaart.
40
Http://nl.wikipedia.org/wiki/Ferrariskaarten.
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Afb. 19.

Het plangebied op de Ferraris kaart.

Circa 60 jaar later werd de Atlas der Buurtwegen uitgegeven (afb. 20). Dit is een verzameling van boeken
met overzichts- en detailplannen, daterend van rond 1840. Hierop valt af te lezen dat het plangebied niet
bebouwd is. De percelen komen niet overeen met de huidige percelen.
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Afb. 20.

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. Op deze kaart is het plangebied onbebouwd.
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Afb. 21.

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 situatie op de Poppkaart lijkt overeen te komen met de situatie op de Atlas der Buurtwegen.
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Afb. 22.

Het plangebied op de Popp-kaarten.

Op de Chronologische mozaïek van de kaart van België voor het jaar 1939 (afb. 23) is zichtbaar dat het
plangebied niet bebouwd is. De noordoostelijke hoek van het gebied is in gebruik als weiland. Net ten
zuiden van de weide loopt een pad, dat eindigt aan de oostelijke grens van het plangebied. In het
zuidoosten wordt het plangebied begrensd door een beek of een gracht. Ten westen en ten oosten van het
plangebied zijn wegen zichtbaar.
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Afb. 23.

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

Op de luchtfoto uit 1971 (afb. 24) is zichtbaar dat het plangebied onbebouwd is. Het noordelijke deel lijkt in
gebruik te zijn als akkerland en het zuidelijke deel wordt ingenomen door een bos. In het noorden stopt een
weg aan het plangebied, de Guldensporenlei.
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Afb. 24.

Het plangebied op de luchtfoto uit 1971.

Op de luchtfoto uit 1979-1990 (afb. 25) is zichtbaar dat er twee gebouwen aanwezig zijn in het noorden van
het plangebied. Verder is het plangebied in gebruik als bos.
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Afb. 25.

Het plangebied op de luchtfoto uit 1979-1990.

Op de luchtfoto uit 2013-2015 (afb. 26) is zichtbaar dat de gebouwen en hun tuinen, in het noorden van
plangebied, uitgebreid werden. Zo werd er een zwembad aangelegd in het westen van het plangebied en
werden er tuinhuizen aangelegd ten zuiden van het westelijke gebouw en ten noordoosten van het
oostelijke gebouw. Ook in het zuiden van het plangebied is een structuur aanwezig. Het lijkt over een schuur
of iets dergelijks te gaan.
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Afb. 26.
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:
Gezien de ontstaansgeschiedenis van het dekzand (Weichseliaan) kunnen in het plangebied resten vanaf het
Laat-Paleolithicum 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. In het noordoosten zou echter een dikke (>60cm) antropogene humus A horizont
of plaggendek voorkomen. Door de Middeleeuwse beploeging, daar waar de plaggenbodem zich bevindt, is
het mogelijk dat eventuele resten uit het Paleolithicum en het Mesolithicum niet meer in situ aanwezig zijn.
In het grootste deel van het plangebied zou volgens de bodemkaart echter geen dik plaggendek voorkomen,
waardoor eventuele resten uit deze periodes hier wel in situ kunnen voorkomen vanaf het originele
maaiveld. Het plangebied is gelegen op de overgang van een beekdal naar een hoger gelegen
dekzandgebied. Gezien de relatief lage ligging van het plangebied in het landschap en de aanwezigheid van
de beek, het Klein Schijn, op ongeveer 340m ten zuidoosten van het plangebied, wordt de kans op resten uit
deze periodes hoog ingeschat.
Eventuele archeologische resten vanaf het Neolithicum tot de Middeleeuwen kunnen, in het noordoosten
van het plangebied, voorkomen vanaf de basis van het plaggendek. Een eventueel sporenniveau is, binnen
het gehele plangebied, het beste zichtbaar vanaf de mogelijk aanwezige B horizont. Aangezien het gebied in
het verleden moerassig was , was het gebied vermoedelijk minder interessant voor langdurige bewoning. De
akkerbouw zou ook beperkt gebleven zijn tot de teelt van zomergewassen, aangezien het gebied tijdens de
winter te nat zou zijn geweest. In de omgeving zijn ook nog geen meldingen gekend uit deze periodes. Op
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basis hiervan is de verwachting voor resten vanaf het Neolithicum tot en met de Romeinse Tijd eerder
gering.
De verwachting van resten uit de Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd wordt eveneens gering ingeschat. Uit
het historisch kaartmateriaal blijkt namelijk dat het gebied niet bebouwd was.
In het noorden van het plangebied zijn reeds twee woningen gelegen. Daarnaast werd er ook een verharde
zone aangelegd aan de bestaande woningen. Ten westen van de westelijke woning is een zwembad gelegen
en verspreid over het terrein zijn een aantal kleinere gebouwen, zoals tuinhuisjes, een schuur en een serre
gelegen. Ter hoogte van de woningen is de bodem reeds verstoord. Deze woningen worden echter niet
afgebroken, maar zullen verbouwd worden. De bodemverstoring ter hoogte van de andere structuren is niet
gekend, maar ter hoogte van de verharding dient vermoedelijk rekening gehouden te worden met een
verstoring van minstens 0,3m –mv en ter hoogte van de kleinere gebouwen met een verstoring van
minstens 0,5m –mv.
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 de twee bestaande woningen te verbouwen en om drie nieuwe
woningen en een polyvalent gebouw aan te leggen.
o Gebouw 1: diepteverstoring onder de bijbouw zal ongeveer 1m –mv bedragen.
o Gebouw 2: maximale diepteverstoring bedraagt ongeveer 1m –mv.
o Gebouw 3: maximale diepteverstoring bedraagt minstens 1,9m –mv.
o Gebouw 4: maximale diepteverstoring bedraagt minstens 1,9m –mv.
o Gebouw 5: maximale diepteverstoring bedraagt minstens 3,2m –mv.
o Gebouw 6: geen bijkomende bodemverstoring.
Om de gebouwen onderling en met de Guldensporenlei te verbinden, wordt er een nieuwe weg aangelegd.
De verstoring zal tot een diepte van 0,5m –mv reiken. Verder worden er ook drie wadi’s aangelegd. De
diepte dient nog bepaald te worden, maar vermoedelijk zal deze tussen 0,3 en 0,5m –mv liggen. De riolering
krijgt een maximale diepte van 1m –mv en zal ook naar de grote wadi in het zuiden van het plangebied
lopen. De nutsleidingen komen op een diepte van maximaal 0,8m –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. De kans op resten vanaf het Neolithicum wordt eerder gering ingeschat.
Op basis van deze gegevens adviseert het Vlaams Erfgoed Centrum om een landschappelijk
bodemonderzoek uit te voeren binnen het plangebied. 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 nagegaan worden of er inderdaad kans is op het aantreffen van archeologische resten uit het
Laat-Paleolithicum en het Mesolithicum. Indien dit het geval is kan een verkennend/waarderend
archeologisch booronderzoek geadviseerd worden. Het bodemonderzoek kan mogelijk ook bevestigen of er
al dan niet kans is op archeologische resten vanaf het Neolithicum. Indien resten uit deze periodes 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.
1.2.5

Samenvatting

In opdracht heeft Vlaams Erfgoed Centrum in mei 2017 een archeologienota opgesteld naar de
archeologische waarde van de locatie Guldensporenlei 14-19 te Sint-Job-in-‘t-Goor in de gemeente Brecht
(afb. 1 en 2). De archeologienota bestaat uit een bureauonderzoek en is uitgevoerd naar aanleiding van de
voorgenomen bouwplannen van vier nieuwe gebouwen en de verbouwingen van twee bestaande
woningen.
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
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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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2
2.1

Landschappelijk bodemonderzoek
Inleiding

Het landschappelijk bodemonderzoek heeft als doel de aardkundige opbouw en ontstaansgeschiedenis van
de ondergrond en het landschap te kennen door een gerichte staalname. Tevens wordt met het
landschappelijk bodem onderzoek de mate van intactheid van de bodem en de daarmee samenhangende
archeologische potentie bepaald.
Het leidt tot beantwoording van de volgende onderzoeksvragen:
•
Wat is de geo(morfo)logische en bodemkundige opbouw van de ondergrond in het plangebied?
•
In hoeverre is deze opbouw nog intact?
•
Bevinden zich archeologisch relevante afzettingen in het plangebied?
•
Zo ja, op welke diepte ten opzichte van het maaiveld en het TAW?
•
Alhoewel niet het doel van een verkennend booronderzoek, zijn er desondanks toch archeologische
indicatoren aangetroffen?
Zo ja:
Op welke diepte ten opzichte van het maaiveld en het TAW zijn deze archeologische
indicatoren aangetroffen?
Wat is de horizontaal ruimtelijke spreiding van deze archeologische indicatoren?
Wat is de aard en ouderdom van deze indicatoren?
•
In welk opzicht kan op basis van het veldonderzoek de archeologische verwachting worden
bijgesteld?
•
In hoeverre worden de (mogelijk aanwezige) archeologische waarden bedreigd door toekomstige
planontwikkeling?
•
Is het plangebied voldoende onderzocht en zo nee, welke vorm van nader archeologisch onderzoek
kan worden geadviseerd?
2.2

Uitvoeringsplan veldwerkzaamheden landschappelijk booronderzoek

Voor het beantwoorden van de in par. 2.2.1 genoemde onderzoeksvragen is de volgende
onderzoeksmethode toegepast:
Aantal boringen:
Boorgrid:
Diepte boringen:
Boormethode:
Bemonstering:

8
Zoveel mogelijk in raaien met onderlinge boorafstand van 30m, afstand tussen de
raaien is 30m.
Tot in de C-horizont, circa 1,25m –mv.
Edelmanboor met diameter 7cm (handmatig).
Versnijden en/of verbrokkelen.

De bodemtextuur en archeologische indicatoren worden beschreven volgens het FAQ Unesco systeem (A, E,
B, C; met waar nodig onderverdelingen). De X- en Y-coördinaten worden ingemeten met een GPS of een
Robotic Total Station (RTS) met een nauwkeurigheid van 1 cm (planimetrie in Lambertcoördinaten
(EPSG:31370)). De Z-coördinaten worden tevens tot op 1 cm nauwkeurig bepaald, op basis van de Tweede
Algemene Waterpassing.
Hoewel een landschappelijk bodemonderzoek niet als primair doel het opsporen van archeologische
vindplaatsen en indicatoren heeft, zullen eventuele relevante archeologische vondsten wel worden
verzameld en indien mogelijk globaal worden gedetermineerd. Ook voor het onderzoek relevante
bodemlagen zullen worden bemonsterd.
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2.3

Resultaten Landschappelijk bodemonderzoek

2.3.1

Actuele situatie

Op 5 februari 2018 heeft in de ochtend het veldonderzoek plaatsgevonden. Het plangebied is in gebruik
door bebouwing, als groenzone en bos. De bebouwing concentreert zich in het noorden van het plangebied
en is gelegen aan de Guldensporenlei (kavels 14 en 19, afb. 13 en 14). Het overige, zuidelijke gedeelte is in
gebruik als groenzone en bos, met schuurtjes. Het gedeelte dat als bos gekarakteriseerd kan worden is in
het uiterste zuiden van het plangebied gelegen. Het overige gedeelte, de groenzone, wordt vooral gebruikt
als tuin. Het noordelijke deel van het plangebied bestaat uit twee grote woningen met garages, een kas en
een zwembad, schuurtjes en tuinen , verder wat smalle bosstroken met watervoerende sloten (afb. 15).
Door de begroeiing was geen oppervlaktekartering binnen het plangebied mogelijk. De acht boringen zijn
conform het uitvoeringsplan geplaatst. De weersomstandigheden gedurende het veldwerk waren zonnig en
licht bewolkt. Er waren bewoners van de woonhuizen met kennis van deze locatie in het veld aanwezig.

Afb. 27. Overzicht van de oprit naar de noordoostelijke woning aan de Guldensporenlei nr. 19 (5-2-2018).
Deze woning met garage heeft een kruipkelder.
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Afb. 28. Overzicht van de oprit naar de noordoostelijke woning aan de Guldensporenlei nr. 14 (5-2-2018).
Deze woning heeft een verdiepte garage met een kelder. De foto is in zuidwestelijke richting genomen.
Het plangebied heeft een vrij vlak oppervlak dat licht richting het zuiden afloopt (60 cm). Het bos binnen het
zuidelijke deel van het plangebied is in gebruik als landschapstuin.
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Afb. 29. Overzicht van een ronde waterput, een kas en het zwembad achter de heg op het perceel
Guldensporenlei 14 (05-02-2018). De foto is in noordwestelijke richting genomen.
2.3.2

Lithologische beschrijving

De boorgegevens worden gepresenteerd in Bijlage 5 en qua locatie op een recente luchtfoto (afb. 30). Drie
representatieve bodemprofielen zijn afgebeeld (afb. 31, 32 en 33, boringen 8, 6 en 1). De maximale
boordiepte bedraagt 125 cm –mv. De acht boringen zijn conform het grid geplaatst.
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Afb. 30.

Boorpuntenkaart.

Er valt op basis van een vrij uniforme bodemopbouw in de boringen, te zien op drie representatieve foto’s
(afb. 31, 32 en 33), een basisprofiel voor het plangebied samen te stellen. Dit basisprofiel bestaat uit de
volgende stapeling van drie lagen (van onder naar boven):
Het diepst aangeboorde zandpakket is in alle acht boringen aangetroffen en bevindt zich in de
bodemprofielen op dieptes vanaf ca. 60-90 cm –mv. Deze vochtige, meestal lemige zandlaag bestaat uit
matig fijn tot zeer fijn (Z4/Z2), (licht)geelgrijs zand met een spoor roestvlekken.
Vervolgens bevindt zich in zes boringen, behalve boring 1 en 3, op deze zandlaag een duidelijke overgang
naar een dikke laag met matig humeus, matig fijn (Z4), donkerbruingrijs zand (afb. 34, bruine boorlocaties).
Ter plekke van de boringen 2 en 5 heeft deze laag een dikte van 60 cm (incl. bouwvoor). Ter plekke van de
boringen 4, 6, 7 en 8 is deze laag het dikst met 75- 90 cm (incl. bouwvoor). Voorbeelden van dit dikke,
humeuze dek zijn te zien op de foto’s van de afbeeldingen 31 en 32.
In boring 1 en 3 is sprake van een afwijkende bodemlaag (afb. 33 en 34, rode sterren). Het betreft hier een
abrupte overgang naar een vlekkerig zandpakket (afb. 33, boorlocatie 1). Deze afwijkende bodemlaag
bestaat bij boring 1 uit 50 cm, omgewerkt, matig humeus, matig fijn, bruingrijs, gevlekt zand met
ijzervlekken, veel brokken rood baksteenpuin en stukjes metaal. Bij boring 3 bestaat deze laag uit 50 cm
vlekkerig, donkerbruingrijs, matig fijn, lemig zand (S met Z4) met ijzervlekken.
Dan bevindt zich hierin/hierop in alle acht boringen een abrupte overgang naar de oppervlaktelaag. Het
betreft een circa 35-40 cm dikke laag met matig fijn, matig humeus, donkerbruingrijs, geploegd zand (Z 4).
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Afb. 31.

Boring 8 (van links naar rechts uitgelegd: 0-50 cm, 50 –100cm, 100-125 cm –mv ).

Afb. 32. Boring 6 (uitgelegd van onderen naar boven: 0-50cm, 50 –100cm, 100-125cm).
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Afb. 33. Boring 1 met puinrijke tussenlaag (uitgelegd van onderen naar boven: 0-50cm, 50 – 100cm, 100125cm).
2.3.3

Interpretatie

Het plangebied heeft een bodemvorming die in zijn meest intacte vorm bestaat uit een (wisselende)
stapeling van de volgende drie lagen:
Het diepst aangeboorde zandpakket is in acht boringen aangetroffen. Dit matig tot zeer fijn, minder goed
gesorteerde, lemige zand is eolisch verplaatst. Het zand is daarom geïnterpreteerd als lemig dekzand uit het
Laat-Pleistoceen, en bodemkundig gezien een C1 horizont met moedermateriaal. Het zand heeft een vrij
bleke kleur en vertoont geen kenmerken van bodemvorming, dit duidt op een hoge grondwaterstand.
Vervolgens bevindt zich op deze horizonten in zes boringen een duidelijke overgang naar een circa 60-90 cm
dikke laag met matig humeus, matig fijn (Z4), donkerbruingrijs zand (incl. bouwvoor). Dit betreft een
plaggendek, een Aa horizont. Deze plaggenbodem is ontstaan vanaf de Late Middeleeuwen, door het
de
systeem van potstalbemesting. Dit duurde tot ongeveer de helft van de 19 eeuw.
Een afwijkende bodemlaag bestaat in boring 1 en 3 uit deels opgebracht, gemengd zand met puin en
humusvlekken. Deze 50 cm dikke laag is geïnterpreteerd als een recente verstoringslaag (menglaag van de C
horizont en de bovenliggende A horizont). Boring 1 bevindt zich tussen twee diepe recente verstoringen: in
het zuiden bij een waterput en ten noorden bij het zwembad. Boring 3 bevindt zich op de locatie van een
gesloopt tuingebouw.
Dan bevindt zich hierin/hierop in alle boringen een abrupte overgang naar de oppervlaktelaag. Het betreft
een circa 35-40 cm dikke laag met matig fijn, matig humeus, donkerbruingrijs, geploegd zand (Z 4). Dit
betreft een recente ploeglaag van het opgebracht plaggendek, een Ahp horizont.
Uit deze interpretaties blijkt dat er sprake is van een in totaal circa 60 tot 90 cm dik plaggendek. Dit is direct
gelegen op een aangeploegde restant van de C-horizont. Er zijn geen podzol inspoelingshorizonten
aangetroffen in de top van het moedermateriaal. Deze aangetroffen bodemopbouw komt in de intacte
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boringen niet overeen met de op de bodemkaart verwachte bodemtype Zeg. Dit betreft een natte
zandbodem met duidelijke humus B horizont. Deze bodemopbouw komt eerder overeen met een Zem
bodem. Dit is een natte zandbodem met een dikke antropogene humus A horizont.
Op basis van de archeologienota had het plangebied een potentie voor archeologische resten van het LaatPaleolithicum tot Late Middeleeuwen. Op basis van dit landschappelijke bodemonderzoek blijkt echter dat
de Pleistocene top bestaat uit een restant van een C horizont. De oorspronkelijke E horizont en de Bs en BC
horizonten zijn dus in de basis van het plaggendek opgenomen. Ondiepe, kwetsbare vondstcomplexen met
vuursteenvindplaatsen zullen hierdoor binnen het plangebied niet meer intact zijn. Het merendeel van de
vindplaatsen in de omgeving van het plangebied betreft volgens de CAI laatmiddeleeuwse nederzettingen
en sporen van een stelling uit de Eerste Wereldoorlog.
De kans op het aantreffen van intacte vindplaatsen van bewoning uit de periode vanaf het MiddenNeolithicum tot Late Middeleeuwen is op basis van het landschappelijk bodemonderzoek nog aanwezig in
het intacte deel van het plangebied. Het sporenniveau van vindplaatsen uit deze periode zijn het beste
zichtbaar vanaf de intact aanwezige C- horizont. Aangezien het gebied moerassig was, was het gebied
vermoedelijk minder interessant voor langdurige bewoning. Er is geen duidelijke archeologische
verwachting volgens historische kaarten op bewoning uit de Late Middeleeuwen tot in de Nieuwe Tijd. De
locaties van de kleine schuren geldt vanwege het dikke plaggendek niet als verstoord. Wel verstoord is het
noordelijke deel van het plangebied (afb. 19, gearceerde zone). Hier bevinden zich diepe verstoringen voor
toegangswegen met ondergrondse infrastructuur, twee huizen met kruipruimtes en kelders en een kas met
een zwembad. Boring 1 en boring 3 hebben een verstoorde bodemopbouw door nabije recente
graafactiviteiten.

Afb. 34. Resultaat booronderzoek.
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2.3.4

Conclusies landschappelijk bodemonderzoek

De gestelde onderzoeksvragen kunnen op basis van de bereikte resultaten als volgt worden beantwoord:
•

Wat is de geo(morfo)logische en bodemkundige opbouw van de ondergrond in het plangebied?
Binnen het gehele plangebied bestaat de ondergrond uit eolische dekzand uit het LaatWeichseliaan. Direct op het moedermateriaal met de C-horizont bevindt zich een overgang naar
een 60 tot 90 cm dikke, antropogene humus Aa horizont (inclusief bouwvoor. Ahp-horizont). Het
aangetroffen bodemtype betreft een Zem bodem

•

In hoeverre is deze opbouw nog intact?
Deze bodemopbouw is in zes van de acht boringen in redelijk intacte vorm aangetroffen. Wel is de
top van het Pleistocene dekzand, gezien het ontbreken van een duidelijke uit- en
inspoelingshorizont, geheel verploegd. In boringen 1 en 3 is deze bodemopbouw dieper tot in de C
horizont aangetast. Wel verstoord is het noordelijke deel van het plangebied (afb. 34, gearceerde
zone). Hier bevinden zich diepe verstoringen voor toegangswegen met ondergrondse
infrastructuur, twee huizen met kruipruimtes en kelders en een kas met een zwembad. Boring 1
en boring 3 hebben een verstoorde bodemopbouw door nabije, recente graafactiviteiten. De
locaties van de kleine schuren geldt echter niet als archeologisch verstoord. De reden is het dikke
beschermende plaggendek binnen het plangebied.

•

Bevinden zich archeologisch relevante afzettingen in het plangebied?
Ja. De top van het intact gebleven C- horizonten van het pleistocene zand zijn in de intacte zone
archeologisch relevant. In de verstoorde (noordelijke) zone wordt geen intact archeologisch
profiel meer verwacht (afb. 34, arcering).

•

Zo ja, op welke diepte ten opzichte van het maaiveld en TAW?
De overgang van de antropogene A-horizont naar deze C horizonten bevindt zich op een
wisselende diepte van ca. 60-90 cm –mv. Dit komt neer op een hoogte van ca.15,35 m +TAW.

•

Alhoewel niet het doel van een landschappelijk bodemonderzoek, zijn er desondanks toch
archeologische indicatoren aangetroffen?
Nee.
Zo ja:

•
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-

Op welke diepte ten opzichte van het maaiveld en het NAP zijn deze archeologische
indicatoren aangetroffen?
N.v.t.

-

Wat is de horizontaal ruimtelijke spreiding van deze archeologische indicatoren?
N.v.t

-

Wat is de aard en ouderdom van deze indicatoren?
N.v.t.

In welk opzicht kan op basis van het veldonderzoek de archeologische verwachting worden
bijgesteld?
De archeologische verwachting kan slechts deels worden gehandhaafd. Op basis van de geheel
verploegde Pleistocene inspoelingshorizonten, en de bekende vindplaatsverspreiding van het CAI
met nadruk op bewoningsites, is de ingeschatte kans op intacte vuursteenvindplaatsen
afgeschaald naar gering. Wel blijft er gezien de omgevingsvondsten en de aangetoonde
bodemprofiel een hoge kans op het aantreffen van bewoning of landbouwactiviteiten uit de
periode Midden-Neolithicum tot en met Late Middeleeuwen. Aangezien het gebied moerassig
was, was het gebied vermoedelijk minder interessant voor langdurige bewoning. De kans op
vindplaatsen uit de Nieuwe Tijd blijft laag.
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•

In hoeverre worden de (mogelijk aanwezige) archeologische waarden bedreigd door toekomstige
planontwikkeling?
De toekomstige verkaveling zal na het rooien van de resterende bomen aangelegd worden tot op
een diepte van ca. 100 cm tot 320 cm –mv (kelders vier nieuwe gebouwen). Dit is dieper dan de
huidige archeologisch relevante (inspoelings)horizonten, waardoor archeologische waarden
worden bedreigd.
Op de al vergraven locaties (huidige woningen met kelders, toegangswegen met infrastructuur,
kas met zwembad en de put en locaties boringen 1 en 3) worden naar verwachting geen intacte
archeologische waarden meer bedreigd.

•

2.3.5

Is het plangebied voldoende onderzocht en zo nee, welke vorm van nader archeologisch onderzoek
41
kan worden geadviseerd?
Het intacte deel van het plangebied is nog niet voldoende onderzocht. Er is geen aanleiding om
hier de afwezigheid van een archeologische site met bewoning of landbouwactiviteiten uit de
periode Midden Neolithicum tot en met Late Middeleeuwen afdoende te staven. De kans op
(intact gebleven) vindplaatsen van jagers/verzamelaars is overal gering. In de onderste decimeters
van de antropogene A horizont en de top van het pleistocene dekzand (C-horizont) kunnen
grondsporen worden aangetroffen uit perioden vanaf Midden Neolithicum tot en met Late
Middeleeuwen. Een verkennend archeologisch booronderzoek voldoet niet om dit nader te
onderzoeken, omdat hiermee grondsporen niet kunnen worden waargenomen. Gezien de
verwachting op bewoningssites onder dit lokaal 60-90 cm dikke plaggendek en de geplande
verstoringsdiepte van 100cm-mv of meer is de meest geëigende vorm van vervolgonderzoek een
proefsleuvenonderzoek (archeologische prospectie met ingreep in de bodem).
Assessmentrapport landschappelijk bodemonderzoek

Gezien de ontstaansgeschiedenis van het dekzand (Weichseliaan) kunnen in het plangebied resten vanaf het
Laat-Paleolithicum 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. In het noordoosten zou echter een dikke (>60cm) antropogene humus A horizont
of plaggendek kunnen voorkomen. Door de Middeleeuwse beploeging, daar waar de plaggenbodem zich
bevindt, is het mogelijk dat eventuele resten uit het Paleolithicum en het Mesolithicum niet meer in situ
aanwezig zijn. In het grootste deel van het plangebied zou volgens de bodemkaart echter geen dik
plaggendek voorkomen, waardoor eventuele resten uit deze periodes hier wel in situ kunnen voorkomen
vanaf het originele maaiveld. Het plangebied is gelegen op de overgang van een beekdal naar een hoger
gelegen dekzandgebied. Gezien de relatief lage ligging van het plangebied in het landschap en de
aanwezigheid van de beek, het Klein Schijn, op ongeveer 340m ten zuidoosten van het plangebied, bestaat
een verhoogde trefkans op vuursteenvindplaatsen.
Eventuele archeologische resten vanaf het Neolithicum tot de Middeleeuwen kunnen, in het noordoosten
van het plangebied, voorkomen vanaf de basis van het plaggendek. Een eventueel sporenniveau is, binnen
het gehele plangebied, het beste zichtbaar vanaf de mogelijk aanwezige B horizont. Aangezien het gebied in
het verleden moerassig is geweest, was het gebied vermoedelijk minder interessant voor langdurige
bewoning. De akkerbouw zou ook beperkt gebleven zijn tot de teelt van zomergewassen, aangezien het
gebied tijdens de winter te nat zou zijn geweest. In de omgeving zijn ook nog geen meldingen gekend uit
deze periodes. Op basis hiervan is de verwachting voor resten vanaf het Neolithicum tot en met de
Romeinse Tijd eerder gering, maar zeker niet uit te sluiten.
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De verwachting van resten uit de Nieuwe Tijd wordt eveneens gering geschat. Uit het historisch
kaartmateriaal blijkt namelijk dat het gebied niet bebouwd was.
In het noorden van het plangebied zijn al twee woningen gelegen. Daarnaast werd er ook een verharde zone
aangelegd aan de bestaande woningen. Ten westen van de westelijke woning is een zwembad gelegen en
verspreid over het terrein zijn een aantal kleinere gebouwen, zoals tuinhuisjes, een schuur en een serre
gelegen. Ter hoogte van de woningen is de bodem al verstoord. Deze woningen worden echter niet
afgebroken, maar zullen verbouwd worden. De bodemverstoring ter hoogte van de andere structuren is niet
gekend.
Op basis van dit landschappelijke bodemonderzoek blijkt echter dat de pleistocene top bestaat uit een
restant van een C horizont. De oorspronkelijke E horizont en de Bs en BC horizonten zijn dus in de basis van
het plaggendek opgenomen. Ondiepe, kwetsbare vondstcomplexen met vuursteenvindplaatsen zullen
hierdoor in en rond het plangebied niet meer intact zijn. Het merendeel van de vindplaatsen in de omgeving
van het plangebied betreft enkele laatmiddeleeuwse nederzettingen en sporen van een stelling uit de Eerste
Wereldoorlog.
De kans op het aantreffen van intacte vindplaatsen van bewoning uit de periode vanaf het MiddenNeolithicum tot Late Middeleeuwen is op basis van het landschappelijk bodemonderzoek nog aanwezig in
het intacte deel van het plangebied. Het sporenniveau van vindplaatsen uit deze periode zijn het beste
zichtbaar vanaf de intact aanwezige C- horizont. Aangezien het gebied moerassig was, was het gebied
vermoedelijk minder interessant voor langdurige bewoning. Er is geen duidelijke archeologische
verwachting volgens historische kaarten op bewoning uit de Late Middeleeuwen tot in de Nieuwe Tijd.
De toekomstige verkaveling zal na het rooien van de resterende bomen aangelegd worden tot op een diepte
van ca. 100 cm tot 320 cm –mv (kelders vier nieuwe gebouwen). Dit is dieper dan de huidige archeologisch
relevante (inspoelings)horizonten, waardoor archeologische waarden worden bedreigd.
Op de al vergraven locaties (huidige woningen met kelders, toegangswegen met infrastructuur, kas met
zwembad en de put en locaties boringen 1 en 3) worden naar verwachting geen intacte archeologische
waarden meer bedreigd. Het intacte deel van het plangebied is nog niet voldoende onderzocht. Er is geen
aanleiding om hier de afwezigheid van een archeologische site met bewoning of landbouwactiviteiten uit de
periode Midden-Neolithicum tot en met Late Middeleeuwen afdoende te staven. De kans op (intact
gebleven) vindplaatsen van jagers/verzamelaars is overal gering. In de onderste decimeters van de
antropogene A horizont en de top van het pleistoceen dekzand (C-horizont) kunnen indicatoren en dieper
grondsporen worden aangetroffen uit perioden vanaf Midden-Neolithicum tot en met Late Middeleeuwen.
Een verkennend archeologisch booronderzoek voldoet niet om dit nader te onderzoeken, omdat hiermee
grondsporen niet kunnen worden waargenomen. Gezien de verwachting op bewoningssites onder dit lokaal
60-90 cm dikke plaggendek en de geplande verstoringsdiepte van 100cm -mv of meer, is de meest
geëigende vorm van vervolgonderzoek een proefsleuvenonderzoek (archeologische prospectie met ingreep
in de bodem).
De huidige geplande aard van de werkzaamheden laten behoud in situ niet toe. Veldkartering zal door de
begroeiing en het opgebrachte dek geen inzicht geven in de aanwezigheid van sporen. Verkennend of
waarderend booronderzoek zal eveneens weinig extra informatie opleveren om een beeld te kunnen
vormen van de aanwezigheid van- en de aard van eventuele archeologische sporen of kleine sites.
Een bijkomende inzameling van informatie door middel van prospectie met ingreep in de bodem in de vorm
van proefsleuven dient te worden uitgevoerd. Proefsleuvenonderzoek is noodzakelijk om de archeologische
waarde van het plangebied te kunnen duiden. De mogelijke op het terrein aanwezige archeologische resten
bevatten potentieel tot kennisvermeerdering en vereisen bijgevolg verder onderzoek. Een karterend
booronderzoek voldoet niet om dit nader te onderzoeken, omdat hiermee grondsporen of kleine sites niet
kunnen worden waargenomen. Om deze reden is de meest geëigende vorm van vervolgonderzoek een
proefsleuvenonderzoek (archeologische prospectie met ingreep in de bodem).
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2.4

Samenvatting

In opdracht heeft Vlaams Erfgoed Centrum in februari 2018 een nota opgesteld naar de archeologische
waarde van de locatie Guldensporenlei 14-19 te Sint-Job-in-‘t-Goor in de gemeente Brecht. De
archeologienota bestaat uit een bureauonderzoek en is uitgevoerd naar aanleiding van de voorgenomen
bouwplannen van vier nieuwe gebouwen en de verbouwingen van twee bestaande woningen.
Binnen het gehele plangebied bestaat de ondergrond uit eolisch dekzand uit het Laat-Weichseliaan. Direct
op het moedermateriaal met de C-horizont bevindt zich een overgang naar een 60 tot 90 cm dikke,
antropogene humus Aa horizont (inclusief bouwvoor. Ahp-horizont). Het aangetroffen bodemtype betreft
een Zem bodem. Op de al vergraven locaties (huidige woningen met kelders, toegangswegen met
infrastructuur, kas met zwembad en de put en locaties boringen 1 en 3) worden naar verwachting geen
intacte archeologische waarden meer bedreigd. Het intacte deel van het plangebied is nog niet voldoende
onderzocht. Er is geen aanleiding om hier de afwezigheid van een archeologische site met bewoning of
landbouwactiviteiten uit de periode Midden Neolithicum tot en met Late Middeleeuwen afdoende te
staven. De kans op (intact gebleven) vindplaatsen van jagers/verzamelaars is overal gering. In de onderste
decimeters van de antropogene A horizont en de top van het pleistoceen dekzand (C-horizont) kunnen
grondsporen worden aangetroffen uit perioden vanaf Midden Neolithicum tot en met Late Middeleeuwen.
Gezien de verwachting op bewoningssites onder dit lokaal 60-90 cm dikke plaggendek en de geplande
verstoringsdiepte van 100cm -mv of meer is de meest geëigende vorm van vervolgonderzoek een
proefsleuvenonderzoek in het intacte deel van het plangebied (archeologische prospectie met ingreep in de
bodem).
Een proefsleuvenonderzoek is hier noodzakelijk om de archeologische waarde van het plangebied te kunnen
duiden. De mogelijke op het terrein aanwezige archeologische resten bevatten potentieel tot
kennisvermeerdering en vereisen bijgevolg verder onderzoek.
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Lijst van afbeeldingen en tabellen
Afb. 1. Locatiekaart van het plangebied.
Afb. 2. Aanduiding van het uit te voeren archeologisch onderzoek op het plan van de bestaande toestand op
het terrein.
Afb. 3. Locatiekaart van het plangebied met locaties van de vermoedelijk verstoorde zones.
Afb. 4. Bestaande toestand.
Afb. 5. Het plangebied op de Bodembedekkingskaart.
Afb. 6. Geplande situatie.
Afb. 7. Woning 1 – bestaande toestand (noord-zuid oriëntatie).
Afb. 8. Woning 1 – geplande toestand (noord-zuid oriëntatie).
Afb. 9. Woning 2 (oost-west oriëntatie).
Afb. 10. Woning 3 (noordoost-zuidwest oriëntatie).
Afb. 11. Woning 4 (oost-west oriëntatie).
Afb. 12. Gebouw 5 (noordoost-zuidwest oriëntatie).
Afb. 13. Gebouw 5 – niveau -1 (noordoost-zuidwest oriëntatie).
Afb. 14. Locatiekaart van het plangebied op de Tertiaire kaart.
Afb. 15. Locatiekaart van het plangebied op de Quartairgeologische kaart.
Afb. 16. Het plangebied op de bodemkaart.
Afb. 17. Het plangebied op het Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen (DHM).
Afb. 18. Uitsnede uit de Centraal Archeologische Inventaris van het onderzoeksgebied.
Afb. 19. Het plangebied op de Ferraris kaart.
Afb. 20. Het plangebied op de Atlas der Buurtwegen.
Afb. 21. Het plangebied op de Vandermaelenkaarten.
Afb. 22. Het plangebied op de Popp-kaarten.
Afb. 23. Het plangebied op de Chronologische mozaïek van de kaart van België voor het jaar 1939.
Afb. 24. Het plangebied op de luchtfoto uit 1971.
Afb. 25. Het plangebied op de luchtfoto uit 1979-1990.
Afb. 26. Het plangebied op de luchtfoto uit 2013-2015.
Afb. 27. Overzicht van de oprit naar de noordoostelijke woning aan de Guldensporenlei nr. 19 (5-2-2018).
Deze woning met garage heeft een kruipkelder.
Afb. 28. Overzicht van de oprit naar de noordoostelijke woning aan de Guldensporenlei nr. 14 (5-2-2018).
Deze woning heeft een verdiepte garage met een kelder. De foto is in zuidwestelijke richting
genomen.
Afb. 29. Overzicht van een ronde waterput, een kas en het zwembad achter de heg op het perceel
Guldensporenlei 14 (05-02-2018). De foto is in noordwestelijke richting genomen.
Afb. 30. Boorpuntenkaart.
Afb. 31. Boring 8 (van links naar rechts uitgelegd: 0-50 cm, 50 –100cm, 100-125 cm –mv ).
Afb. 32. Boring 6 (uitgelegd van onderen naar boven: 0-50cm, 50 –100cm, 100-125cm).
Afb. 33. Boring 1 met puinrijke tussenlaag (uitgelegd van onderen naar boven: 0-50cm, 50 – 100cm, 100125cm).
Afb. 34. Resultaat booronderzoek.
Tabel 1. Overzicht van de verschillende (pre)historische perioden.
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Bijlage 1 Plannenlijst bureaustudie
Projectcode
Onderwerp

2017E225
Plannenlijst

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

1
Topografische kaart
Locatiekaart van het plangebied.
Onbekend
Digitaal
23-05-2017

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
23-05-2017

Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum
Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

3
Topografische kaart
Locatiekaart van het plangebied met locaties van de
vermoedelijk verstoorde zones.
Onbekend
Digitaal
23-05-2017

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

4
Overzichtsplan
Bestaande toestand.
Onbekend
Digitaal
23-05-2017

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

5
Bodembedekkingskaart
Het plangebied op de Bodembedekkingskaart.
Onbekend
Digitaal
23-05-2017

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

6
Overzichtsplan
Geplande situatie.
Onbekend
Digitaal
23-05-2017

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan

7
Grondplan
Woning 1 – bestaande toestand (noord-zuid
oriëntatie).
Onbekend

Aanmaakschaal

57

VEC Nota 186

Aanmaakwijze
Datum

Digitaal
23-05-2017

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

8
Grondplan
Woning 1 – geplande toestand (noord-zuid
oriëntatie).
Onbekend
Digitaal
23-05-2017

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

9
Grondplan
Woning 2 (oost-west oriëntatie).
Onbekend
Digitaal
23-05-2017

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

10
Grondplan
Woning 3 (noordoost-zuidwest oriëntatie).
Onbekend
Digitaal
23-05-2017

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

11
Grondplan
Woning 4 (oost-west oriëntatie).
Onbekend
Digitaal
23-05-2017

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

12
Grondplan
Gebouw 5 (noordoost-zuidwest oriëntatie).
Onbekend
Digitaal
23-05-2017

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan

13
Grondplan
Gebouw 5 – niveau -1 (noordoost-zuidwest
oriëntatie).
Onbekend
Digitaal
23-05-2017

Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum
Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
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14
Tertiaire kaart
Locatiekaart van het plangebied op de Tertiaire
kaart.
1/50000
Onbekend
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Datum

23-05-2017

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

15
Quartairgeologische kaart
Locatiekaart van het plangebied op de
Quartairgeologische kaart.
1/50000
Digitaal
23-05-2017

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

16
Bodemkaart
Het plangebied op de bodemkaart.
Onbekend
Digitaal
23-05-2017

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan

17
Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen
Het plangebied op het Digitaal Hoogtemodel
Vlaanderen (DHM).
Onbekend
Digitaal
23-05-2017

Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum
Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

18
CAI
Uitsnede uit de Centraal Archeologische Inventaris
van het onderzoeksgebied.
Onbekend
Digitaal
23-05-2017

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

19
Historische kaarten Ferraris
Het plangebied op de Ferraris kaart.
Onbekend
Analoog
1771-1778

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

20
Historische kaarten Atlas der Buurtwegen
Het plangebied op de Atlas der Buurtwegen.
Onbekend
Analoog
Ca. 1840-1850

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

21
Historische kaarten Vandermaelen
Het plangebied op de Vandermaelenkaarten.
Onbekend
Analoog
1846-1854
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Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

22
Historische kaarten Popp
Het plangebied op de Popp-kaarten.
Onbekend
Analoog
Na 1842

Plannummer
Type plan

23
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
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Guldensporenlei 14-19, Sint-Job-in-‘t-Goor, gemeente Brecht

Bijlage 2 Fotolijst bureaustudie
Projectcode
Onderwerp

2017E225
fotolijst

ID
Type
onderwerp

24
Luchtfoto
Het plangebied op de luchtfoto uit 1971.

ID
Type
onderwerp

25
Luchtfoto
Het plangebied op de luchtfoto uit 1979-1990.

ID
Type
onderwerp

26
Luchtfoto
Het plangebied op de luchtfoto uit 2013-2015.
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Bijlage 3 Plannenlijst landschappelijk bodemonderzoek
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Projectcode
Onderwerp

2018A215
Plannenlijst

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

30
Topografische kaart
Boorpuntenkaart.
Onbekend
Digitaal
06-02-2018

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

34
Topografische kaart
Resultaat booronderzoek.
1/20
Digitaal
06-02-2018

Guldensporenlei 14-19, Sint-Job-in-‘t-Goor, gemeente Brecht

Bijlage 4 Fotolijst landschappelijk bodemonderzoek
Projectcode
Onderwerp

2018A215
Fotolijst

ID
Type
onderwerp

27
Veldfoto
Overzicht van de oprit naar de noordoostelijke
woning aan de Guldensporenlei nr. 19 (5-2-2018).

ID
Type
onderwerp

28
Veldfoto
Overzicht van de oprit naar de noordoostelijke
woning aan de Guldensporenlei nr. 14 (5-2-2018).
Deze woning heeft een verdiepte garage met een
kelder. De foto is in zuidwestelijke richting
genomen.

ID
Type
onderwerp

29
Veldfoto
Overzicht van een ronde waterput, een kas en de
locatie van het zwembad op het perceel
Guldensporenlei 14 (05-02-2018). De foto is in
noordwestelijke richting genomen.

ID
Type
onderwerp

31
Veldfoto
Boring 8

ID
Type
onderwerp

32
Veldfoto
Boring 6

ID
Type
onderwerp

33
Veldfoto
Boring 1 met puinrijke tussenlaag.

63

VEC Nota 186

Bijlage 5 Boorstaten landschappelijk bodemonderzoek
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