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2

INLEIDING

Op 6 maart 2018 werd Hembyse Archeologie de opdracht verleend om het
archeologisch kennispotentieel van een gebied aan de Posthofbrug te Berchem te
onderzoeken, dit conform het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013. Dit dient
te gebeuren in de vorm van een archeologienota.

De archeologienota bestaat in zijn geheel uit drie delen:
1.

Privacyfiche (niet publiek beschikbaar)

2.

Het Verslag van Resultaten

3.

Het Programma van Maatregelen

Voorliggend document is het tweede onderdeel, namelijk het Verslag
erslag van
Resultaten.
esultaten Hierin wordt het kennispotentieel van de site onderzocht, dit door
middel van drie elementen:
1.

De huidige fysieke staat van het onderzoeksgebied

2.

De gekende en publiek beschikbare data

3.

De kennis en ervaring van de erkend archeoloog

4.

De adviezen van regiospecialisten

De huidige fysieke staat van het onderzoeksgebied bepaalt het archeologisch
traject: de grootte van het onderzoeksgebied, de juridische situering en het huidige
landgebruik bepalen of de archeologienota in een regulier traject, dan wel in een
uitgesteld traject dient te worden opgemaakt.

In

onderstaande

hoofdstukken

zal

de

huidige

fysieke

staat

van

het

onderzoeksgebied worden onderzocht, waarbij uit het beschrijvend gedeelte zal
blijken welk traject (regulier of uitgesteld) de archeologienota zal moeten volgen. In
het

onderdeel

assessment

zal

middels

de

bodemkundige

en

historisch/archeologische data worden onderzocht wat het kennispotentieel van de
site is, zodoende op een correcte manier kan worden besloten wat de te nemen
maatregelen zijn, teneinde het archeologisch kennisvermeerderingspotentieel van
de site te kennen en dit kennispotentieel niet verloren te laten gaan.

Hierbij moet worden benadrukt dat de kennis van het verleden een maatschappelijk
waardevol goed is: het erfgoed staat ten dienste van de hele maatschappij, waarbij
de initiatiefnemer conform de vigerende wetgeving zijn verantwoordelijkheid ten
opzichte van dit erfgoed en de maatschappij als een goede huisvader opneemt en
de nodige stappen onderneemt om het mogelijk aanwezige erfgoed binnen het
onderzoeksgebied te kennen en voor vernieling te vrijwaren.
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3
3.1

BESCHRIJVEND GEDEELTE
Gewestplan

Het onderzoeksgebied waarvoor een archeologienota dient te worden opgemaakt
bevindt zich in het Vlaamse Gewest, Stad Antwerpen, deelgemeente Berchem,
tussen de straat Posthofbrug z.n. en de spoorlijn Berchem-Mechelen.

6

Figuur 1. Situering van het volledige onderzoeksgebied ten opzichte van de
Vlaamse Gemeenten.
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Het onderzoeksgebied bevindt zich volgens het Gewestplan in gebieden voor
gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut (code 0200).

Figuur 2. Situering van het volledige onderzoeksgebied ten opzichte van het
Gewestplan.
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Het Gewestplan is een verouderd planningsinstrument dat enkel nog van kracht is
op die plekken waar het niet vervangen werd door een nieuwer plan. De meest
recente gewestplannen dateren van het jaar 2000. Voor het onderzoeksgebied is
geen aanvullend RUP opgemaakt (er is een BPA voor de ‘Posthofbrug”1, maar dit
heeft geen betrekking op het huidige onderzoeksgebied).

Binnen het onderzoeksgebied wordt de bouw van een bovenbrondse pendelparking
voorzien, hiervoor is een omgevingsvergunning vereist en in volgende hoofdstukken
zal worden onderzocht waarom een archeologienota noodzakelijk is en -op basis
van de huidige fysieke situatie van het gebied- of dit in een regulier dan wel in een
uitgesteld traject kan gebeuren.

3.2
Voor

Beschrijving geplande werken en juridisch kader
de

geplande

werkzaamheden

is

een

omgevingsvergunning

voor

stedenbouwkundige handelingen vereist. Het onderzoeksgebied bevindt zich
buiten een vastgestelde archeologische zone; de perceelsoppervlakte bedraagt
meer dan 3000m² en de geplande werkzaamheden behelzen een bodemingreep
van meer dan 1000m². Het betreft een publiekrechtelijke aanvrager van een

1

Besluit van 28 augustus 2003.
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omgevingsvergunning voor de bouw van een bovengrondse pendelparking en
bijbehorende infrastructuur. In de voorstelling van het project worden de geplande
werken als volgt omschreven:

Het betreft een pendelparking voor 430 wagens op de locatie van de huidige
gelijkgrondse parking. Een deel van het terrein is reeds ingenomen voor de bouw
van het seinhuis van Infrabel en ook op de kop (kruispunt Singel) wordt een deel
ingenomen voor de bouw van een nieuwe fuifzaal door Iret/Stad Antwerpen.
De parking neemt de volledige breedte in van het resterende NMBS-terrein. Ze
wordt wel een stuk naar achter geschoven tov de Posthofbrug om voldoende
circulatieruimte te behouden en om de onderliggende waterleiding (Waterlink) niet
te moeten overbouwen.
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En:

Er zijn 6 niveaus (gelijkvloers + 5 verdiepen). Het bovenste niveau is niet overdekt.
Alle PBM plaatsen bevinden zich op het gelijkvloers.

9

Figuur 3. Situering van het projectgebied ten opzichte van de geplande werken.
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De fundering van dit complex is echter ook belangrijk voor de inschatting van
eventueel verder archeologisch onderzoek op de site.

Figuur 4. Palenplan voor de geplande bouwwerken.

De volledige structuur zal worden gedragen door paalfunderingen. Voor de
paalfunderingen worden geen diepe uitgravingen uitgevoerd en de palen worden
door eventueel ondergronds metselwerk geboord. Met uitzondering van een
liftkoker zijn er geen diepe uitgravingen voorzien2.

Deze geplande werken maken de opmaak van een archeologienota, die deel
uitmaakt van de omgevingsvergunning, noodzakelijk. Voor meer details en sneden
van de geplande toestand wordt naar de bijlage van dit dossier verwezen.

In de volgende hoofdstukken zal op basis van de huidige toestand van het
onderzoeksgebied worden onderzocht of de opmaak van de archeologienota in een
regulier, dan wel in een uitgesteld traject kan gebeuren.

3.3

Bodemgebruiksbestand - landgebruik
landgebruik

In dit hoofdstuk wordt de huidige fysieke situatie van het projectgebied onderzocht.
Hiervoor kunnen zowel het Bodemgebruiksbestand als de Bodembedekkingskaart
worden aangewend. Deze kaarten geven een eerste indruk van het landgebruik, en
tevens van bodemingrepen die mogelijk reeds binnen het onderzoeksgebied
hebben plaatsgevonden.
Op het bodemgebruiksbestand staat het onderzoeksgebied grotendeels ingekleurd
als “Andere infrastructuur”, dit slaat op “Infrastructuur (vb. een parking in
onbebouwde

2

kom)

die

niet

kan

Mondelinge mededeling Eurostation NV.

worden

ingedeeld

bij

industrie-

en
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handelsinfrastructuur

noch

bij

gewestwegen,

luchthaven-

en

zeehaveninfrastructuur”. Het noordwestelijke deel van het onderzoeksgebied staat
gekarteerd als “Kernstadbebouwing”, maar dit is een “cross-over” van het
gekarteerde landgebruik ten noorden van het onderzoeksgebied.

In realiteit kan het landgebruik geïdentificeerd worden als een gelijkgrondse
pendelparking met een beperkte capaciteit.
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Figuur 5. Situering van het onderzoeksgebied ten opzichte van het
bodemgebruiksbestand-landgebruik.

Dit beeld sluit in grote mate aan bij de data uit de Bodembedekkingskaart, die
echter een meer gedetailleerd en bijgevolg meer accuraat beeld biedt.

3.4

Bodembedekking

De gekarteerde bodembedekking van het onderzoeksgebied reflecteert de huidige
situatie als zijnde een pendelparking, waarbinnen sprake is van onverharde
oppervlakten en groenperken.

Deze zones worden als volgt gekarteerd:
-

“Overig

Onafgedekt”,

dit

slaat

op

onafgedekte

oppervlakken

zoals

bijvoorbeeld. braakliggend terrein, …
-

Gras, Struiken: dit is groen lager dan 3m dat niet overeenkomt met de
landbouwgebruikspercelen, WBN of WTZ entiteiten (uit het GRB) =
groenperken.
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-

Bomen: dit is groen hoger dan 3m dat niet overeenkomt met WBN of WTZ
entiteiten (uit het GRB) = groenperken.
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Figuur 6. Situering van het onderzoeksgebied ten opzichte van het
bodembedekkingsbestand van de regio. Onder: de site in noordelijke richting.

Hieruit kan worden besloten dat het onderzoeksgebied bestaat uit een verharde
oppervlakte die omgeven is door een groenzone.

Op basis van het plaatsbezoek, dat op 5 oktober 2017 werd uitgevoerd in het kader
van het archeologisch onderzoek “Seinhuis”3 op dezelfde site, kan worden besloten
dat het gekarteerde landgebruik overeenkomt met de werkelijke situatie, wat
betekent dat het gebied in gebruik is als pendelparking en een vooronderzoek met
ingreep in de bodem, zo dit noodzakelijk zou blijken voor de inschatting van het

3

De Smaele & Pieters, 2017.
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archeologisch kennispotentieel van de site, niet in de huidige fysieke staat van het
archeologietraject zou kunnen gebeuren.

Een archeologisch onderzoek (prospectie of opgraving) met ingreep in de bodem
zou dus in een uitgesteld traject dienen te gebeuren. Nu het archeologietraject
gekend is, kan de onderzoeksopdracht worden afgebakend. In eerste instantie zal
worden onderzocht of het archeologisch kennispotentieel van de site kan worden
bepaald op basis van de bureaustudie. Indien zou blijken dat dit niet volstaat en een
vooronderzoek

met

ingreep

in

de

bodem

noodzakelijk

zou

zijn

om

het

kennispotentieel vast te stellen, worden de hiervoor te nemen stappen in het
onderdeel Programma van Maatregelen verwoord.
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4
4.1

ONDERZOEKSOPDRACHT
Doel van het onderzoek

De onderzoeksopdracht bestaat, op basis van de voorliggende gegevens,
uitsluitend uit een bureauonderzoek. Hiervoor moet dus :
een bureaustudie worden uitgevoerd om te bepalen wat het archeologisch
kennispotentieel van de site is, hoe dit moet worden vastgesteld en wat de
te nemen maatregelen zijn, zonder de mogelijk aanwezige archeologische
resten wezenlijk aan te tasten. Op basis hiervan wordt een vervolgstrategie
opgesteld. Concreet wordt op basis van een bureaustudie getracht vast te
stellen of een archeologische site binnen het projectgebied aanwezig is en
wat de karakteristieken en de bewaringstoestand hiervan zijn. Tevens wordt
de impact van de toekomstige werken op de ondergrond en het eventueel
archeologische erfgoed vastgesteld.
De resultaten van dit onderzoek laten toe om ofwel een gemotiveerd advies
te formuleren met betrekking tot de vervolgstrategie en de methodiek
hiervan, ofwel te bepalen dat een prospectie met ingreep in de bodem
noodzakelijk is om het archeologisch kennispotentieel te bepalen.
De

bureaustudie

kan

worden

gedistilleerd

tot

onderstaande

basisonderzoeksvragen:
14
-

Hoe was de oorspronkelijke (natuurlijke) bodemopbouw en hoe is die in de
loop van de tijd geëvolueerd ?

-

Hoe is de vorm van het landschap tot stand gekomen, en hoe zag het er ten
tijde van de verschillende occupatiefasen uit?

-

In

hoeverre

is

de

bodemopbouw

intact?

In

welke

mate

is

de

bewaringstoestand van de vindplaats aangetast en welke processen zijn
hiervoor verantwoordelijk ?
-

Is er sprake van ophogingspakketten?

-

Is er sprake van meerdere archeologische niveaus? Zo ja, bespreek aantal,
dieptes en bodemsamenstelling.

-

Welke aanwijzingen bieden de bestaande landschappelijke en geologische
bronnen aangaande de bewaringstoestand van eventueel aanwezig
archeologisch erfgoed?

-

Welke aanwijzingen bieden de bestaande historische en archeologische
bronnen over het aanwezige archeologisch erfgoed?

-

Wat is de impact van de geplande werken op het eventueel aanwezige
archeologisch erfgoed?

-

Is een prospectie met ingreep in de bodem noodzakelijk? Zo ja, welke is de
te volgen strategie?
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De onderzoeksvragen van zowel de bureaustudie worden in onderstaand Verslag
van Resultaten beantwoord. De wijze waarop deze beantwoord werden, wordt in
onderstaand hoofdstuk besproken.

4.2

Werkwijze

Om de huidige onderzoeksopdracht te volbrengen en een correcte inschatting te
maken van het eventueel aanwezige archeologisch erfgoed en kennispotentieel
binnen het onderzoeksgebied, worden bestaande en publiek beschikbare bronnen
geselecteerd,

geraadpleegd

en

geïnterpreteerd.

Dit

leidt

tot

de

voorwaardelijkheidsverklaring dat het onderzoek niet exhaustief is en een specifiek
doel voor ogen houdt. Daarvoor worden zowel historisch kaart- en fotomateriaal,
als archeologische en geologische bronnen geselecteerd, geraadpleegd en
geïnterpreteerd. Er is tevens advies gevraagd van een derde, onafhankelijke partij,
namelijk de archeologische dienst van de Stad Antwerpen, met dank aan Karen
Minsaer.

Er werd geen aanvullend plaatsebezoek uitgevoerd, aangezien dit reeds in het
kader van het archeologisch onderzoek “Seinhuis”4 is gebeurd. Daarbij zijn reeds
mogelijke relevante archeologische en landschappelijke indicatoren waargenomen.
Aangezien het onderzoeksgebied in gebruik is als een pendelparking, zijn er weinig
of geen archeologische indicatoren op het terrein zichtbaar, met uitzondering van
de data uit het onderzoek “Seinhuis”.

Aangezien

de

opmaak

van

de

archeologienota

kadert

in

het

Onroerenderfgoeddecreet, is de bureaustudie voor de archeologienota met
uitgesteld traject opgemaakt conform de vigerende “Code Van Goede Praktijk voor

de

uitvoering

van

en

rapportering

over

archeologisch

vooronderzoek

en

archeologische opgravingen en het gebruik van metaaldetectoren”, versie 2.0.
De bureaustudie werd opgemaakt door Bart De Smaele en Hadewijch Pieters
(erkend archeologen bij Hembyse Archeologie). Revisie werd uitgevoerd door Bart
De Smaele (erkend archeoloog bij Hembyse Archeologie).

4

De Smaele & Pieters H., 2018.

15

HEMBYSE ARCHEOLOGIE
ARCHEOLOGIE

4.3

Randvoorwaarden:

Dit archeologietraject neemt de vorm aan van een vooronderzoek zonder ingreep
in de bodem. Het omvat volgende onderdelen:
1.

De opmaak van een Verslag van Resultaten aan de hand van een
bureaustudie en een landschappelijk booronderzoek

2.

De opmaak van een Programma van Maatregelen met de te volgen
vervolgstrategie

Hierbij dient echter volgende opmerking gemaakt te worden: zolang er geen
uitsluitsel

gegeven

archeologische

kan

sporen

worden
binnen

aangaande
het

de

aan-

onderzoeksgebied,

of

afwezigheid

dient

het

van

volledige

onderzoeksgebied als een archeologische site beschouwd te worden. Concreet
betekent dit dat er geen bodemingrepen mogen plaatsvinden teneinde het
eventueel aanwezige archeologisch bodemarchief niet te vernietigen.
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5
5.1
5.1.1

VASTSTELLING (“ASSESSMENT
(“ASSESSMENT”)
ASSESSMENT”)
Landschappelijke ligging van het onderzochte gebied
Traditionele landschappenkaart
landschappenkaart

Vooraleer in te gaan op de historische situering van het onderzoeksgebied, wordt
getracht het onderzoeksgebied te situeren in een groter fysisch-geografisch kader.
Het doel hiervan is een goed begrip creëren van de natuurlijke situering van het
onderzoeksgebied, waarop de mens doorheen de eeuwen een invloed heeft gehad.
Samen met de historische data zal dit de mogelijkheid bieden om vast te stellen
wat de kans is op het aantreffen van archeologische sporen en structuren binnen
dit specifieke onderzoeksgebied.
De eerste aanzet om op zoek te gaan naar de landschappelijke eigenschappen van
het onderzoeksgebied, is het raadplegen van de traditionele landschappenkaart.

Het onderzoeksgebied bevindt zich binnen het groter geheel van het stedelijk
weefsel van Antwerpen, dat op zich geen landschap vormt, maar wel een baken
binnen een groter landschappelijk geheel, dat een restant is van een situatie
voorafgaand aan de uitbreiding van de stad.

17

Figuur 7. Situering van het onderzoeksgebied ten opzichte van de traditionele
landschappenkaart.

Het gebied ten oosten van het onderzoeksgebied maakt deel uit van het Land van
Kontich-Ranst,

dat

grotendeels

wordt

gekenmerkt

door

een

open

tuinbouwlandschap. Wanneer men de Atlas van Ferraris er op naslaat, lijkt het er
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op dat dit landschap tot aan de voordeur van de stad Antwerpen liep. Men kan dus
aannemen

dat

het

onderzoeksgebied

voorafgaand

aan

de

19e-eeuwse

stadsuitbreiding tot een landschapseenheid behoorde die goed vergelijkbaar is met
deze van het Land van Kontich-Ranst. Binnen dit landschap zijn het akkerland en
de kleine dorpskernen met omliggende bossen ondertussen zeer versnipperd. Hier
en daar zijn de kasteelparken of beekvalleien nog redelijk goed bewaard, waarbij
oude loofbossen, houtkanten en bomenrijen nog een mooi relict van een vervlogen
tijd zijn. Verspreid in de beekvalleien komen graslanden voor met lineaire kleine
landschapselementen, zoals kleine struwelen en diverse bomenrijen of houtkanten.
Dit traditionele landschap, dat we voor het onderzoeksgebied op het 18e -eeuwse
kaartenmateriaal terugvinden, is het resultaat van een eeuwenoude hydrografische
en

geologische

situatie,

waarop

de

mens

doorheen

het

verleden

een

onweerlegbare impact heeft gehad. In de volgende hoofdstukken zal worden
onderzocht in welke geologische en bodemkundige situatie het onderzoeksgebied
zich bevindt en welke sporen de mens hierin heeft achtergelaten.
5.1.2

5.1.2.1

FysischFysisch-geografische gegevens

Topografie

Het onderzoeksgebied bevindt zich op de rechteroever van de (holocene) Schelde
op een hoogte van circa 9 meter ten opzichte van de TAW (Tweede Algemene
Waterpassing).

Figuur 8. Situering van de regio van het onderzoeksgebied op het DHMVII DTM
1m.
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Het gebied bevindt zich op een regionale schaal op de rand van een pleistocene
dekzandrug naar het lager gelegen poldergebied, waarin de pleistocene zanden
afgedekt

zijn

met

holocene

kleipakketten.

Dit

zou

betekenen

dat

het

onderzoeksgebied landschappelijk gezien op een uitgelezen locatie ligt voor
menselijk gebruik doorheen het volledige Holoceen.

Op een meer lokale schaal wordt echter duidelijk dat de topografie van het
onderzoeksgebied en de omliggende gebieden sterk door de mens beïnvloed is.
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Figuur 9. Situering van het onderzoeksgebied op het DHMVII DTM 1m..

Er zijn verschillende pieken en dalen in de topografie te herkennen die kunnen
worden teruggeleid naar menselijk ingrijpen: de spoorweg, de snelweg, de overige
weginfrastructuur en de restanten van de vestinggracht van de Brialmontomwalling
(cf. infra). Op een lokale schaal moet worden aangenomen dat de topografie geen
informatie kan verstrekken over de situatie voorafgaand aan de 19e-eeuwe
stadsuitbreiding.
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Dit wordt bevestigd door het lengteprofiel van het onderzoeksgebied. Er is een
algemene dalende tendens zichtbaar, wat overeenstemt met de regionale
topografische situatie van het onderzoeksgebied.

20

Figuur 10. Hoogteprofiel van het gebied tussen de Posthofbrug en de spoorweg
van ZO naar NW, met aanduiding van het onderzoeksgebied (rode kader).

Anderzijds

is

op

het

DHM

en

het

hoogteprofiel

ook

zichtbaar

dat

het

onderzoeksgebied zelf, wanneer in detail bekeken, regelmatige pieken en dalen
vertoont die kunnen worden teruggekoppeld aan het huidige landgebruik (cf. supra).
Dit betekent dat bij de aanleg van de huidige infrastructuur de algemene topografie
is gerespecteerd, maar dat de oudere topografische situatie verdwenen is. Hierbij
moet worden gedacht aan zowel de topografische situatie tijdens het bestaan van
de Brialmontomwalling als de oudere microtopografie die aan het gebruik als
akkerland (cf. infra) kan worden verbonden.

Uit het raadplegen van de topografische data voor het onderzoeksgebied kan dus
worden besloten dat het onderzoeksgebied regionaal gezien op een gunstige
situatie ligt voor het aantreffen van archeologische sporen en structuren, maar dat
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er lokaal gezien geen of onvoldoende data beschikbaar is. In een volgend hoofdstuk
wordt de hydrografische situatie onderzocht om vast te stellen of er in deze data
aanwijzingen kunnen worden gevonden voor een ouder landgebruik of oudere
structuren, aangezien het onderzoeksgebied zich op de rand van een ouder
alluviaal landschap bevindt, alsook of er aanwijzingen kunnen worden gevonden
voor de eventuele bewaringstoestand (door een hoge of lage grondwaterstand) van
archeologische sporen en structuren.

5.1.2.1

Hydrografische situering

De topografische situering hangt over het algemeen nauw samen met de
hydrografische situering, het complex van beken en rivieren dat sterk door de mens
beïnvloed is, maar ook een sterke invloed op de bewoningsdynamiek heeft gehad.

De data uit de hydrografische atlas tonen voornamelijk twee dingen: enerzijds wordt
het onderzoeksgebied niet doorsneden of ligt niet binnen het stroomgebied van een
waterloop (de gekarteerde waterloop ten zuiden van het onderzoeksgebied heeft
waarschijnlijk

te

maken

met

de

voormalige

vestinggracht

van

de

Brialmontomwalling). Dit betekent dat het gebied zich op een relatief droge bodem
bevindt, die zeer geschikt is voor menselijke activiteiten (een natte bodem sluit
menselijke activiteiten echter niet a priori uit).
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Figuur 11. Situering van het onderzoeksgebied ten opzichte van de Vlaamse
Hydrografische Atlas.

Anderzijds tonen de hydrografische gegevens ook aan dat het onderzoeksgebied
zich in een wig tussen de Schelde en het Schijn bevindt. Wanneer men dit

HEMBYSE ARCHEOLOGIE
ARCHEOLOGIE

terugkoppelt naar de topografische gegevens, ligt het onderzoeksgebied dus op de
noordelijke flank van een pleistocene dekzandrug in een wig naar de Schelde en
het Schijn. Dit is een uitstekende locatie voor menselijke activiteiten. De situering
van het gebied kan dus een belangrijke factor geweest zijn voor de keuze of het
gebruik van het gebied in het verleden. Anderzijds kan de aanwezigheid van een
rivier, een beek en een helling (topografisch element) echter ook een impact gehad
hebben op de bewaring en/of de erosie van de bodem, namelijk in de vorm van
afspoeling (erosie) van sediment. De goede positie van het gebied ten spijt, kunnen
de archeologische resten door erosie vernietigd of begraven zijn. In een volgend
hoofdstuk zal dus de erosiegevoeligheid van het onderzoeksgebied worden
onderzocht.

5.1.2.2

Erosiegevoeligheid

De mate waarin een gebied erodeert kan gevolgen hebben voor de archeologische
waarde van het gebied: wanneer een site zich in een sterk tot zeer sterk
erosiegevoelig gebied bevindt, is algemeen gesteld de kans op bewaring kleiner, of
is de kans op het beschadigen van dit archeologisch erfgoed groter. Anderzijds
kunnen archeologische lagen door geërodeerde pakketten worden afgedekt,
waarbij de kans op een goede bewaring over het algemeen verbetert (of beter wordt
geacht). Om de erosiegevoeligheid van het onderzoeksgebied in te schatten
kunnen zowel de Erosiegevoeligheidskaart voor Vlaanderen als de Potentiële
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bodemerosiekaart per perceel worden onderzocht.

De Erosiegevoeligheidskaart voor de Vlaamse Gemeenten geeft voor elke
gemeente in Vlaanderen de gemiddelde gevoeligheid voor bodemerosie weer (de
dato 2006). De kaart geeft dus op niveau van Vlaanderen een eerste indicatie van
de locatie van erosiegevoelige gebieden. De kaart is een afgeleide van de
potentiële

bodemerosiekaart

per

perceel

(de

dato

2006).

Op

de

Erosiegevoeligheidskaart voor de Vlaamse Gemeenten staat het gebied ingekleurd
als “zeer weinig erosiegevoelig”. Het onderzoeksgebied is niet fundamenteel
veranderd sinds 2006, dus de kaart is nog steeds van toepassing.
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Figuur 12. Erosiegevoeligheid van het onderzoeksgebied in twee kaarten.

Op de Potentiële bodemerosiekaart per perceel, die een meer gedetailleerd beeld
geeft, staat het onderzoeksgebied niet gekarteerd (“geen info”). Op basis van de
omliggende percelen kan echter gesteld worden dat het projectgebied gekenmerkt
wordt door een “zeer lage” tot “verwaarloosbare” potentiële bodemerosie.
De oorzaak voor deze stabiele situatie kan worden gevonden in de topografie van
het gebied. Het wordt grotendeels gekenmerkt door relatief zachte hellingen, die
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inherent weinig erosiegevoelig zijn. De beken en greppels hebben een traag debiet
en -in geval van hevige regenval en/of de afwezigheid van vegetatie (bijvoorbeeld
op geploegd akkerland)- heeft het water geen impact op het sediment. Dit in
tegenstelling tot akkers op steile hellingen bestaande uit fijne löss (cf. infra voor
bodemopbouw).

Dit betekent dus ook dat de mogelijk aanwezige archeologische sporen en
structuren binnen het onderzoeksgebied niet aan bodemerosie (voorafgaand aan
de stadsuitbreiding) onderhevig zijn. Dit betekent echter ook dat er bijvoorbeeld
voor laaggelegen gebieden weinig kans is op de aanwezigheid van afdekkende (en
dus beschermende) pakketten sediment. Dit verhoogt dan weer de kans op schade
aan de archeologische horizonten en sporen door landbouwactiviteiten (cf.
landgebruik op het historisch kaartenmateriaal).
In een volgend hoofdstuk zullen de aardkundige (geologische en bodemkundige)
data van het onderzoeksgebied onderzocht worden, enerzijds als een aanvulling op
de reeds gekende fysisch-geografische data en anderzijds om te komen tot een
conclusie over de landschappelijke ligging van het onderzoeksgebied. Deze kennis
van de bodemgesteldheid en de mogelijke antropogene impact daarop zal leiden
tot

een

meer

correcte

archeologische

verwachting

voor

het

huidige

onderzoeksgebied
5.1.3

5.1.3.1

Aardkundige situering
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Tertiair geologisch

De geologie bepaalt voor een groot stuk hoe de mens met een bepaald gebied
omgaat en welke activiteiten er ontplooid worden. De diepste lagen van de
aardkorst die in het onderzoeksgebied door de mens in het verleden konden
worden aangesneden, zijn de tertiaire (het geologische tijdvak van 66,0 tot 2,58
miljoen jaar geleden) geologische eenheden in de ondergrond. Dit zijn mariene
pakketten

van

de

oerzee

die

België

bedekten.

Deze

pakketten

worden

aangesneden bij het uitgraven van diepe structuren, zoals bijvoorbeeld waterputten
en grachten (denk aan grachten van mottekastelen of forten). Deze lagen kunnen
ook zijn aangesneden omwille van hun waarde als grondstof: in het geval van
kleiafzettingen kunnen deze voor bijvoorbeeld baksteenproductie zijn aangewend.

Wie heden ten dage door Berchem wandelt, kan zich moeilijk inbeelden dat dit
gebied in lang vervlogen tijden een oerzee was, waar zich eeuwenlang dikke
pakketten mariene afzettingen gevormd hebben. Niets is minder waar en het
onderzoeksgebied is gekarteerd binnen de Formatie van Diest, wat neerkomt op
mariene afzettingen van heterogeen groen tot bruin zand met afzettingen van
grindlagen, (ijzer)zandsteenbanken en/of kleirijke horizonten. In deze afzettingen
zijn de zanden glauconiethoudend en micarijk. Er kunnen fossielen (onder andere
haaientanden) in voorkomen. Dergelijke glauconiethoudende zanden worden door
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de mens niet direct als grondstof ontgonnen, in tegenstelling tot zware gerijpte klei
of fijne zandpakketten. Men hoeft dus geen grootschalige ontginningen naar
delfstoffen in het onderzoeksgebied te verwachten.

Figuur 13. Situering van het projectgebied op de tertiair geologische kaart.
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De afzettingen van de Formatie van Diest zijn tussen de 7 en de 5 miljoen jaar oud.
Op dat was er überhaupt van de mens, van Antwerpen of van de Posthofbrug nog
geen sprake, maar het aansnijden van deze lagen geeft wel een indicatie van
datering. Deze lagen worden immers afgedekt door quartaire (zie verder) lagen,
dewelke wel van groot belang zijn voor de menselijke activiteiten.
Deze lagen bevinden zich dus diep onder de quartaire afzettingen en worden enkel
bij zeer diepe uitgravingen aangesneden. Bij uitzondering worden deze lagen
tijdens archeologisch onderzoek aangesneden en dan zijn ze veelal een aanwijzing
voor een totale afwezigheid van archeologische sporen (aangezien de quartaire
pakketten verdwenen zijn).

Op basis van de isohypsen bevindt de top van de tertiaire gelaagdheden zich
binnen het onderzoeksgebied op 5 tot 10 meter TAW, dit zou betekenen dat de
tertiaire gelaagdheden zich binnen het onderzoeksgebied zich 4 meter onder het
maaiveld kunnen bevinden, ofwel dat er geen quartaire gelaagdheden aanwezig
zijn (i.e. dagzomende tertiaire pakketten). Aangezien het onderzoeksgebied zich
circa

halverwege

tussen

beide

isohypsen

bevindt,

bevinden

de

tertiaire

gelaagdheden zich vermoedelijk rond 7-8 meter TAW en dus 2 tot 1 meter onder
het huidige maaiveld (recente afgravingen niet inbegrepen). Dit betekent dat
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diepere structuren zoals grachten en waterputten deze tertiaire lagen vermoedelijk
wel zouden aansnijden.
Bovenop de tertiaire sedimenten bevinden zich de quartaire sedimenten, die de
voornaamste invloed hebben gehad op het aanvoelen en het gebruik van het land
door de mens in het verleden.

5.1.3.2

Quartair geologisch

Op de quartair geologische kaart staan de bodemtypes weergegeven die afgezet
zijn in het quartaire tijdvak (onderverdeeld in het Pleistoceen en het Holoceen,
respectievelijk voor en na de laatste ijstijd), met name vanaf 2,58 miljoen jaar
geleden tot op heden. Deze afzettingen zijn meestal vrij ondiep aan de oppervlakte
aanwezig en zijn in grote mate bepalend voor menselijke activiteiten zoals
landbouw, veeteelt, enzovoort.
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Figuur 14. Situering van het onderzoeksgebied ten opzichte van de quartair
geologische kaart.

De Quartair geologische kaart geeft aan dat de quartaire ondergrond ter hoogte
van het projectgebied bestaat uit profieltype 1, wat slaat op eolische afzettingen uit
het Holoceen, bestaande uit zand en zandleem. Het onderzoeksgebied wordt dus
gekenmerkt

door

luchtige

en

gemakkelijk

bewerkbare

gronden,

wat

een

aantrekkingspool voor de mens in het verleden is geweest.
Dit komt neer op de zogenaamde Formatie van Maldegem. Het betreft zandige
eolische afzettingen die werden afgezet door overheersende noordenwinden
gedurende het Weichseliaan boven het vlakke laagterrasoppervlak en afkomstig
zijn van deflatie (i.e. het uitblazen van fijn materiaal door de wind) van dit oppervlak.
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Dit is ook herkenbaar in op het digitaal terreinmodel, waarop de pleistocene
dekzandrug herkenbaar is. Het onderzoeksgebied bevindt zich op de noordelijke
flank.

In de samengestelde Quartair-profieltypekaart5 staat het onderzoeksgebied
gekarteerd als profieltype D#, dit komt neer op grove eolische sedimenten uit het
laat-Weichseliaan en het vroege Holoceen. Het sediment zelf is mogelijk
gedeeltelijk erosief tertiair materiaal.
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Figuur 15. Situering van het onderzoeksgebied ten opzichte van de
samengestelde quartair geologische profieltypekaart.

In combinatie met de tertiair-geologische kaart zou dit dus betekenen dat het
onderzoeksgebied gekenmerkt werd door een pakket laat-Pleistoceen en/of
Holoceen stuifzand bovenop zandige mariene sedimenten uit het tertiair. Het
gebied is dus een stuifzandrug die uitkijkt over de Schelde en het Schijn, dit is een
uitgelezen locatie voor menselijke activiteiten. Sinds het begin van het Holoceen
heeft de situatie zich gestabiliseerd, de Scheldeloop is tevens gestabiliseerd en de
grondwatertafel is gestegen. Dit betekent dat het onderzoeksgebied aan de rand
van een riviervallei is komen te liggen en ook dit lijkt een goede locatie voor
menselijke activiteiten. In de afgelopen millennia sinds het begin van het Holoceen
is er in deze quartaire sedimenten echter heel wat bodemvorming opgetreden en
zijn de bodems ook voor menselijk gebruik omgezet. Dit heeft een nadrukkelijke

5 Adams R. & Vermeire S. in samenwerking met De Moor G., 2002. Toelichting bij de
Quartairgeologische Kaart - kaartblad 15 Antwerpen, Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap, Afdeling Natuurlijke Rijkdommen en Energie, Brussel.
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impact op het archeologisch bodemarchief en het raadplegen van de bodemkaart
is dan ook noodzakelijk voor een correcte inschatting van het archeologisch
potentieel. Op de bodemkaart van België wordt immers verduidelijkt welke
bodemvorming heeft opgetreden en of deze bodems een bepaalde functionaliteit
hebben (cf infra).

5.1.3.3

Bodemkaart van België

De menselijke activiteiten hebben zich sinds jaar en dag (sinds het begin van het
Neolithicum, nvdr.) toegespitst op landbouw en veeteelt en in die optiek zijn de
bodems in België geïnventariseerd naar -voornamelijk- de bodemtextuur en de
vochtigheid, met het oog op een duidelijk beeld van waar welke gewassen geteeld
kunnen worden.
Op de bodemkaart van België staat het gebied ingekleurd als OB, wat neerkomt op
bebouwde gebieden waar geen inventarisatie van de bodems mogelijk was.
Het gebied is dus sinds circa 1860 (i.e. sinds de bouw van de Brialmontomwalling,
cf. infra) totaal ongeschikt voor landbouw en veeteelt, maar dit is mogelijk niet altijd
zo geweest. Met andere woorden, de huidige bebouwing is geen goede indicator
voor de aard van het gebruik van het gebied door de mens in het verleden. De vraag
hierbij moet zijn of het gebied voorafgaand aan de groei van de stad Antwerpen al
dan niet aantrekkelijk was voor de mens.
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Figuur 16. Situering van het onderzoeksgebied ten opzichte van de bodemkaart.

Net bezuiden het onderzoeksgebied staat de bodem ingekleurd als Pdp(o), wat
neerkomt

op

sterk

antropogeen

beïnvloede

matig

natte

gronden

zonder

profielontwikkeling, gevormd in een sediment van lichte zandleem. Deze alluviale
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bodems vertonen een ploeglaag van 25-30 centimeter, waarbij roestvorming
optreedt op 30-60 centimeter diepte. De gleyverschijnselen in het moedermateriaal
zorgen voor een bruingrijze bodem met duidelijke roestvlekken.
Het polygoon waarbinnen deze bodems zijn gekarteerd komt overeen met het
polygoon van de hydrografische atlas waarbinnen een van nature overstroombaar
gebied is ingetekend. Hier moet dus sprake zijn van een voormalige laagte,
depressie of beekgrond, waarbinnen afstroming van sediment mogelijk was. Het
gaat misschien om kwel aan de voet van de pleistocene dekzandrug, of een
kartering

beïnvloed

door

de

aanwezigheid

van

de

grondwerken

aan

de

Brialmontomwalling. Door een gebrek aan data is het dus geheel niet duidelijk of
deze kartering ook binnen het onderzoeksgebied geldig is. Een mogelijke aanvulling
op het gebrek aan data kan aangereikt worden door de boringen die in de Databank
Ondergrond Vlaanderen zijn opgenomen. Deze worden in een volgend hoofdstuk
besproken.

5.1.3.4

Gekende boringen6

Gekende en gekarteerde boringen die in de DOV (Databank Ondergrond
Vlaanderen) zijn opgenomen, kunnen een waardevolle aanvulling zijn op de
gekende aardkundige gegevens, ook al zijn deze meestal niet met archeologische
doeleinden in gedachten uitgevoerd. Het zijn eerder sonderingen voor het bepalen
van draagkracht of samendrukbaarheid.
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Binnen

het

onderzoeksgebied

zijn

geen

boringen

uitgevoerd,

enkel

ten

(noord)westen van het onderzoeksgebied werden in 2004 twee boringen uitgevoerd
binnen dezelfde bodemtypes die binnen het projectgebied werden gekarteerd.
Beide boringen bevinden zich vlak naast de Schelde.

Boring kb15d28e-B419 ten oosten van het onderzoeksgebied is uitgevoerd in 1955
op de rand van de toenmalige vestinggracht. De data uit deze boring kunnen niet
eenduidig op het huidige onderzoeksgebied geprojecteerd worden. Er is sprake van
50 centimeter aangevoerde grond, waaronder tot 2,5 meter diepte quartaire
pakketten werden vastgesteld. Dit strookt met de inschatting van de dikte van deze
pakketten op basis van de tertiair isohypsen (cf. infra). Er zijn geen sporen van een
natuurlijke bodemopbouw aanwezig en mogelijk is de impact van de aanwezigheid
van de Brialmontomwalling voelbaar (bijvoorbeeld het afvlakken van schootsvelden
of een deel van de structuren die reeds ontmanteld waren, …).

6

www.geopunt.be
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Voor meer details over de DOV-boringen wordt verwezen naar de boorrapporten in
de bijlage.

Figuur 17. Situering van enkele DOV-boringen ten (noord)oosten en ten zuiden
van het onderzoeksgebied.
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Ten zuiden van het onderzoeksgebied zijn boringen gekarteerd die samenvallen
met de voormalige gracht en glacis van de vesting, maar voor dit gebied zijn meer
recente sonderingen beschikbaar. In 2017 werden in het kader van de bouw van
een seinhuis sonderingen uitgevoerd. Deze zijn door Hembyse Archeologie reeds
onderzocht en besproken in de bureaustudie voor het onderzoeksgebied
“Seinhuis”7. Deze data worden in onderstaande hoofdstukken hernomen en geven
een goed beeld van de bodemopbouw van de vestinggracht.

7

De Smaele & Pieters, 2018.
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5.1.3.5

Sonderingen Berchem-Seinhuis

In 2012 werden zowel door Sondex als door Envirosoil sonderingen uitgevoerd met
als doel de draagkracht en de samenstelling van de bodem vast te stellen.
Onderstaande figuur is een vertaling van beide sondeerverslagen. Uit deze
sonderingen kan een aanzienlijke hoeveelheid informatie geput worden om tot een
archeologisch besluit te komen.
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Figuur 18. Situering van de boringen binnen het onderzoeksgebied (grondplan:
De Smaele & Pieters 2018).

Uit de vaststellingen van Sondex in verband met de algemene bodembouw kan
worden besloten dat de vulling van de vestinggracht bestaat uit anderhalve meter
aangevulde/geroerde grond, waaronder een pakket van nogmaals een halve tot
anderhalve meter aangevoerde/geroerde grond aanwezig is. Deze pakketten
kunnen

verbonden

worden

aan

de

sloop

en

de

ontmanteling

van

de

Brialmontomwalling. Er is in het rapport een duidelijk onderscheid tussen deze
lagen en de beschreven lagen op dieper niveau. Deze laatste kunnen mogelijk
geïnterpreteerd worden als de natuurlijke bodem (quartair materiaal) waaronder
mariene sedimenten (tertiair materiaal) aanwezig zijn. Er is sprake van schelpen
(i.e. tertiaire sedimenten) vanaf 6 meter diepte.

Er werden tevens twee manuele boringen uitgevoerd, zijnde BM1 en BM2. Beide
boringen werden met een edelmanboor uitgevoerd en zijn voor een archeologische
interpretatie vatbaar. Uit deze boringen kan worden afgeleid dat er een aanvulling
aanwezig is tot een diepte van anderhalve meter onder het maaiveld. Een
kenmerkende horizont is een puinrijke laag van circa 50 centimeter dik. Dit wijst

HEMBYSE ARCHEOLOGIE
ARCHEOLOGIE

sterk in de richting van afbraak en aanvulling. De onderliggende lagen wijzen op
een grachtvulling (bruine, lemige lagen met inclusies van schelpen), het is pas op
een diepte van 3,5 meter dat het moedermateriaal wordt aangesneden.
Boring BM2 is zeer sterk vergelijkbaar. De eerste poging van deze boring kon niet
worden uitgevoerd wegens het raken van een leiding op bijna 1 meter diepte8.
Aangezien beide manuele boringen buiten de zone van de uitgraving voor de
waterleiding liggen, moet worden verondersteld dat deze een weergave zijn van de
bodemopbouw zoals deze na de afbraak van de vesten is achtergebleven (en dus
niet een weerslag zijn van de aanvulling van de werksleuf voor de waterleiding,
nvdr.).
Dit zou dan weer betekenen dat de afbraak van de vesten een verstoring tot op 3,5
meter diepte heeft veroorzaakt. De kans op het aantreffen van archeologische
sporen of structuren onder deze uitbraak is zeer klein tot verwaarloosbaar.

Tevens in 2012 werden door Envirosoil sonderingen uitgevoerd om de bruikbaarheid
van de gronden (verontreiniging) vast te stellen. Hiervoor werden grondstalen
genomen, waarbij een visuele inspectie van de kleur, textuur en bijmenging
mogelijk was. Het is opvallend dat hierbij een tweeledig beeld is gevormd, waarbij
de sonderingen in het noordelijke deel van het projectgebied “Seinhuis” een ander
beeld dan deze in het zuidelijke deel van het projectgebied “Seinhuis” geven. Alle
sonderingen geven een beeld van een recente aanvulling tot 70 centimeter diepte
(met fijn stabilisé zand), waarbij deze in het noorden een zandige en puinige laag
tot 1,7 meter diepte afdekt. Kan dit met de geslechte courtine (cf. infra) van de
Brialmontvesting

vereenzelvigd

worden

?

In

het

zuidelijke

deel

van

het

projectgebied “Seinhuis” geven de sonderingen een beeld van een kleiige laag, die
intuïtief eerder aan een grachtsedimentatie doet denken.
De resultaten van de staalnames van Envirosoil kunnen niet direct aan de gekende
historische en cartografische data verbonden worden en er moet worden vermeld
dat de staalname bij deze sonderingen met een frequentie van 1 staal per 50
centimeter diepte zijn uitgevoerd, met een increment van 1 staal per 30 centimeter
in de bovenste meter vulling. Dit zorgt voor een veralgemening van het beeld.

De meest bruikbare sonderingen voor archeologische doeleinden zijn dus BM1 en
BM2 van Sondex, die tonen dat het tracé van de vestinggracht mogelijk tot een
diepte van 3,5 meter uit een puinige aanvulling bestaat, die afkomstig is van de
afbraak van de structuren op de courtine. Dit komt echter niet geheel overeen met
de gegevens die in de proefputten (cf. infra) zijn vastgesteld.
Het is dus noodzakelijk om te kijken naar zowel de omvang van de sleuf voor de
waterleiding als de bodemopbouw in de testputten en hieruit af te leiden wat de
kans is op het aantreffen van archeologische sporen en structuren.

8

Dit is een andere leiding dan de waterleiding waarover verder in de tekst sprake. Dit wijst
dus op de aanwezigheid van andere verstoringen in de ondergrond. Dit is, gezien de situering
tussen wegen en spoorwegen, niet verwonderlijk.
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5.1.3.6

Waterleiding

Diagonaal door het onderzoeksgebied “Seinhuis” loopt een waterleiding van WaterLink. De aanlegsleuf voor deze waterleiding bedroeg een breedte van circa 10
meter, aangezien in talud werd afgegraven9. De positionering van de waterleiding
en de aanlegsleuf is gebeurd op basis van twee coördinaten van Water-Link.
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Figuur 19. Situering van de waterleiding en de testputten ten opzichte van de
Wederopbouwkaarten (grondplan “Seinhuis”: De Smaele & Pieters 2018).

9

Mondelinge mededeling P. Veegaete, CIT Blaton.
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Op basis van dit grondplan is duidelijk dat de sleuf reeds een aanzienlijk deel van
dat onderzoeksgebied heeft verstoord, zowel in het gedeelte waar circa 1960 de
gracht nog aanwezig was, als op de voormalige courtine van de Brialmontvesting
(cf. infra). Ondergrondse structuren zijn, indien deze aanwezig waren, door deze
sleuf vernietigd. Wanneer men deze waterleiding op het huidige onderzoeksgebied
“Posthofburg” projecteert, wordt duidelijk dat de zuidwestelijke hoek van het
onderzoeksgebied waarschijnlijk door deze grondwerken is verstoord. In deze zone
van het onderzoeksgebied bevonden zich volgens het historisch kaartenmateriaal
(cf. infra) de resten van de vestinggracht.

5.1.3.7

Testputten grondwater

Aangezien de data over de hoogte van het grondwaterpeil uit de sonderingen van
Sondex niet eenduidig met de werkelijke situatie leken overeen te komen, werden
twee testputten op het terrein uitgevoerd (cf. supra voor het grondplan). Hembyse
Archeologie kon deze testputten (zie afbeelding 19 voor de situering) in 2017
bekijken, het betreden was omwille van veiligheidsoverwegingen niet mogelijk.
Desalniettemin konden enkele basisvaststellingen worden gedaan.
De meest noordelijke testput (1) was circa 4 x 2 x 4 meter in omvang (op het
maaiveld) en toont een dik, puinig pakket, dat aan een recente aanvulling kan
worden verbonden.
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Deze aanvulling is zeker 1 meter dik, daaronder bevinden zich groengrijze kleiige
lagen met inclusies van baksteen. Dit is bijna zeker de vulling van de vestinggracht.
De situering strookt met het historisch kaartenmateriaal (cf. infra).
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Figuur 20. Beeld op de noordelijke testput en de vermoedelijke gelaagdheden.

Bijna onderin de testput is een laag grijs kleiig materiaal aanwezig, in deze is het
niet duidelijk of het gaat om een oudere grachtvulling, dan wel om het tertiair
sediment. Op basis van de meest zuidelijke proefput kan worden besloten dat het
waarschijnlijk wel om tertiair materiaal gaat.

De zuidelijke testput (2) is circa 4 x 2 x 4,5 meter in omvang (op het maaiveld) en
toont in de bovenste anderhalve meter een opeenvolging van recente pakketten
aanvulling. Er kon een gelaagdheid van het quartaire moedermateriaal vastgesteld
worden, het betreft een laag fijn beige zand met sporen van roestvorming. Dit wijst
op droog licht lemig zand. Onder deze laag was tevens een pakket grindhoudend
zand aanwezig, dit wijst op fluviatiele quartaire afzettingen.
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Deze laag werd doorsneden door een grote recente verstoring, die met puin is
aangevuld.

Figuur 21. Beeld op de zuidelijke testput en de vermoedelijke gelaagdheden.

Onder deze lagen leek een vrij steriel donkergrijs tot donkergroen pakket kleiig zand
aanwezig, dit is waarschijnlijk het tertiair sediment van de formatie van Diest.
Gezien de diepe verstoringsgraad van het quartair materiaal lijkt de kans op het
aantreffen van archeologische sporen en structuren zeer klein.

Uit de bodemkundige data kan dus worden besloten dat het onderzoeksgebied
“Seinhuis” reeds in grote mate door de mens is aangetast. De vraag is dan ook of
er in het huidige onderzoeksgebied een vergelijkbare verstoring van de ondergrond
kan worden vastgesteld. In een volgend hoofdstuk zal dus worden onderzocht of er
in het historisch kaartenmateriaal en in de archeologische kennis van de regio
aanwijzingen en/of bevestigingen kunnen worden gevonden voor het landgebruik in
vroeger tijden en de mogelijke bewaring van archeologische sporen en structuren.
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5.2
5.2.1

Historische beschrijving van het onderzochte gebied en zijn omgeving
Berchem en de Posthofbrug

De gemeente Berchem is ontstaan als een landelijk dorp in de schaduw van de
stad Antwerpen en zou ontwikkeld zijn vanuit een lokale hoogte in het gebied.
Reeds sinds de Frankische periode lijkt Berchem een gehucht geweest te zijn, dat
vanaf de 13e eeuw in handen van adellijke heren was.
De aanwezigheid van de Sint-Willibrorduskerk zou hierbij de katalysator voor alle
ontwikkelingen zijn geweest. Willibrord(us) was de missionaris die in de 7e en 8e
eeuw de regio rond Antwerpen tot het Rooms-Katholieke geloof kon kerstenen.
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Figuur 22. Willibrordus predikt zijn geloof aan besnorde heidenen.

Hierbij zou hij in een open plek in het bos, dat zich dus te Berchem moet hebben
gesitueerd,

een

kapel

hebben

gebouwd.

Deze

kapel

moet

een

zekere

aantrekkingskracht op de mens hebben uitgeoefend, want rond deze kapel (die
later de huidige Sint-Willibrorduskerk werd) groeide het gehucht Berchem.
De oudste vermelding van het dorp kan in een 14e-eeuwse kopie van een
manuscript uit 118610 in het Rijksarchief in Antwerpen worden teruggevonden,
waarin het reeds als “Berchem” wordt vermeld. Wat de oorsprong van het toponiem
is, is niet duidelijk. Het kan gaan om het “heem” op de “berg”, waarbij men kan
veronderstellen dat de meest eenvoudige verklaring ook wel de correcte kan zijn.

10

http://bouwstoffen.kantl.be/tw/query/?find=berchem&field=lem
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Wat er ook van zij, Berchem blijft tot in de 19e eeuw een vrij ruraal gebied, waarna
het in de schaduw van de vestingen van Brialmont (vanaf 1859) komt te liggen. Het
onderzoeksgebied zal hierdoor volledig worden ingenomen (zie verder).

In de eerste helft van de 19e eeuw begint Antwerpen sterk te groeien en is er nood
aan uitbreiding. Men heeft -onterecht- het gevoel dat de Spaanse omwallingen de
groei van de stad belemmeren en deze worden ontmanteld. België heeft echter,
als neutrale pion op het Europese politieke toneel, de nood om zichzelf tegen
invallers van alle zijden te verdedigen en vanaf 1859-1860 wordt werk gemaakt van
een systeem van versterkte steden, met Antwerpen als het “nationaal reduit”, een
“Fort Alamo” als het ware, ingeval van nood de garanten van de neutraliteit hun
beloftes niet zouden nakomen.
Ironisch genoeg zou in 1914 de kleine rivier de IJzer in zeven haasten tot het
“Alamo” worden omgebouwd, terwijl Antwerpen aan de bezetter werd overgelaten
(zie verder).

De Grote Omwalling van Brialmont (vernoemd naar de ontwerper) was 15 kilometer
lang en bestond uit een verdedigingssysteem in de diepte, met vooruitgeschoven
forten en wallen rond de stad. Het systeem was dan wel levensvatbaar in 1860,
maar het was reeds in 1871 (na de Frans-Pruisische oorlog, die de innovaties in de
artillerie aan de wereld toonde, nvdr.) obsoleet.
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Figuur 23. De in 1914 verwoeste Herentalsepoort, deze foto geeft een goed beeld
van de obsolete versterking van de stad langs de binnenzijde.
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Na de technologische en militaire sprongen van het begin van de 20e eeuw werd
het verdedigingssysteem uitgebreid met betonnen forten die zich verder van de
stad zelf bevonden. De verdediging in de diepte werd nog verder uitgediept.
Nogmaals was dit een maat voor niks, aangezien de fortenbouw de militaire
vooruitgang niet kon bijbenen. Het gezegde dat generaals zich voorbereiden op de
vorige oorlog, in plaats van de volgende, is hier zeker van toepassing.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog bleek al snel dat de forten nutteloos waren en dat
het geïnvesteerde kapitaal, de middelen en de mankracht geen vruchten zouden
afwerpen. Een deel van de Belgische troepen trok zich in 1914 zoals gepland op
het Nationaal Reduit terug, maar het werd de militaire leiding al snel duidelijk dat
de Duitse troepen weinig echte interesse in Antwerpen hadden. Parijs was het
hoofddoel !
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Figuur 24. Duitse propaganda toont soldaten die zich kostelijk amuseren met het
plukken van kippen, alsof de oorlog een uitstap van de jeugbeweging was. In
realiteit sneuvelden de Duitse soldaten aan een onmenselijk tempo, de kippen
waren vermoedelijk gestolen van Belgische burgers.

De vesting Antwerpen bleek voor de Duitse oorlogsmachine echter zeer hinderlijk
aan de rechterflank en daarom werd Antwerpen stormenderhand ingenomen. De
forten die weerstand boden werden systematisch veroverd en het Belgisch leger
droop af richting de enige plaats in het land waar stand kon worden gehouden. Het
waren uitgerekend de natuurkrachten van de zee en niet de macht van beton en
staal die de Duitse troepen deden vastlopen.

Na de ontnuchtering van 1918 bleek dat de forten van Antwerpen weinig strategisch
nut hadden. Dit bleek nog maar eens in de Tweede Wereldoorlog. Na deze
(voorlopig) laatste allesverwoestende oorlog werd gekozen voor de weg van
vooruitgang en economie: wat nog van de fortengordel en de Brialmontvesting
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overbleef, werd afgebroken en de stadsomwallingen werden ontmanteld, net zoals
met de Spaanse Omwalling was gebeurd. Berchem en het onderzoeksgebied
werden door een uitdijende stad en een zich immer vertakkende infrastructuur
opgeslorpt.

De Posthofbrug is vernoemd naar het gelijknamige statige “hof van plaisance” met
de naam “Posthof”11, zoals dit ook voorkomt op de kaart van Ferraris. Van al deze
landelijke elementen is heden ten dage niks overgebleven.
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Figuur 25. Zicht op het onderzoeksgebied (rechts) op de foto in 1968, dit is de
huidige hoek van de Posthofbrug en de Binnensingel. Onder: de huidige situatie.

11

IOE, object 120653.
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Het is dus zinvol om te gaan kijken naar het historisch kaartenmateriaal en de
Centrale Archeologische Inventaris om na te gaan welke archeologische relicten
aan de infrastructurele vraatzucht zijn ontkomen en of er rond het huidige
onderzoeksgebied enigszins aanwijzingen zijn voor archeologische relicten die
verwijzen naar het rurale karakter van het stille Berchem.
5.2.2

Relevante historische kaarten en plannen

Om de archeologische waarde van het onderzoeksgebied in te schatten wordt in
onderstaand hoofdstuk historisch kaartenmateriaal onderzocht. Dit overzicht is niet
exhaustief en maakt voornamelijk gebruik van kaarten die een inzicht kunnen
verschaffen over het landgebruik van het onderzoeksgebied en dus indirect ook
over de bewaring van archeologische sporen en structuren.
Er is gebruik gemaakt van kaartenmateriaal dat online beschikbaar is (waaronder
Geopunt en Cartesius).

5.2.2.1

Atlas van Ferraris (1777)

Op het beschikbare kaartenmateriaal dat aan de kaart van Ferraris voorafgaat,
staat Berchem meestal als een plaatsnaam met de desbetreffende kerk
aangeduid, dit geeft geen enkele informatie over het onderzoeksgebied zelf. Op de
Figuratieve Kaart van Antwerpen en de omliggende regio uit 174812, waarop
Berchem aangeduid staat, valt het onderzoeksgebied net buiten het kaartblad.
Desondanks kan worden verondersteld dat het onderzoeksgebied tot aan het einde
van de 18e eeuw een landbouwgebied was. Voor een duidelijke aanduiding van het
onderzoeksgebied

moet

worden

teruggegrepen

naar

het

gegeorefereerde

kaartenmateriaal van Ferraris, waar het onderzoeksgebied zich echter binnen een
zogenaamd “Hof van plaisance” of “speelhof” bevindt, namelijk het Posthof13,
waarvan de naam van de eigenaar overleeft in de huidige Van Vaerenberghstraat14

12
13
14

www.Cartesius.be.
IOE, object 120653.
IOE, object 102449.
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Figuur 26. Situering van het projectgebied op de kaart van Ferraris.

Op het “Plan de la ville et citadelle d’Anvers” uit 1701-180015 kan het dorpscentrum
van Berchem herkend worden, alsook een aantal straten, maar het Posthof kon niet
eenduidig herkend worden. Dit plan kon niet gegeorefereerd worden, aangezien het
plan gedeeltelijk panoramisch is opgevat. Er is dus geen concreet beschikbaar
vergelijkingsmateriaal, ouder dan de kaart van Ferraris.

Wat er ook van zij, het Posthof is op de kaart van Ferraris opgetekend als een
omwald areaal met een vijver, toegankelijk via twee bruggen, waarbinnen een
hoofdgebouw en twee bijgebouwen aanwezig waren. In landelijke gebieden zijn
deze “speelhoven” uitgegroeid tot statige landhuizen16, maar in Berchem is dit
speelhof onverbiddelijk gesloopt, voor een deel ten voordele van de militaire
waanideeën van de toenmalige regering en later door de roekeloze uitbreiding van
het woonareaal van Antwerpen.

Het kaartenmateriaal impliceert dus dat het onderzoeksgebied binnen een
landbouwgebied gelegen was, dat in de 18e eeuw omgevormd is tot een speelhof.
Het jongere kaartenmateriaal biedt echter een ander beeld, dat doet vermoeden
dat het speelhof “Posthof” meer ten noorden van het onderzoeksgebied gelegen
was. Het onderzoeksgebied moet op de kaart van Ferraris dus meer in
zuidoostelijke richting gesitueerd worden (zie pijl).

15
16

www.cartesius.be
Lovendegem
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5.2.2.2

Atlas der Buurtwegen, ca. 1840.

Op de Atlas der Buurtwegen uit de eerste helft van de 19e eeuw staat het Posthof
zeer correct weergegeven. Het bevindt zich duidelijk ten noordwesten van het
huidige onderzoeksgebied, wat er op duidt dat er een verschuiving van het
kaartblad aanwezig is in de kaart van Ferraris.
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Figuur 27. Situering van het projectgebied op de Atlas der Buurtwegen.

Een dergelijke verschuiving op het 18e -eeuwse kaartenmateriaal is niet ongewoon,
maar

een

verschuiving

in

zuidelijke

richting

zou

betekenen

dat

het

onderzoeksgebied op de kaart van Ferraris als akkerland is ingekleurd. Op de Atlas
der Buurtwegen is het onderzoeksgebied niet ingekleurd, er zijn geen structuren,
wegen of gebouwen aanwezig. Reeds op dat moment in de tijd bevindt het
onderzoeksgebied zich naast de spoorweg, die Antwerpen met Mechelen verbindt.
Met de kaart van Ferraris indachtig kan worden gesteld dat het onderzoeksgebied
aan de vooravond van de bouw van de Brialmontvesting akkerland was. Dit strookt
met de gegevens uit de bodemkaart ten zuiden van het onderzoeksgebied (zie
verder).
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5.2.2.3

Popp-kaart, circa 1842

Op de zeer gedetailleerde Popp-kaart, die grote overeenkomsten vertoont met de
Atlas der Buurtwegen en de kaartbladen van het primitief kadaster (terug te vinden
op Cartesius) is duidelijk dat het onderzoeksgebied nu deel uitmaakt van de
Brialmontvesting.
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Figuur 28. Situering van het projectgebied op de Popp-kaart. Rechts: zicht op de
vesten in Berchem (1964), waarbij de gracht en de borstwering zichtbaar zijn.

Het Posthof staat aangeduid als het “Posthof Kasteel”, op de Atlas der Buurtwegen
is dit gelijkaardig, maar dan in de Franse taal. Het onderzoeksgebied spreidt zich
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uit over de borstwering en de gracht. Op basis van de foto’s van de afbraak van de
vestingwerken is het niet duidelijk of er ook een onderwal aanwezig was.

5.2.2.4
Op

het

Vandermaelen kaarten (1846-1854)
gegeorefereerde

kaartenmateriaal

van

Vandermaelen

bevindt

het

onderzoeksgebied zich binnen het tracé van de Brialmontvesting, zoals zichtbaar
op de Popp-kaart.
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Figuur 29. Situering van het projectgebied op de kaart van Vandermaelen.

Behalve de spoorweg zijn er binnenin de omwalling geen structuren afgelijnd. Het
Posthof is nog steeds aanwezig, dit betekent dat de verstedelijking van het gebied
tussen

de

Spaanse

omwalling

en

de

Brialmontvesting

nog

niet

had

plaatsgevonden. Het is echter interessant om op te merken dat de Brialmontvesting
een hoekje van het Posthof heeft doorsneden, wat er mogelijk op wijst dat in deze
periode enkel nog de omwalling van het speelhof aanwezig was en dat de vijver en
de gebouwen reeds waren ontmanteld. Dit is ook op de Popp-kaart zichtbaar.
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5.2.2.5

Topografische kaart uit 1892

De topografische kaart uit 1892 geeft het beeld weer van hoe de situatie in en rond
het onderzoeksgebied was na de verstedelijking van het stadsdeel tussen de
Spaanse Omwalling en de Brialmontvesting.
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Figuur 30. Situering van het projectgebied op de topografische kaart uit 1892.

Het Posthof is verdwenen en opgenomen in het uitbreidend stedelijk weefsel
(waarschijnlijk reeds sinds 1882, wanneer ook de Van Vaerenberghstraat geopend
wordt). Het onderzoeksgebied zelf bevindt zich gedeeltelijk in de (natte) gracht en
gedeeltelijk op de borstwering. Op (of mogelijk achter) de borstwering zijn
verschillende gebouwen aangeduid, die op de kaart van Popp niet aanwezig waren.
Dit duidt er op dat deze gebouwen (militaire gebouwen ?) mogelijk pas in de tweede
helft van de 19e eeuw gebouwd zijn. Dit wijst er tevens op dat enkel in het meest
noordelijk deel van het huidige onderzoeksgebied structuren aanwezig waren,
andere dan de gracht.
Deze situatie bleef aanwezig tijdens de beide wereldoorlogen, al werd tijdens het
interbellum de spoorweginfrastructuur aanzienlijk uitgebreid.
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5.2.2.6

Snede van Mennes, 1932

Dit is zeer duidelijk zichtbaar op de zogenaamde snede van Mennes uit 193217, een
grondplan van de stad waarop de Borsbeeksepoort (de stadspoort ten noordoosten
van het onderzoeksgebied) staat aangeduid.

47
Figuur 31. Situering van het projectgebied op de snede van Mennes, 1932.

Dit grondplan geeft een goed beeld van de situatie tijdens het Interbellum: ten
noorden van het onderzoeksgebied is de verstedelijking volledig en ook buiten de
stadsomwalling zijn straten en dorpen verkaveld en bebouwd. Een deel van het
bastion ten noorden van het onderzoeksgebied is doorsneden door een breed
netwerk van spoorwegen.
Binnen het onderzoeksgebied kunnen enkele structuren worden herkend. Ten
eerste valt het op dat de helft van het onderzoeksgebied wordt ingenomen door de
vestinggracht. Op het jonger kaartenmateriaal is dit slechts 1/3, wat er op wijst dat
de gracht is aangeslibd. Er is tevens een muurtje opgetekend dat van noordwest
naar zuidoost op de vestinggracht aansluit. Er is geen duidelijke aanwijzing voor
andere structuren dan dit muurtje en de vestinggracht zelf. Dit muurtje is op de
borstwering gebouwd, die verder geen structuren (bijvoorbeeld kazernegebouwen,
of dergelijke) lijkt te herbergt. Dit betekent dat de borstwering hier enkel zal hebben
bestaan uit een brede baksteen muur die de scheiding vormde tussen het aarden
lichaam van de borstwering en de belendende vestinggracht.

17

Met dank aan Karen Minsaer, afdelingschef archeologie Stad Antwerpen.

HEMBYSE ARCHEOLOGIE
ARCHEOLOGIE

In 1932 had de vesting nog een bepaalde militaire functie, maar na Wereldoorlog
2, die duidelijk aantoonde dat een bewegingsoorlog de toekomst was, werd de
vesting obsoleet verklaard.

5.2.2.7

Topografische kaart uit 1948

Op de topografische kaart van het NGI uit 1948 is zichtbaar hoe de Brialmontvesting
alle functie verloren had. De gracht ligt nog open, maar de spoorweginfrastructuur
is uitgebreid, de verstedelijking is volledig. Een deel van de militaire infrastructuur
was reeds tijdens het Interbellum gesloopt.
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Figuur 32. Situering van het projectgebied op de topografische kaart uit 1948.
Onder: opruimen van de afbraak van het fort van Berchem in 1926.
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Op basis van deze kaart kan worden besloten dat het onderzoeksgebied
gedeeltelijk binnen de gracht en

gedeeltelijk op de borstwering van de

Brialmontvesting gelegen was.
Tevens staat de helling aangeduid, dit wijst er op dat het onderzoeksgebied niet
vlak was, maar gedeeltelijk op de oever van de gracht gelegen. De gebouwen die
op de topografische kaart uit 1892 zichtbaar zijn, worden in 1948 iets meer
gedetailleerd weergegeven. Waarschijnlijk gaat het om verschillende gebouwen die
bij de militaire infrastructuur hoorden, men kan denken aan opslagplaatsen,
barakken, werkplaatsen, … Binnen het onderzoeksgebied zijn geen dergelijke
structuren aanwezig, men kan denken aan gras of oppervlakteverharding, maar
geen gebouwen. Op de rand van de borstwering zal vermoedelijk een diep
gefundeerde fundering voor de weermuur aanwezig geweest zijn.

5.2.2.8

Wederopbouwkaarten (1950 en jonger).

Na de Tweede Wereldoorlog werden van de verwoeste delen van het land de
zogenaamde “Wederopbouwkaarten” gemaakt. Dit zijn reeds zeer gedetailleerde
kaarten, waarop ook het onderzoeksgebied aan de Posthofbrug kan worden
teruggevonden.
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Figuur 33. Situering van het projectgebied op de Wederopbouwkaarten.

Op dat moment was de omwalling nog niet volledig ontmanteld, de gracht lag nog
gedeeltelijk open en de gebouwen ten westen van de borstwering lijken nog
gekarteerd te zijn. Binnen het onderzoeksgebied kunnen verschillende structuren
waargenomen worden. De oostelijke rand van het onderzoeksgebied wordt voor
een groot deel ingenomen door het talud van de spoorweg. Dergelijk talud bestaat
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voornamelijk uit aangevoerde pakketten grond en puin. Er is waarschijnlijk ook
sprake van een groenbuffer op de rand van het talud.
In het zuidwestelijke deel van het onderzoeksgebied is een deel van de gracht
aanwezig, met mogelijk ook de resten van de borstwering en de weermuur. Ook
daar lijkt sprake te zijn van groen of bomen. Dit wijst op een verloederde staat van
de militaire infrastructuur. Deze infrastructuur is kort nadien (op een bijna
rancuneuze manier) afgebroken. Op de topografische kaart van het NGI uit 1969 is
ook dit deel van de gracht gedempt en de Posthofbrug is aangelegd om de nieuwe
ring rond Antwerpen te overspannen.

Figuur 34. Zicht op de kerk van Berchem in een steeds verder woekerende
infrastructuur van de Antwerpse Ring, de foto is vermoedelijk genomen ter hoogte
van de Brilschans .

Enkel ten westen van het onderzoeksgebied is een deel van de gracht bewaard, in
wat heden het kleine natuurgebied Wolvenberg is.
Vanaf de 20e eeuw worden ook luchtfoto’s beschikbaar, die een zeer objectieve
weergave van het onderzoeksgebied leveren.
5.2.3

Relevante luchtfoto’s
luchtfoto’s

Bovenstaande foto van de bouwwerken aan de Brilschans sluit goed aan bij de
informatie die uit de beschikbare orthofoto’s en luchtfoto’s kan worden afgelezen.
Voor het onderzoeksgebied zijn vermoedelijk wel luchtfoto’s uit de Eerste en
Tweede Wereldoorlog beschikbaar, maar deze zijn niet vrij te consulteren.
Aangezien het onderzoeksgebied niet in een langdurig beschoten en zeer
dynamische frontzone lag, weegt de investering van deze foto’s niet op tegen de
mogelijke kenniswinst over (verdwenen) structuren binnen het onderzoeksgebied.
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5.2.3.1

Orthofoto 1969-1979

Op de orthofoto die op Cartesius gedateerd wordt tussen 1969 en 1979, kan het
onderzoeksgebied herkend worden als deel van een omvangrijke werfzone.
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Figuur 35. Situering van het projectgebied op orthofoto uit 1969-1979 (vorige
pagina). Onder: sloop van de restanten van het fort van Berchem in 1964 en het
dynamiteren van de Turhoutsepoort.

Op de foto is zichtbaar dat alle resten van de Brialmontomwalling zijn verwijderd.
Op basis van contemporaine foto’s kan worden gesteld dat dit zeer gewelddadig is
gebeurd, met explosieven en bulldozers.
Op deze foto zijn binnen het onderzoeksgebied, behalve de stuitende afwezigheid
van de historische structuren van de omwalling, twee elementen zichtbaar. Ten
eerste is duidelijk dat er dwars door het onderzoeksgebied een werfweg is
aangelegd, dit is mogelijk zelfs een tijdelijke spoorlijn. Daarbij valt op dat de huidige
spoorlijn niet op hetzelfde tracé lag. Wanneer men terugkoppelt naar de
Wederopbouwkaarten is duidelijk dat het talud van de spoorweg oorspronkelijk
gedeeltelijk binnen het onderzoeksgebied lag, maar bij de werken in de jaren 1960’
in oostelijke richting is verlegd.
Op basis van de orthofoto uit 1971 kan worden besloten dat dit een opname is uit
de periode 1969-1970.
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5.2.3.2

Orthofoto 1971

Op deze orthofoto uit 1971 is inderdaad zichtbaar hoe in die periode de Singel is
doorgetrokken

en

de

spoorlijnen

hun

huidige

tracé

hebben

bereikt.

Het

onderzoeksgebied is een kale vlakte in plaats van een bouwwerf, geprangd tussen
de spoorlijn en de Posthofbrug. Ten westen is zichtbaar hoe de laatste restant van
de Brialmont-gracht (het huidige natuurgebied Wolvenberg) er als een rommelige
bouwwerf bijligt, dit was ook op de foto uit 1969 zichtbaar.
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Figuur 36. Situering van het projectgebied op orthofoto uit 1971.

Dit betekent dat de gracht volledig is gedempt en dat er op de voormalige
borstwering hoegenaamd geen structuren meer aanwezig waren. Mogelijk zijn de
gronden en het puin van de borstwering gebruikt om het deel van de gracht in het
zuiden van het onderzoeksgebied aan te vullen.
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5.2.3.3

Orthofoto uit 1990

De luchtfoto uit 1990 vult de gegevens uit de luchtfoto van 1971 aan. De opbouw
van de site is grosso modo dezelfde gebleven, maar het onderzoekgebied is in
gebruik genomen als bovengrondse parking.
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Figuur 37. Situering van het onderzoeksgebied ten opzichte van de luchtfoto uit
1990.18

Behalve het natuurgebied Wolvenberg (toen blijkbaar in gebruik als trailerpark) is er
geen enkel restant van de omwalling herkenbaar.

18

www.geopunt.be
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5.2.3.4

Orthofoto uit 2017

Op de vrij gedetailleerde luchtfoto uit 2017 is de meest recente evolutie van het
onderzoeksgebied zichtbaar. Het is de situatie zoals deze tijdens het plaatsbezoek
in 2017 werd aangetroffen.

55
Figuur 38. Situering van het onderzoeksgebied ten opzichte van de luchtfoto uit
maart 2017.19

Het onderzoeksgebied is in gebruik als gelijkgrondse parking, met hier en daar een
verloren groenperk.

Op basis van het historisch en cartografisch overzicht kan men zich dus de vraag
gaan stellen welke archeologische structuren binnen dit onderzoeksgebied
verwacht konden worden, zonder rekening te houden met gekende verstoringen
van het onderzoeksgebied (zie verder). Men kan er van uitgaan dat het
onderzoeksgebied tot aan de bouw van de Brialmontvesting (circa 1860) een
akkerland was. Bij de bouw van de Brialmontvesting is het onderzoeksgebied deel
gaan uitmaken van de vesting: in het noorden dwarst een deel van de borstwering
en mogelijk ook een onderwal het gebied. In het zuidelijke deel van het
onderzoeksgebied bevindt zich de (nu gedempte) vestinggracht. Men kan besluiten
dat er in theorie dus resten van de gracht, de onderwal en de borstwering aanwezig
waren, alsook eventueel oudere sporen die in het 18e -eeuwse akkerland aanwezig
waren.

19

www.geopunt.be
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In een volgend hoofdstuk zal worden ingegaan op de gekende archeologische data
van het gebied, waarbij zal worden gezocht naar indicatoren voor zowel de
aanwezigheid van oudere sporen als de impact van de afbraakwerken op de
Brialmontvesting.
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6
6.1.1

Archeologische situering van het onderzochte gebied
Erfgoedindicatoren

In volgende hoofdstukken zullen de gekende fysieke restanten binnen en rond het
onderzoeksgebied die een impact hebben op of een aanduiding voor archeologisch
erfgoed zijn, worden onderzocht. Dit is een aanvulling op de gegevens die uit het
kaartenmateriaal konden worden gedistilleerd.
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Figuur 39. Situering van de voor het onderzoeksgebied relevante elementen met
erfgoedwaarde ten opzichte van het onderzoeksgebied.

Binnen het onderzoeksgebied zelf zijn geen erfgoedindicatoren gekarteerd. De
volledige zone van de voormalige omwalling is als een blinde vlek in het
bovengronds

erfgoedlandschap

herkenbaar.

Binnen

de

19e-eeuwse

stadsuitbreiding zijn heel wat monumentale en/of waardevolle gebouwen in de
inventaris opgenomen. Deze hebben echter geen directe invloed op de inschatting
van het archeologisch kennispotentieel van het huidige onderzoeksgebied.
Wat de archeologische kennis van het gebied betreft, is er meer data beschikbaar.
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6.1.2

Archeologische indicatoren

Een groot aantal van de geregistreerde archeologische onderzoeken en vondsten
van Vlaanderen staat geregistreerd in de databank van de Centrale Archeologische
Inventaris (CAI).

6.1.2.1

CAI

Binnen het onderzoeksgebied is er sprake van de gekarteerde resten van de
Brialmontomwalling (CAI nr. 366357) en dan met name de borstwering.
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Figuur 40. Situering van de voor het onderzoeksgebied relevante archeologische
indicatoren

De meldingen in de omgeving van het onderzoeksgebied hebben dus uitsluitend
betrekking op de resten van de Brialmontomwalling. CAI Locatie 366357 heeft
betrekking op de volledige gordel. Op de CAI is zichtbaar hoe het onderzoeksgebied
zich ten zuidwesten van de Spoorbaanpoort (CAI Locatie 166088) bevindt. Het
onderzoeksgebied is dus niet binnen een bastion met stadspoort gesitueerd, maar
ten westen ervan. Deze vaststelling is vergelijkbaar met deze uit het archeologisch
onderzoek “Seinhuis” uit 2018.
Alle overige meldingen in de CAI in de directe omgeving van het onderzoeksgebied
hebben betrekking op ofwel de stadsversterkingen, ofwel nederzettingsstructuren
die zichtbaar zijn op het kaartenmateriaal van Ferraris (bijvoorbeeld CAI Locatie
366113).
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Nog niet in de CAI opgenomen (de dato 20 april 2018) zijn de resultaten van een
archeologisch onderzoek aan het voormalige postsorteercentrum (nu Posthoflei 5),
waarbij tijdens graafwerken tussen 2014 en 2017 muurwerk van een deel van de
Brialmontvesting is aangetroffen. Het rapport hiervan is nog in opmaak20, maar er
kan worden gesteld dat er in de verstedelijkte delen van de voormalige omwalling
een aanzienlijke kans is op het aantreffen van resten van de militaire infrastructuur.
Ook ter hoogte van de Brilschans van de voormalige Brialmontvesting zijn reeds
archeologische structuren van deze vesting aangetroffen21. Het gaat dus om delen
van de omwalling die aan de binnenzijde (stadszijde) van de vesting liggen. Het
huidige onderzoeksgebied bevindt zich zowel aan de buitenzijde, als tussen twee
bastions.

Bovenstaand overzicht geeft aan dat de verstedelijking en de bouw van de
omwalling in de 19e eeuw een nefaste impact hebben gehad op de mogelijk
aanwezige oudere archeologische sporen binnen het huidige onderzoeksgebied,
en ook binnen de gemeente Berchem. Strikt gezien is de kans op het aantreffen
van oudere sporen niet uitgesloten, maar door de bouw van de omwalling is de
kans op het aantreffen ervan drastisch verminderd. Bovendien is die kans en de
kans op het aantreffen van goed bewaarde resten van de borstwering ook drastisch
verminderd door de brutale afbraak van de omwalling.

In een volgend hoofdstuk worden de reeds bekrachtigde archeologienota’s in het
gebied onderzocht, aangezien deze een goede parallel kunnen bieden voor het
huidige onderzoek en de conclusies en denkpatronen van andere onderzoekers een
meerwaarde kunnen zijn voor een correcte inschatting van het archeologisch
kennispotentieel van de site.

6.1.2.2

Archeologienota’s

Zowel ten noorden als ten westen is het archeologisch kennispotentieel van een
onderzoeksgebied onderzocht, waarvan de resultaten in een bekrachtigde
archeologienota zijn verwoord. Zie plan nummer 24.

Ten noorden van het huidige onderzoeksgebied is door onderzoeksbureau RAAP in
2014-2015 een archeologisch onderzoek uitgevoerd, waarbij daadwerkelijk ook
resten van de omwalling werden aangetroffen. Deze opgraving heeft een aantal
structuren

van de brug,

de caponnière en

de saillant

van

een

bastion

gedocumenteerd. De vondsten bestonden voornamelijk uit muurresten.

Ook voor de heraanleg van de Binnensingel is door onderzoeksbureau VEC een
archeologienota opgesteld, deze vormt een lineair tracé ten noorden van het

20
21

Mondelinge mededeling C. Ryssaert, RAAP.
Bellens 2014.
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huidige onderzoeksgebied. Op basis van dit bureauonderzoek werd geen verder
onderzoek geadviseerd, daar de geplande werken geen directe bedreiging voor het
archeologisch bodemarchief inhielden.

Uit deze beide recente onderzoeken kan worden afgeleid dat er bij ondiepe
graafwerken weinig kans is op het aantreffen van of verstoren van archeologische
resten en dan voornamelijk archeologische resten van de Brialmontomwalling. Bij
diepere graafwerken bestaat er echter een kans op het aantreffen van muurresten
die aan deze omwalling kunnen worden verbonden. Zo blijkt dat tijdens de afbraak
van de omwalling niet alle resten van het bastion zijn verwijderd. Uit het onderzoek
van het gebied “Seinhuis” blijkt dat er waarschijnlijk ook resten van de grachtvulling
kunnen worden aangetroffen. Deze laatste heeft op zichzelf weinig archeologische
waarde, maar de onderzoeken tonen aan dat de afbraak van de omwalling, hoe
rancuneus of brutaal ook, toch niet alle resten heeft verwijderd en er op dieper
niveau onder het huidige maaiveld steeds een kans is op het aantreffen van resten
van de omwalling.

6.2

Datering en interpretatie van het onderzochte gebied

Men kan zich vervolgens afvragen of er middels het raadplegen van de historische
data, de historische kaarten, de luchtfoto’s en de gekende archeologische
gegevens voldoende elementen zijn om de historische en archeologische realiteit
van het huidige onderzoeksgebied te bepalen.
Men kan stellen dat de verzamelde data voldoende zijn om een bepaalde
verwachting naar de aanwezigheid van archeologische sporen en structuren op te
stellen, maar dat op basis van deze verwachting nog een aantal vragen blijft
openstaan. Er is dus nog niet voldoende data om de aan- of afwezigheid van
archeologische resten finaal aan te duiden of uit te sluiten.
6.2.1

Resten van de Brialmontomwalling

In eerste instantie is het duidelijk dat het huidige onderzoeksgebied zich bevindt op
de plaats waar in de 19e en 20e eeuw de borstwering van de Brialmontomwalling
bevond. De borstwering zelf bestond vermoedelijk (op basis van foto’s) uit een
rechte baksteen muur en een aarden ophoging. Bovenop deze ophoging bevonden
zich verschillende structuren, mogelijk militaire gebouwen, waarvan niet geheel
duidelijk is welke functie deze hadden. Binnen het onderzoeksgebied zelf kunnen
op basis van het kaartenmateriaal minstens drie eenheden worden herkend,
namelijk de borstwering zelf, de muur van de borstwering naar de vestinggracht en
de vestinggracht zelf. Van deze laatste is uit het onderzoek van 2018 gekend dat
deze waarschijnlijk voor een groot deel met kleiige sedimenten is opgevuld, waarna
de gracht is gedempt met behulp van een dik pakket bouwpuin.
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Figuur 41. Meest waarschijnlijke situering van de fundering van de borstwering.

Op welke manier de overige structuren, met name de resten van de borstwering
zich vertalen in het archeologisch sporenbestand is natuurlijk een andere kwestie.
Uit de vlakdekkende archeologische onderzoeken op de bastions van de omwalling
is gebleken dat er sprake is van muurwerk dat van de funderingen van de omwalling
afkomstig is. Delen van de ondergrondse structuur zijn dan wel bewaard, maar alle
bovengrondse structuren zijn vernietigd. Dit doet vermoeden dat er van de aarden
ophoging van de borstwering aan de Posthofbrug niks meer bewaard zal zijn. Van
de funderingen van de muur van de borstwering zijn mogelijk wel nog resten
bewaard. Deze zullen zich vermoedelijk op grote diepte onder het huidige maaiveld
bevinden.
Men kan dus besluiten dat er binnen het onderzoeksgebied zeker één en mogelijk
twee archeologische structuren aanwezig zijn, namelijk de fundering van de muur
van de borstwering en een deel van de vestinggracht (de vestinggracht loopt door
in het onderzoeksgebied “Seinhuis, nvdr.”).

Structuur

Aanwezig ?

Bewaring

Oudere grondsporen

Nee

vernietigd

Gebouwen op de borstwering

Nee

vernietigd

Nee

vernietigd

Enkel fundering

Slecht bewaard

Ja

Slecht bewaard

Aarden ophoging van de
borstwering
Muur van de borstwering
borstwering
Vestingggracht
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6.2.2
Op

Oudere archeologische sporen
basis

van

de

landschappelijke

en

aardkundige

situering

van

het

onderzoeksgebied kan men besluiten dat het gebied voorafgaand aan de aanleg
van de Brialmontomwalling een uitgelezen gebied was voor het uitoefenen van
landbouw en ook voor het bouwen van nederzettingen. Het dorp Berchem gaat
waarschijnlijk terug tot de vroege Middeleeuwen, maar ook oudere nederzettingen
(Romeinse periode, middeleeuwen, …) zouden in dit gebied aanwezig geweest
kunnen zijn. Het is echter zo dat de bouw van de Brialmontomwalling een
gigantische impact heeft gehad op de oudere archeologische sporen. Binnen het
onderzoeksgebied kan men de vestinggracht (een diepe uitgraving doorheen de
quartaire sedimenten en dus doorheen de sporen van menselijke activiteiten) en de
bouw van een diep gefundeerde borstwering heeft naar alle waarschijnlijkheid alle
oudere sporen van menselijke activiteiten vernietigd. In de enkele archeologische
onderzoeken die op de restanten van de Brialmontomwalling zijn uitgevoed, zijn
geen noemenswaardige oudere sporen aangetroffen.
De locatie is dus in theorie zeer geschikt voor het aantreffen van archeologische
sporen uit alle archeologische periodes, maar dit vervalt door de bouw (en de
afbraak) van de Brialmontomwalling.
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6.3

Verwachting ten aanzien van archeologische
archeologische sporen

Bovenstaande

gegevens

archeologische

sporen

en

bieden

dus

structuren

een

bepaalde

binnen

het

verwachting

onderzoeksgebied.

naar
Het

onderzoeksgebied is echter geen onbeschreven blad waardoor, ondanks deze
gunstige situering in het landschap, de archeologische verwachting naar de
aanwezigheid van archeologische sporen en structuren op basis van de hierboven
besproken geologische, bodemkundige, historische en archeologische parameters
dient bijgesteld te worden.

1.

Het onderzoeksgebied bevindt zich op de noordelijke flank van een zandige
pleistocene dekzandrug.

2.

Deze flank bood/biedt een overzicht op de waterlopen het Schijn en de
Schelde.

3.

Dit is een uitgelezen locatie voor het aantreffen van sporen van menselijke
activiteiten uit alle archeologische periode. Maar:

4.

De bouw van de Brialmontomwalling in de 19e eeuw heeft voor een nefaste
verstoring van de bodem gezorgd. Er worden geen oudere archeologische
sporen dan de 19e eeuw verwacht.

5.

De afbraak van de Brialmontomwalling in de 20e eeuw heeft de
Brialmontomwalling, die eigenlijk een zeer waardevol stuk militair en
bouwkundig erfgoed was, grotendeels verstoord. Archeologisch onderzoek
in Antwerpen heeft aangetoond dat resten van de funderingen van de
omwalling op enkele plaatsen op dieper niveau onder het maaiveld nog
aanwezig zijn. Deze structuren hebben een archeologisch kennispotentieel
wanneer het gaat om de restanten van een structuur als een bastion, een
kazemat, enz. Op basis van het historisch kaartenmateriaal zijn er binnen
het onderzoeksgebied twee structuren van de omwalling aanwezig, maar
dit zijn louter de fundering van de borstwering (indien nog aanwezig) en een
deel van de vestinggracht (nog aanwezig, maar recent aangevuld).

6.

Binnen het onderzoeksgebied “Seinhuis”, ten zuiden van het huidige
onderzoeksgebied, is aangetoond dat de vestinggracht nog aanwezig is en
dat deze met sediment en puin opgevuld is. Dit geeft een goede parallel
voor de verwachting naar archeologische sporen en structuren binnen het
huidige onderzoeksgebied.

Samenvattend kan worden gesteld dat er mogelijk nog archeologische structuren
van de Brialmontomwalling binnen het onderzoeksgebied aanwezig zijn. Het g aat
dan om een deel van de vestinggrachten mogelijk baksteen funderingen van de
borstwering.

Deze

structuren

bevatten

relatief

weinig

archeologisch

kennispotentieel. In combinatie met de gepande bouwwijze is verder onderzoek op
de site is niet noodzakelijk.
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7
7.1

BESLUIT
Antwoord op de onderzoeksvragen

Aan het begin van deze bureaustudie (zie §Onderzoeksopdracht) werden enkele
elementaire onderzoeksvragen gesteld, die in de loop van de tekst gaandeweg
beantwoord zijn. Hier worden deze bij wijze van besluit hernomen en beantwoord.
-

Hoe was de oorspronkelijke (natuurlijke) bodemopbouw en hoe is die in
de loop van de tijd geëvolueerd?

De oorspronkelijke bodemopbouw bestond waarschijnlijk uit een antropogene
humus-horizont, die een pakket pleistoceen lemig zand afdekte. Dit kan worden
afgeleid uit de geologische en bodemkundige data van de omliggende gebieden
en uit het historisch kaartenmateriaal, dat aangeeft dat het gebied tot het begin van
de 19e eeuw een akkerland was.
Deze bodemopbouw is door de bouw van de Brialmontomwalling volledig
vernietigd.
-

Hoe is de vorm van het landschap tot stand gekomen, en hoe zag het
er ten tijde van de verschillende occupatiefasen uit?

Het landschap kenmerkte zich oorspronkelijk waarschijnlijk als een licht glooiend
landschap in de afzonk naar de alluviale vlaktes van het Schijn en de Schelde,
vergelijkbaar met het traditionele landschap van het Land van Kontich-Ranst. Sinds
de 19e en 20e eeuw is het onderzoeksgebied deel gaan uitmaken van het stedelijk
weefsel van Antwerpen.
-

In hoeverre is de bodemopbouw intact? In welke mate is de
bewaringstoestand van de vindplaats aangetast en welke processen zijn
hiervoor verantwoordelijk?

De

bodemopbouw

is

antropogeen

tot

op

de

tertiaire

sedimenten.

De

bodemopbouw bestaat uit antropogene pakketten die kunnen worden verbonden
aan de Brialmontomwalling en de afbraak daarvan, bovenop de tertiaire mariene
sedimenten.
-

Is er sprake van ophogingspakketten?

Er is sprake van aanvullingen met puin in de 20e eeuw, waaronder zich de restanten
van de vestinggracht van de Brialmontomwalling bevinden.
-

Is er sprake van meerdere archeologische niveaus? Zo ja, bespreek
aantal, dieptes en bodemsamenstelling.

Er zijn geen duidelijke aanwijzingen voor bewaarde archeologische niveaus.
-

Welke

aanwijzingen

bieden

de

bestaande

landschappelijke

en

geologische bronnen aangaande de bewaringstoestand van eventueel
aanwezig archeologisch erfgoed?
De bestaande geologische bronnen wijzen voornamelijk op een bewaring van de
sedimenten van de vestinggracht. In de vestinggracht kunnen archeologische
objecten -indien aanwezig- omwille van de kleiige en vochtige omstandigheden
goed bewaard zijn.
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-

Welke aanwijzingen bieden de bestaande historische en archeologische
bronnen over het aanwezige archeologisch erfgoed?

De historische en archeologische bronnen wijzen er sterk op dat aan dat de
funderingen van de borstwering van de Brialmontomwalling zijn.
-

Wat is de impact van de geplande werken op het eventueel aanwezige
archeologisch erfgoed?

De geplande werken zullen de aanwezige archeologische structuren volledig
verstoren.
-

Is een prospectie met ingreep in de bodem noodzakelijk? Zo ja, welke
is de te volgen strategie?

Een prospectie met ingreep in de bodem is niet noodzakelijk. Gezien de diepte
waarop de structuren zich kunnen bevinden, gezien het zeer lage kennispotentieel
van de structuren (resten vestinggracht en mogelijke fundering van de muur van de
borstwering), gezien de gekende recente verstoringen (verplaatsen van de
spoorweg, aanleg van een waterleiding) en gezien de wijze van funderen van de
geplande bouwwerken, kan de logistieke ingreep voor een prospectie met ingreep
in de bodem niet worden verantwoord.
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7.2

Besluit voor een algemeen publiek

Naar aanleiding van de geplande bouw van een bovengrondse pendelparking aan
de Posthofbrug te Berchem, is door Hembyse Archeologie onderzocht wat het
archeologisch kennispotentieel van de site is en wat de te nemen maatregelen zijn
om dat kennispotentieel te vrijwaren voor vernietiging.
Uit het bureauonderzoek blijkt dat het onderzoeksgebied zich bevindt op de plaats
waar in de 19e eeuw de Brialmontomwalling was gebouwd. Dit vestingwerk bestond
ter hoogte van het onderzoeksgebied uit een borstwering tussen een poort en een
bastion, voorzien van een vestinggracht. Op de borstwering waren verschillende
gebouwen aanwezig.
In de jaren 1960 is de omwalling echter volledig afgebroken en is de vestinggracht
ter hoogte van het onderzoeksgebied gedempt. Uit archeologisch onderzoek op
andere segmenten van de Brialmontomwalling blijkt dat de funderingen van de
militaire infrastructuur soms nog bewaard zijn. Uit onderzoek in 2017 is gekend dat
de vestinggracht waarschijnlijk nog aanwezig is, maar met puin en grond is
aangevuld. Dit puin en deze grond zijn hoogstwaarschijnlijk afkomstig van de
afgebroken borstwering, waarvan vermoedelijk niks meer bewaard is. De enige
mogelijk bewaarde structuur is het funderingsmassief van de muur van de
borstwering, die op zich weinig archeologisch kennispotentieel herbergt. Verder
onderzoek op de site is dan ook niet noodzakelijk.
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Auteur(s):
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rookdetectie en
verluchtingsopening
bovenaan de schacht

Rf 1h
ht=0cm
hp=275cm
Rf 1h

Rf 1h
Rf 1h

Rf 1h
ht=80cm
hp=275cm

Rf 1h

202

zelfsluitende deur
Rf 1/2h

202

Rf 1h

Rf 1h

Rf 1h

Rf 1h

Rf 1h

Rf 1h

zelfsluitende deur
Rf 1/2h

201

201

Rf 1h

rookkoepel
120x120cm

zelfsluitende deur
Rf 1/2h
rookdetectie en
verluchtingsopening
bovenaan de schacht

Rf 1h
ht=0cm
hp=275cm
Rf 1h

Rf 1h
Rf 1h

Rf 1h
ht=80cm
hp=275cm

Rf 1h

202

zelfsluitende deur
Rf 1/2h

202

Rf 1h

Rf 1h

Rf 1h

Rf 1h

Rf 1h

Rf 1h

zelfsluitende deur
Rf 1/2h

201

202

201

202

201

202

201

202

201

202

201

201

107
2800

+5_100
2400

+4_100
2100

+3_100
1800

+2_100
1500

+1_100
1200

201

+0_100
900

201

107
2800

+5_100
2400

+4_100
2100

+3_100
1800

+2_100
1500

+1_100
1200

201

+0_100
900

