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1.

INLEIDING

De archeologienota werd opgemaakt naar aanleiding van de aanvraag van een omgevingsvergunning
(stedenbouwkundige handeling) waarbij de voorwaarden voldoen aan art. 5.4.1. van het
Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013.

Figuur 1: Beslissingsboom in functie van het huidig project.
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2.

BUREAUONDERZOEK
2.1. BESCHRIJVEND GEDEELTE

2.1.1. ADMINISTRATIEVE GEGEVENS
Projectcode: 2018D199
Locatie: Antwerpen, Geel, Winkelom
Bounding box (Lambert 72):

Punt 1 (NO)
Punt 2 (ZW)

X: 194348.834 Y: 204491.832
X: 194195.758 Y: 204350.014

Kadaster: Geel 3de Afd., sectie K, percelen 114c, 114d, 120m, 121h, 122p en 124p (deel).
Oppervlakte projectgebied: 1 ha 7 a 95 ca
Oppervlakte onderzoeksgebied/geplande werken: 7850 m2
Naam van alle betrokken actoren: Annika Devroe (erkende archeoloog, veldwerkleider met ervaring in
archeologisch bureauonderzoek), Gerben Bervoets (archeoloog).
Naam van alle personen buiten het project die geraadpleegd werden: /

Figuur 2: Het Grootschalig Referentiebestand met aanduiding projectgebied.

2

Figuur 3: Topografische kaart 1:10000 met aanduiding projectgebied.

2.1.2. ONDERZOEKSOPDRACHT
Het bureauonderzoek heeft tot doel om zonder ingreep in de bodem maar op basis van de bestaande
informatie (landschappelijk, historisch, archeologisch) na te gaan in hoeverre er archeologische resten
aanwezig kunnen zijn binnen de grenzen van het projectgebied. Er wordt een beschrijving gemaakt
van de geplande werken waarvoor een vergunning wordt aangevraagd, van de uitvoeringswijze ervan
en van de impact op het bodemarchief.
Volgende onderzoeksvragen worden in dit bureauonderzoek (Verslag van Resultaten) behandeld:
-

Welke aanwijzingen bevatten de bestaande bronnen (landschappelijk, historisch,
archeologisch) over het archeologische potentieel van het terrein?
In welke zones is verder vervolgonderzoek noodzakelijk indien archeologisch erfgoed
potentieel aanwezig is en bedreigd wordt ten gevolge van de geplande ingrepen?

Op basis van de resultaten wordt een gemotiveerd advies verleend of er al dan niet verder
archeologisch vooronderzoek moet uitgevoerd worden, inclusief de methodiek daarvoor. Deze wordt
beschreven en uitgewerkt in het Programma van Maatregelen.
Er zijn geen randvoorwaarden.
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2.1.3. GEPLANDE WERKEN
Ten westen van de straat Winkelom wordt ter hoogte van de bestaande weide een verharde parking
gepland met een oppervlakte van ca. 7800 m2. Aan de ingang van de parking wordt een
toegangscontrole met slagbomen voorzien. In de noordoostelijke hoek wordt een overdekte
fietsenstalling voorzien die 9 x 6 m meet. Aan de west- en noordzijde wordt een 3 m brede zone
voorzien met beplanting. De beplante stroken aan de straatzijde ten zuiden zijn ca. 1,4 m breed. De
open gracht aan de straatzijde wordt ter hoogte van de toegang ingebuisd.

Figuur 4: Geplande werken (voorontwerp) © DAG 2018
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Figuur 5: Snede A-B parking © DAG 2018

Ter hoogte van de geplande werken wordt de zwarte teelaarde en/of niet-draagkrachtige grond
afgegraven. De verharding van de nieuwe parking bestaat uit waterdoorlatende betonstraatstenen
(klinkers), een straatlaag (3 cm), een laag steenslag met drainagebuizen (25 cm), een onderfundering
steenslag (20 cm) en tenslotte een doorlatend geotextiel. De totale opbouw bedraagt dus minimaal 56
cm indien men gebruik maakt van reguliere straatstenen die 8 cm dik zijn. De afwatering gebeurt door
middel van drainagegoten die rusten op een fundering en stut van schraalbeton.

2.1.4. WERKWIJZE EN STRATEGIE
Voor het landschappelijk, geografisch kader en geologisch kader werden de nodige gegevens
opgezocht via de website van DOV Vlaanderen1 en Geopunt Vlaanderen2. Er werd beroep gedaan op
de topografische kaart, het digitaal hoogtemodel, de tertiair geologische kaart, de quartair geologische
kaart en de bodemkaart van België. Tenslotte werden de bodemerosiekaart en de
bodembedekkingskaart geraadpleegd.
Op 27 april werd een plaatsbezoek uitgevoerd.
Voor de historische beschrijving zal voornamelijk gebruik gemaakt worden van cartografische bronnen.
Het gaat hierbij om de Ferrariskaart, Atlas der Buurtwegen en de topografische kaart van
Vandermaelen. De kadasterplannen van Popp zijn niet beschikbaar voor het projectgebied. Er werd
gebruik gemaakt van de gegeorefereerde kaarten van Geopunt Vlaanderen3. Op de website van
Cartesius werden de historische topografische kaarten van de 19de en 20ste eeuw geraadpleegd en
afgebeeld waar relevant4. Het cartografisch materiaal is indien nodig gegeorefereerd. Op Geopunt
Vlaanderen zijn de verschillende beschikbare reeksen luchtfoto’s bekeken en toegevoegd indien
relevant.
Voor het archeologisch kader werd de Centrale Archeologische Inventaris geraadpleegd5. De meest
relevante archeologische vondstlocaties in de nabije omgeving worden besproken. Relevante
literatuur waarnaar verwezen wordt in de CAI werd eveneens geraadpleegd.

1

https://dov.vlaanderen.be/dovweb/html/bodemloketten.html.
http://www.geopunt.be/
3
http://www.geopunt.be/
4
http://cartesius.be/CartesiusPortal/
5
http://cai.onroerenderfgoed.be/
2

5

In de synthese zullen de verschillende gegevens uit het onderzoek aan elkaar gelinkt worden om zo de
onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden. Op basis van al deze gegevens zal bepaald worden of
bijkomend onderzoek nodig is of niet.
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2.2. ASSESSMENTRAPPORT
2.2.1. LANDSCHAPPELIJKE SITUERING EN HUIDIGE TOESTAND

Figuur 6: Luchtfoto uit 2017 met aanduiding van het projectgebied.

Het projectgebied ligt ten zuiden van de stad Geel (provincie Antwerpen). Het ligt in het landelijke
gehucht Winkelom dat tussen de R14 en de Molse Nete gesitueerd is. Ongeveer 320 m ten zuiden van
het projectgebied stroomt de Molse Nete in de Grote Nete.
Volgens de gewestplannen ligt het oostelijke deel in woongebied met landelijk karakter en het
westelijke deel in landbouwgebied.
Het projectgebied wordt ten oosten begrensd door de straat Winkelom, ten zuiden en ten noorden
door bebouwde percelen en ten westen door akkers.
De gemeente Geel ligt geografisch in de Zuiderkempen in Laag-België. De zuidelijke kempen is een
zand- tot lemig-zandgebied met in de beekdalen en rivierdepressies zandleem en kleiafzettingen6.
Geomorfologisch behoort het gebied tot de depressie van de Schijns-Nete, tussen de Scheldepolders
in het westen en het Limburgs plateau in het oosten. De depressie omvat het gehele middelste deel
van de provincie Antwerpen. De gemiddelde hoogte bedraagt ca. 15 m TAW. Het landschap is er vlak
tot golvend. Langgerekte noordoost-zuidwest gerichte zandruggen wisselen af met brede moerassige
valleien waarin de beken en rivieren stromen.

6

Baeyens 1970, p 9.

7

Figuur 7: Het projectgebied op het DHM raster 1 m (Hillshade)

Figuur 8: Het projectgebied op het DHM (Hillshade) met de waterlopen in overlay. (Geopunt Vlaanderen s.d.)
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Het projectgebied zelf ligt te midden van dit licht golvend landschap ten zuiden van de heuvelrug van
Geel. Ten zuidoosten van het projectgebied ligt de vallei van de Molse Nete, die 100 m ten oosten
stroomt, en de Grote Nete. Hydrografisch is het projectgebied dus gelegen op de grens van het
deelbekken Bovenlopen Grote Nete en deelbekken Molse Nete, beiden onderdeel van het Netebekken
en dus in het stroomgebied van de Schelde.
Binnen het projectgebied schommelt de hoogte tussen de 21,1 en 20,2 m. Er zijn geen
noemsenswaardige reliëfverschillen aanwezig. Het terrein helt lichtjes af richting de Molse Nete.

Figuur 9: Hoogteprofiel W-O

Figuur 10: Hoogteprofiel ZW-NO

Het projectgebied ligt in de Kempen met zijn kenmerkende zanderige bodems. Op de bodemkaart valt
het grootste deel onder bodemtype Scm, een matig droge lemige zandbodem met dikke antropogene
humus A horizont. Deze matig droge plaggengronden hebben een humusdek dat meer dan 60 cm dik
is, en dat rust op een begraven profiel meestal een Podzol. Het humusgehalte van het plaggendek ligt
tussen 4 en 5 %. De roestverschijnselen komen voor tussen 60 en 90 cm. Scm is optimaal vochthoudend
in het voorjaar, en droogt sterkt uit in de zomer. De plaggenbodems zijn het gevolg van het eeuwenlang
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gebruik van plaggenmest, dat behalve organisch materiaal ook een zekere hoeveelheid minerale
bestanddelen bevat. Hierdoor werden de cultuurgronden geleidelijk opgehoogd.7
Textuurklasse

S

lemig zand

Drainageklasse

c

matig droog, zwak gleyig

Profielontwikkelingsgroep

m

met dikke antropogene humus A horizont

Een deel in het oosten en zuidoosten van het projectgebied valt onder bodemtype OB. Soms wordt
het bodemprofiel door het ingrijpen van de mens gewijzigd of vernietigd (kunstmatige gronden). De
bodems in de bebouwde zone (OB) zijn daar een voorbeeld van.

Figuur 11: Bodemkaart met het projectgebied in overlay.

Volgens de Quartaire geologische kaart bevindt het projectgebied zich onder type 1. Er zijn geen
Holocene en/of Tardiglaciale afzettingen bovenop de Pleistocene sequentie aanwezig. Het zijn eolische
afzettingen uit het Weichseliaan (Laat-Pleistoceen), mogelijk Vroeg-Holoceen en/of
hellingsafzettingen van het Quartair. De eolische afzettingen bestaan uit zand of zandleem in het
noordelijke deel van Vlaanderen. In de beekvalleien ten zuidenoosten van het projectgebied komen
fluvatiele afzettingen voor.

7

L. Baeyens (1970), p. 23 en L. Baeyens (1960), p 27.
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Figuur 12: Quartaire geologische kaart met aanduiding projectgebied.

Figuur 13: Legende profieltypes van de Quartaire geologische kaart.
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Volgens de Tertiair geologische kaart ligt het projectgebied in de Formatie van Diest. De formatie werd
gevormd tijdens de geologische tijdperken Tortonien en Vroeg-Messinien (ongeveer 11 tot 7 miljoen
jaar geleden, in het late Mioceen) en dagzoomt in de provincies Brabant, Antwerpen en Limburg. Ze
werd gevormd tijdens de laatste grote transgressie van de zee vanuit het noorden, waarbij een groot
deel van de landmassa van wat tegenwoordig België heet onder water viel. De formatie van Diest
bestaat uit vrij grove groene tot bruingroene, sterk glauconiethoudende zanden. Ze is soms
kleihoudend en aan de basis van deze zanden komt vaak een goed ontwikkeld basisgrint voor. Schelpen
komen in deze formatie niet vaak voor8. Kenmerkend voor de formatie van Diest zijn de
getuigenheuvels. Toen de zee zich na het Mioceen definitief terugtrok naar het noorden, werden de
afgezette zanden blootgesteld aan verwering. Het glauconiet oxideerde tot limoniet en de ”roest” die
aldus ontstond deed het zand tot ijzerzandsteen aaneenkitten. Deze ijzerzandsteen bood door zijn
hardheid weerstand aan de latere erosie. Daardoor ontstond een typisch heuvellandschap. De
zachtere lagen werden weggespoeld waardoor heuvels van ijzerzandsteen achterbleven. De
verhogingen zijn nog steeds in het landschap te zien. Ze getuigen van het vroegere bestaan van de
Diestiaanzee en worden daarom getuigenheuvels genoemd9.

Figuur 14: Tertiair geologische kaart met aanduiding projectgebied.

Op de bodemerosiekaart valt het projectgebied onder de gronden met een verwaarloosbare
erosiegraad.
De bodembedekkingskaart opname 2012 geeft eenzelfde situatie weer als de luchtfoto uit 2012 (zie
infra). Bijna heel het projectgebied is in gebruik als akker. In de oostelijke hoek staan 2 gebouwen.

8
9

P. Jacobs e.a. (2010), p. 25
https://nl.wikipedia.org/wiki/Getuigenheuvel
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Figuur 15: Potentiële bodemerosiekaart 2018 met aanduiding projectgebied.

Figuur 16: Bodembedekkingskaart 2012 met aanduiding projectgebied.
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2.2.2. HISTORISCHE BESCHRIJVING
De Kabinetskaart der Oostenrijkse Nederlanden en het Prinsbisdom Luik (1777), ook wel Ferrariskaart
genoemd, geeft een gedetailleerd beeld van de Zuidelijke Nederlanden weer, net voor het begin van
de industriële revolutie. Men vindt er de administratieve grenzen, de namen van parochies en
gehuchten terug alsook een nauwkeurige weergave van het landschap. Op de kaart zijn gebouwen,
wegen, waterlopen, vegetatietypes/landgebruik, opvallende reliëfverschillen (heuvels, duinen) en
andere opvallende constructie-elementen in het landschap vastgelegd. Het projectgebied is op de
kaart gesitueerd aan de zuidelijke rand van een landelijke bewoningskern. De gronden tussen de
riviervallei in het zuiden en de stad Geel in het noorden zijn nagenoeg allen in gebruik als akker. Parallel
aan de wegen liggen enkele boerderijen gegroepeerd. Het projectgebied zelf grenst aan een noordzuid gerichte weg, nu bekend als de straat Winkelom. Tegen de straatzijde zijn 2 gebouwen gesitueerd
en de rest van het projectgebied is in gebruik als akker.

Figuur 17: Ferrariskaart (1771-1878 n.C.) met aanduiding van het projectgebied.

De wetgever wilde in 1841 aanduiden welke kleine wegen een openbaar karakter hadden. De Atlas
der Buurtwegen is dus een inventarisatie van alle "openbare" wegen en "private wegen met openbare
erfdienstbaarheid" waarbij dus een onderscheid gemaakt wordt in buurtwegen (chemins) en
voetwegen (sentiers). In tegenstelling tot de Ferrariskaart zijn de afstanden en wegtracés op deze kaart
wel correct weergegeven. Op de Atlas der Buurtwegen blijft de situatie binnen en in de directe
omgeving van het projectgebied nagenoeg ongewijzigd. Het gehucht wordt nu als Winkelom benoemd
en de straat Winkelom, als ‘chemin n°8’. De positie van de 2 huizen komt overeen met de Ferrariskaart.
Nu is duidelijker te zien dat het meest zuidelijke gebouw deels buiten het projectgebied gesitueerd is.
De straat ‘chemin n°8’ ter hoogte van het projectgebied buigt meer af naar het oosten. De toenmalige
perceelsgrenzen komen voor een groot deel overeen met de huidige begrenzing.
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Figuur 18: Atlas der Buurtwegen (1841 n.C.) met aanduiding projectgebied.

Figuur 19: Kaart van Vandermaelen (1846-1854 n.C.) met aanduiding projectgebied.
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De topografische kaart van Vandermaelen (1846-1854 n.C) geeft eenzelfde situatie weer als de Atlas
der Buurtwegen.
Op het einde van de 19de eeuw verandert de situatie. Het meest noordelijke gebouw dat tegen de
straat grensde lijkt nu verdwenen en vervangen door een hoeve die iets meer naar het westen
gesitueerd is. Alle gebouwen zijn in noord-zuidelijke richting georiënteerd. De grond rond de
bebouwing is in gebruik als tuinzone (roze). De rest van het projectgebied blijft in gebruik als akkerland.
Op de topografische kaart van 1934-1939 n.C. loopt een nieuwe weg ten oosten van het projectgebied.
Op de zuidelijke grens van het projectgebied staat nu een gebouw dat oost-west georiënteerd is en
het meest zuidelijk gelegen gebouw tegen de straatzijde is nu eveneens afgebroken. Het overige deel
van het projectgebied is als akker gekarteerd.
De situatie binnen het projectgebied blijft vanaf 1939 tot en met 2014 ongewijzigd zoals blijkt uit de
luchtfoto van 2014.
In 2015 zijn alle gebouwen binnen het projectgebied afgebroken. De situatie komt vanaf dan overeen
met de huidige situatie (zie hoofdstuk 2.2.1.).

Figuur 20: Topografische kaart van 1887.
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Figuur 21: het projectgebied op de topografische kaart van 1934-1939.

Figuur 22: het projectgebied op de luchtfoto van 2014.

17

Figuur 23: Zicht op de 19de-20ste-eeuwse hoeve vanuit het oosten (links) en het oost-west georiënteerd
bijgebouw vanuit het zuidoosten (rechts). (foto Google Street View, nov. 2009)

Figuur 24: het projectgebied op de luchtfoto van 2015.
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Figuur 25: Zicht vanaf de straatzijde richting het noorden. (A. Devroe bvba 2018)

Figuur 26: Zicht vanaf de straatzijde richting het zuiden. (A. Devroe bvba 2018)
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2.2.3. ARCHEOLOGISCH KADER

Figuur 27: Kadasterplan met vondstlocaties CAI en het projectgebied. (CAI april 2018)

De Centrale Archeologische Inventaris (CAI) is een inventaris van gekende archeologische vindplaatsen
in Vlaanderen.
Ter hoogte van en grenzend aan het projectgebied zijn geen vondstlocaties aangeduid.
Binnen een straal van ca. 500 m bevinden zich een drietal locaties:
-

-

Locatie 208840: Tijdens een opgraving en vooronderzoek werd een hoofdgebouw en 4
bijgebouwen uit de volle middeleeuwen, greppels uit de volle/late middeleeuwen en
paalkuilen, kuilen en greppels uit de ijzertijd of Romeinse tijd aangetroffen.
Locatie 101931: Langs de Grote Nete werd een lanspunt uit de Bronstijd en vuurstenen
afslegen (niet gedateerd) gevonden.
Locatie 101934: In de oude rivierbedding, bij het bouwen van een brug over de Grote Nete,
werden de resten van een houten brug aangetroffen. Mogelijk is deze 3de-eeuws (datering
onzeker).

Op een afstand van 500 tot 1000 m bevinden zich 5 locaties:
-

-

Locatie 159713: Tijdens een opgraving werden een gebouwplattegrond uit de midden
bronstijd, een grafveld uit de late bronstijd (ca. 120 grafstructuren), een nederzetting uit de
vroege ijzertijd, een nederzetting uit de vroege middeleeuwen en een nederzetting en
grafstructuren uit de Romeinse tijd aangetroffen.
Locatie 164865: Tijdens een archeologisch vooronderzoek werden een spieker en greppels uit
de middeleeuwen aangetroffen die mogelijk bij de naastgelegen nederzetting horen.
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-

-

Locatie 100519: Hier werd een noodopgraving uitgevoerd waarbij nederzettingssporen uit de
Late Bronstijd, een gebouwplattegrond en waterputten uit de volle middeleeuwen en sporen
uit het laat neolithicum tot midden bronstijd aangetroffen werden.
Locatie 161283: Mogelijk was in de 18de eeuw hier een schans gelegen.
Locatie 106134: Locatie van een 17de-eeuwse hoeve met walgracht.

In de laag ‘CAI gebeurtenissen’ is archeologisch vooronderzoek opgenomen dat niet geleid heeft tot
vervolgonderzoek. In de nabije en ruime omgeving van het projectgebied zijn geen ‘gebeurtenissen’
weergegeven.
Samengevat blijkt dat er in de omgeving van het projectgebied heel wat archeologisch onderzoek is
uitgevoerd met positieve resultaten. Dit leverde heel wat sites en vondsten op vanaf de steentijd tot
en met de volle middeleeuwen. De voornaamste archeologische locatie is de meerperiodensite CAI
locatie 159713 die 700 m ten noorden van het projectgebied ligt.
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2.2.4. SYNTHESE: DATERING EN INTERPRETATIE VAN HET ONDERZOCHTE GEBIED
-

Welke aanwijzingen bevatten de bestaande bronnen (landschappelijk, historisch,
archeologisch) over het archeologische potentieel van het terrein?

Figuur 28: Syntheseplan 1.

Het projectgebied ligt ten zuiden van de stad Geel (provincie Antwerpen). Het ligt in het landelijke
gehucht Winkelom dat tussen de R14 en de Molse Nete gesitueerd is. Ten zuidoosten van het
projectgebied ligt de vallei van de Molse Nete in de Grote Nete. De locatie van het projectgebied, op
hoger gelegen en dus drogere gronden is gunstig voor het archeologisch potentieel aangezien deze
gronden bij uitstek geschikt zijn als akkergrond. Vanaf het neolithicum (5300 v.C. -2100 v.C.) was de
mens immers niet langer een jager-verzamelaar maar leefde hij hoofdzakelijk van de opbrengsten van
de landbouwgronden. Door de aanwezigheid van de Molse Nete die 100 m ten oosten van het
projectgebied stroomt, is er eveneens een verhoogd potentieel naar sites uit de steentijd.
Het archeologisch potentieel wordt bevestigd door de gegevens op de bodemkaart. Het grootste deel
valt onder bodemtype Scm, een matig droge lemige zandbodem met dikke antropogene humus A
horizont. Vochttrap c (matig droog) houdt in dat de bodem niet te nat is in de winter waardoor het
onderzoeksgebied geschikt is voor akkerbouw maar ook voor permanente bewoning. Profieltype m
wijst op de aanwezigheid van een plaggenbodem (dikke antropogene humus A horizont). Het
humusdek dat meer dan 60 cm dik is, rust op een begraven profiel meestal een Podzol. Deze
plaggenbodems zijn ontstaan doordat de gronden eeuwenlang in gebruik zijn geweest als akker. Door
het gebruik van plaggenmest in de late middeleeuwen werden de akkers geleidelijk opgehoogd10. De
ophoging die bij dit type gronden heeft plaatsgevonden leidt ertoe dat de eventueel aanwezige
10

L. Baeyens 1970, p. 23.
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archeologische sporen, die dateren van voor de ophoging, als het ware afgedekt en grotendeels buiten
het bereik van de ploeg blijven. Hierdoor is de kans op een goede bewaring van het archeologisch
bodemarchief groot.
De historische kaarten geven aan dat het projectgebied inderdaad als akkergrond gebruikt werd maar
ook dat het projectgebied van de 18de tot de 21ste eeuw bewoond was. In de oostelijke hoek van het
projectgebied situeren zich 2 gebouwen uit de 18de eeuw11. Deze zijn in de tweede helft van de 19de
eeuw afgebroken. Ten westen van de 18de-eeuwse bebouwing zijn 2 nieuwe constructies opgericht die
in 2014-2015 afgebroken zijn. De aanwezigheid van de 18de-eeuwse bebouwing bevestigt het
archeologisch potentieel. Ter hoogte van de 19de-eeuwse constructies kan de bouw en afbraak het
archeologisch niveau verstoord hebben maar dit is op basis van een bureauonderzoek niet te bepalen.

Figuur 29: syntheseplan 2.

In de omgeving werd reeds archeologisch onderzoek uitgevoerd. Dit leverde heel wat sites en vondsten
op vanaf de steentijd tot de Nieuwe Tijd. De belangrijkste locatie is een omvangrijke meerperiodensite
(CAI locatie 159713) 700 m ten noorden van het projectgebied in een gebied met dezelfde
bodemkundige (Scm) en landschappelijke kenmerken.
Op basis van de bestaande bronnen kunnen we besluiten dat het archeologisch potentieel van het
projectgebied hoog is. Er is vastgesteld dat het gebied in de 18de eeuw bebouwd was. De kans op
restanten van menselijke aanwezigheid die ouder is, is dan ook hoog. Daarnaast is er een verhoogd
potentieel met betrekking tot de aanwezigheid van prehistorische artefacten omwille van de nabije
ligging van de Molse Nete. Binnen het projectgebied kunnen dus vondsten of sporen verwacht worden
die dateren van de prehistorie tot de 19de eeuw.
11

De locatie van de 18de-eeuwse bebouwing is slechts bij benadering vastgesteld.
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2.2.5. AFWEGING NOODZAAK VERDER ONDERZOEK
-

In welke zones is verder vervolgonderzoek noodzakelijk indien archeologisch erfgoed
potentieel aanwezig is en bedreigd wordt ten gevolge van de geplande ingrepen?

Door de geplande verharde parking met een oppervlakte van ca. 7800 m2 en de hiermee gepaard
gaande egalisatie en verhardingswerken zal het archeologisch niveau voor een deel van het
projectgebied verstoord worden. De totale opbouw van de parking bedraagt minimaal 56 cm waardoor
er geen buffer overblijft om het archeologische niveau te beschermen. Op dit ogenblik kunnen binnen
de zone van de geplande werken geen zones aangeduid worden waar geen archeologisch erfgoed
verwacht wordt. Op basis van het bureauonderzoek is niet te bepalen of de 19de-eeuwse bebouwing
en/of de afbraak ervan in de 21ste eeuw het archeologisch niveau verstoord heeft. Indien er een
archeologische aanwezig is, is bovendien de kans groot dat grotere sporen zoals (afval)kuilen, greppels
en waterputten wel nog bewaard zijn onder de 19de-eeuwse bebouwing.
Gezien de verstoring die de geplande werken teweeg zullen brengen, het archeologisch potentieel en
de afwezigheid van duidelijk verstoorde zones is bijkomend onderzoek noodzakelijk. Dit zal verder
besproken worden in het Programma van Maatregelen.
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3.

SAMENVATTING

Het bureauonderzoek heeft tot doel om zonder ingreep in de bodem maar op basis van de bestaande
informatie (landschappelijk, historisch, archeologisch) na te gaan in hoeverre er archeologische resten
aanwezig kunnen zijn binnen de grenzen van het projectgebied. Er wordt een beschrijving gemaakt
van de geplande werken, van de uitvoeringswijze ervan en van de impact op het bodemarchief
waarvoor een vergunning wordt aangevraagd.
Volgende onderzoeksvragen werden in dit bureauonderzoek (Verslag van Resultaten) behandeld:
-

Welke aanwijzingen bevatten de bestaande bronnen (landschappelijke, historisch,
archeologisch) over het archeologische potentieel van het terrein?
In welke zones is verder vervolgonderzoek noodzakelijk indien archeologisch erfgoed
potentieel aanwezig is en bedreigd wordt ten gevolge van de geplande ingrepen?

Op basis van de bestaande bronnen kunnen we besluiten dat het archeologisch potentieel van het
projectgebied hoog is. Het projectgebied is gesitueerd langs een 18de-eeuwse weg die een landelijk
gebied doorkruist. Binnen de zone van de geplande werken bevonden zich een tweetal 18de-eeuwse
gebouwen. De bodemkaart geeft eveneens weer dat het terrein geschikt is voor permanente bewoning
en landbouw en bovendien zijn de eventueel bewaarde archeologische sporen door het voorkomen
van een plaggenbodem goed beschermd. Door de nabijheid van een belangrijke waterloop, de Molse
Nete, is er eveneens een verhoogde kans op het aantreffen van concentraties lithische artefacten uit
de steentijd. Het archeologisch potentieel wordt verder bevestigd door de verschillende CAI-locaties
in de nabijheid van het projectgebied waar nederzettingssporen en/of grafstructuren aangetroffen zijn
die dateren van het neolithicum tot en met de late middeleeuwen.
Door de geplande verharde parking met een oppervlakte van ca. 7800 m2 en de hiermee gepaard
gaande egalisatie en verhardingswerken zal het archeologisch niveau voor een deel van het
projectgebied verstoord worden. De totale opbouw van de parking bedraagt minimaal 56 cm waardoor
er geen buffer overblijft om het archeologische niveau te beschermen.
Op basis van de resultaten van het bureauonderzoek werd omwille van het archeologisch potentieel,
en de geplande werken bijkomend onderzoek noodzakelijk geacht voor de volledige oppervlakte van
de geplande werken. Dit zal verder besproken worden in het Programma van Maatregelen.
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5.2. PLANNENLIJST BUREAUONDERZOEK
PROJECTCODE
ONDERWERP
plannummer
type plan
onderwerp plan
aanmaakschaal
aanmaakwijze
datum
bron
plannummer
type plan
onderwerp plan
aanmaakschaal
aanmaakwijze
datum
bron
plannummer
type plan
onderwerp plan
aanmaakschaal
aanmaakwijze
datum
bron

2018D199
PLANNENLIJST
1
GRB
locatie plangebied
1:750
digitaal
19/04/2018
Het Grootschalig Referentiebestand (GRB), situatie apr. 2018 © AGIV
2
topografische kaart
locatie plangebied
1:8500
digitaal (topografische kaart gegeorefereerd op het digitaal GRB)
19/04/2018
Topografische kaart 1:10000 © NGI
3
luchtfoto
huidige toestand binnen het projectgebied
1:600
digitaal
24/04/2018
Luchtfoto Vlaanderen, middenschalig, kleur, winter 2017 - kleur © AGIV

plannummer
type plan
onderwerp plan
aanmaakschaal
aanmaakwijze
datum
bron

4
Digitaal Hoogtemodel, Vlaamse Hydrografische Atlas
reliëf en waterlopen in de omgeving van het projectgebied
1:20000
digitaal
24/04/2018
Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II, DTM, raster, 1 m © AGIV; Vlaamse Hydrografische Atlas Waterlopen, 2018 © AGIV
5
Digitaal Hoogtemodel, Vlaamse Hydrografische Atlas (detail)
reliëf binnen het projectgebied en profiellijnen
1:1500
digitaal
24/04/2018
Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II, DTM, raster, 1 m © AGIV; Vlaamse Hydrografische Atlas Waterlopen, 2018 © AGIV
6
Bodemkaart van België
bodemtypes binnen het projectgebied
1:5000
digitaal
24/04/2018
© Databank Ondergrond Vlaanderen

plannummer
type plan
onderwerp plan
aanmaakschaal
aanmaakwijze
datum
bron
plannummer
type plan
onderwerp plan
aanmaakschaal
aanmaakwijze
datum
bron
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plannummer
type plan
onderwerp plan
aanmaakschaal
aanmaakwijze
datum
bron
plannummer
type plan
onderwerp plan
aanmaakschaal
aanmaakwijze
datum
bron
plannummer
type plan
onderwerp plan
aanmaakschaal
aanmaakwijze
datum
bron
plannummer
type plan
onderwerp plan
aanmaakschaal
aanmaakwijze
datum
bron
plannummer
type plan
onderwerp plan
aanmaakschaal
aanmaakwijze
datum
bron
plannummer
type plan
onderwerp plan
aanmaakschaal
aanmaakwijze
datum
bron
plannummer
type plan
onderwerp plan
aanmaakschaal
aanmaakwijze
datum
bron

7
Quartaire geologische kaart
locatie plangebied op de quartairgeologische kaart
1:10000
digitaal
24/04/2018
quartair geologische kaart 1:200000, gegeorefereerd © Databank Ondergrond Vlaanderen
8
Tertiaire geologische kaart
locatie plangebied
1:10.000
digitaal
24/04/2018
tertiair geologische kaart 1:50000 © Databank Ondergrond Vlaanderen
9
Bodemerosiekaart
locatie plangebied
1:5000
digitaal
24/04/2018
potentiële bodemerosiekaart per perceel 2018 © Databank Ondergrond Vlaanderen
10
Bodembedekkingskaart
locatie plangebied
1:1000
digitaal
24/04/2018
bodembedekkingskaart (BBK), 1m resolutie, opname 2012 © AGIV
11
Historische kaart
Ferrariskaart
1:4000
digitaal (gegeorefereerd)
24/04/2018
Kabinetskaart der Oostenrijkse Nederlanden en het Prinsbisdom Luik, schaal 1:25000 (1771 – 1778)
© AGIV
12
Historische kaart
Atlas der Buurtwegen (detailplannen)
1:2000
digitaal
24/04/2018
Detailplannen (schaal 1:2500) van de Atlas der Buurtwegen (1843-1845 n.C.), ingescand en
gegeorefereerd © AGIV
13
Historische kaart
Topografische kaart van Vandermaelen
1:5000
digitaal
24/04/2018
Gemozaiekeerd beeld van ingescande en gegeorefreerde kaartbladen van de "Cartes
topographiques de la Belgique", 1/20.000, P. Vandermaelen, 1846-1854 © AGIV
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bron
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aanmaakwijze
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bron
plannummer
type plan
onderwerp plan
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bron
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type plan
onderwerp plan
aanmaakschaal
aanmaakwijze
datum
bron
plannummer
type plan
onderwerp plan
aanmaakschaal
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14
Historische kaart
Topografische kaart 1887
1:2500
digitaal
24/04/2018
Topografische kaart van België, Meerhout XVII / 5, schaal 1:20000, 1887
(http://cartesius.be/CartesiusPortal/)
15
Historische kaart
Topografische kaart 1934-1939
1:2500
digitaal
24/04/2018
Topografische kaart van België, Meerhout 17 / 5, schaal 1:20000, 1934-1939
(http://cartesius.be/CartesiusPortal/)
16
Luchtfoto
projectgebied in overlay op de luchtfoto van 2014
1:750
digitaal
24/04/2018
Orthofotomozaïek, winter 2014 - kleur, Vlaanderen, grondresolutie 25 cm © AGIV
17
Luchtfoto
projectgebied in overlay op de luchtfoto van 2015
1:750
digitaal
24/04/2018
Orthofotomozaïek, winter 2015 - kleur, Vlaanderen, grondresolutie 25 cm © AGIV
18
Centrale Archeologische inventaris
locatie plangebied + CAI vondstlocaties april 2018
1:10000
digitaal
30/04/2018
https://cai.onroerenderfgoed.be/
19
Syntheseplan 1
het projectgebied, de CAI-locaties en de waterlopen op het Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen
1:10000
digitaal
30/04/2018
zie supra
20
Syntheseplan 2
het projectgebied en de voormalige bebouwing op de luchtfoto winter 2017
1:1000
digitaal
30/04/2018
zie supra
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aanmaakwijze
datum
bron

21
boorpuntenplan
het onderzoeksgebied met de locatie van de landschappelijke boringen op het GRB
1:600
digitaal
30/04/2018
© Annika Devroe Archeologie & Bouwhistorie bvba
22
proefsleuvenplan
het onderzoeksgebied met de locatie van de proefsleuven op het GRB
1:600
digitaal
30/04/2018
© Annika Devroe Archeologie & Bouwhistorie bvba
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