ARCHEOLOGIENOTA – VERSLAG VAN RESULTATEN
WAASMUNSTER – FORTENSTRAAT
A. DEVROE & G. BERVOETS
MEI 2018

COLOFON
Project
Archeologienota – Waasmunster, Fortenstraat

Opdrachtgever
Immocel nv
Kouterbaan 44
9250 Waasmunster
Opdrachtnemer
Annika Devroe Archeologie & Bouwhistorie bvba
Lemmensstraat 34
2800 Mechelen
0472/59.31.41
annika.devroe@gmail.com
BE 0680.617.128

Erkende archeoloog: Annika Devroe, OE/ERK/Archeoloog/2015/00085

© 2018 Annika Devroe Archeologie & Bouwhistorie bvba

Annika Devroe Archeologie & Bouwhistorie bvba aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele
schade voortvloeiend uit het gebruik van de resultaten van dit onderzoek of de toepassing van de
adviezen. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag vermenigvuldigd of aangepast
worden, opgeslagen worden in een geautomatiseerd gegevensbestand, en/of openbaar gemaakt
worden in enige vorm of wijze ook, elektronisch, mechanisch, door fotokopie of enige andere wijze,
zonder voorafgaandelijk toestemming van de opdrachtgever.

INHOUD
Inhoud ..................................................................................................................................................... 0
1.

Inleiding ........................................................................................................................................... 1

2.

Bureauonderzoek ............................................................................................................................ 2
2.1.

2.1.1.

Administratieve gegevens ............................................................................................... 2

2.1.2.

Geplande werken ............................................................................................................ 3

2.1.3.

Onderzoeksopdracht ....................................................................................................... 5

2.1.4.

Werkwijze en strategie .................................................................................................... 5

2.2.

4.

Assessmentrapport ................................................................................................................. 6

2.2.1.

Landschappelijke ligging .................................................................................................. 6

2.2.2.

Historische beschrijving ................................................................................................. 12

2.2.3.

Archeologisch kader ...................................................................................................... 17

2.2.4.

Synthese: datering en interpretatie van het onderzochte gebied ................................ 19

2.2.5.

Afweging noodzaak verder onderzoek .......................................................................... 20

2.3.
3.

Beschrijvend gedeelte ............................................................................................................. 2

Samenvatting......................................................................................................................... 20

Bibliografie..................................................................................................................................... 22
3.1.

Literatuur ............................................................................................................................... 22

3.2.

Websites ................................................................................................................................ 22

Bijlagen .......................................................................................................................................... 23
4.1.

Figurenlijst ............................................................................................................................. 23

4.2.

Plannenlijst ............................................................................................................................ 24

1.

INLEIDING

De archeologienota werd opgemaakt naar aanleiding van de aanvraag van een verkavelingsvergunning
waarbij de voorwaarden voldoen aan art. 5.4.2. van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013.

Figuur 1: Beslissingsboom in functie van huidig project. (A. Devroe 2017)
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2.

BUREAUONDERZOEK
2.1. BESCHRIJVEND GEDEELTE

2.1.1. ADMINISTRATIEVE GEGEVENS
Projectcode: 2017L236
Locatie: Oost-Vlaanderen, Waasmunster, Fortenstraat
Bounding box: punt 1 (NO) – X 131682,084
Y 201507,176
Punt 2 (Zw) – X 131525,623
Y 201373,732
Kadaster: Waasmunster, afdeling 1, sectie B, percelen 761m (deel), 761n (deel), 761p (deel), 761r
(deel), 762n (deel)
Oppervlakte projectgebied: ca. 8800 m²

Figuur 2: Kadasterkaart met aanduiding projectgebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)
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Figuur 3: Topografische kaart met aanduiding projectgebied. (NGI 1996)

Naam van alle betrokken actoren: Annika Devroe (erkende archeoloog, veldwerkleider met ervaring in
archeologisch bureauonderzoek)
Naam van alle personen buiten het project die geraadpleegd werden: n.v.t.

2.1.2. GEPLANDE WERKEN
Ter hoogte van het projectgebied zal een verkaveling gerealiseerd worden met 4 loten (lot 1 = 1609
m2, lot 2 = 2600 m2, lot 3 = 2528 m2, lot 4 = 2078 m2) bestemd voor vrijstaande bebouwing. De
bestaande woningen (Fortenstraat 54, 56 en 58 en Lindenlaan 16) blijven behouden en uit de
verkaveling gesloten. Loten 3 en 4 zijn toegankelijk via twee private opritten vanaf de Fortenstraat die
elk 4 m breed meten. Het bestaande zwembadcomplex ten zuiden van huisnr. 56 op de toekomstige
noordelijke perceelsgrens van lot 3 en het bijgebouw tussen huisnrs. 54 en 16 zullen worden
afgebroken. Voor de nieuwe percelen wordt telkens 30% voorzien om ontbost te worden. Het zal
hierbij voornamelijk om de bouwzone en opritten gaan die ontbost zal worden.

3

Figuur 4: Verkavelingsontwerp.
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2.1.3. ONDERZOEKSOPDRACHT
Het bureauonderzoek heeft tot doel om op basis van bestaande informatie (landschappelijk, historisch,
archeologisch) na te gaan in hoeverre er eventuele archeologische resten kunnen aanwezig zijn op het
terrein. Bijkomend wordt getracht na te gaan wat de karakteristieken, de bewaringstoestand en de
waarde zijn van de archeologische resten en wat de impact is van de geplande ingrepen. Volgende
onderzoeksvragen zullen in dit bureauonderzoek behandeld worden:
-

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?

Er zijn geen randvoorwaarden.

2.1.4. WERKWIJZE EN STRATEGIE
Voor het landschappelijk kader werden de nodige gegevens opgezocht via de website van DOV
Vlaanderen1 en Geopunt Vlaanderen2.
Voor de historische beschrijving zal voornamelijk gebruik gemaakt worden van cartografische bronnen.
Het gaat hierbij om de Ferrariskaart, Atlas der Buurtwegen, Poppkaart en kaart van Vandermaelen. Er
werd gebruik gemaakt van de gegeorefereerde kaarten van Geopunt Vlaanderen3. De historische
topografische kaarten van de 19de en 20ste eeuw werden via de website van Cartesius4. Ook de
luchtfoto’s werden bekeken maar enkel toegevoegd indien relevant.
Voor het archeologisch kader werd de Centrale Archeologische Inventaris geraadpleegd5. De meest
relevante archeologische vondstlocaties in de omgeving van het projectgebied worden besproken.
Relevante literatuur waarnaar verwezen wordt in de CAI werd eveneens geraadpleegd.
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.

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
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2.2. ASSESSMENTRAPPORT
2.2.1. LANDSCHAPPELIJKE LIGGING
Het projectgebied ligt ten noordoosten van de kern van de gemeente Waasmunster, in een
residentiële woonwijk gekend als de Heide. Het goed ligt, volgens het van kracht zijnde gewestplan, in
woonpark gebied, een klein deel van het lot 1 ligt in woongebied. Ten noorden grenst het
projectgebied aan de Fortenstraat en ten westen wordt het begrensd door de Koningin Astridstraat.
Ten oosten grenst het aan perceel 760Z en ten zuiden aan percelen 763c en 763n. Een kleine km ten
noorden ligt de A14 die de steden Antwerpen en Gent met de Franse grens verbindt.

Figuur 5: Luchtfoto met aanduiding van het projectgebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)

Het Digitaal Hoogtemodel geeft weer dat het projectgebied op de kop van een zuidwest-noordoost
georiënteerde rug ligt, de Wase cuesta. Dit is een topografische hoogte, gelegen ten noorden van de
oost-west georiënteerde Schelde-Durme as en ten westen van het noord-zuid gerichte doorbraakdal
van Hoboken. De maximale hoogte van de Wase Cuesta schommelt rond 30 m TAW. Het algemeen
verloop van de hoogtelijnen is van zuidwest naar noordoost. De morfologie van de Wase cuesta wordt
gekenmerkt door een steil zuidelijk cuestafrond en een zwakhellende noord-noordoostelijke rug. Die
morfologie is geconditioneerd door het Tertiair substraat dat zwak naar het noord-noordoosten afhelt.
Op de Wase cuesta bestaat het Quartair dek voornamelijk uit fijn zand tot zandleem dat een meer
uitgesproken lemig karakter verkrijgt naar de top van de Wase cuesta toe. Het zijn hellingsedimenten
en niveo-eolische afzettingen. De laatste werden gevormd tijdens de laatste IJstijd. Latere
geomorfologische processen zoals afspoeling, solifluctie of beekvorming hebben het reliëf verzacht of
afgerond. Tijdens latere droge fases werd het dekzand lokaal herwerkt door de wind met het ontstaan
van stuifzandformaties tot gevolg. Deze zijn onder andere sterk vertegenwoordigd te Waasmunster,
maar ze komen ook voor in Burcht. Deze stuifzandformaties hebben een microreliëf gevormd op de
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noordelijke zwakhellende flank van de cuesta tot aan de kamlijn, dat weliswaar grotendeels
verdwenen is ten gevolge van afgravings- en vereffeningswerken. Ze bedekken de lemige formaties.
Het hydrografisch net is sterk verschillend tussen de zuid- en noordflank. Langs de zuidflank zijn de
beken diep ingesneden en kennen een relatief groot verval. Langsheen de noordflank wordt het
hydrografisch net geconditioneerd door het aanwezige microreliëf gevormd door eolische herwerking
van het zandig of lemig materiaal tot kleine stuifzandruggen. Het grootste deel van het afvloeiend
neerslagwater stroomt ofwel noordwaarts, langs de Klapperbeek en de Paddeschootbeek ofwel
noordoostwaarts met de Barbierbeek als hoofdader. Het water van de Paddeschootbeek wordt via de
Moervaart afgeleid naar de Durme. De stuifzandrugjes gelegen langs de zachte helling van de
noordelijke flank veroorzaken soms gesloten depressies. Een ander typisch morfologisch kenmerk
wordt gevormd door het microreliëf op perceelsniveau, de zogenaamde ‘bolle akkers’6.
De dichtstbijzijnde waterloop ligt 600 m ten zuidoosten van het projectgebied en is een onbenoemde
sloot die afwatert naar de Benedendurme in het zuiden. Een kleine 700 m ten noordoosten van het
projectgebied ligt een andere onbenoemde sloot die afwatert naar de Leebeek in het noorden. Het
projectgebied ligt dus in het stroomgebied van de Schelde, op de scheiding van het bekken van de
Gentse kanalen in het noorden en het Beneden-Scheldebekken in het zuiden.

Figuur 6: Digitaal Hoogtemodel met aanduiding plangebied en de waterlopen. (Geopunt Vlaanderen s.d.)

Op een meer gedetailleerde weergave van het Digitaal Hoogtemodel is duidelijk dat binnen het
projectgebied nauwelijks reliëfverschillen voorkomen. De hoogte schommelt rond de 31 m TAW. Het
enige waarneembare reliëfverschil is gesitueerd ter hoogte van een klein gebouw ten oosten van het
huidige zwembad en heeft mogelijk te maken met de constructie van het zwembadcomplex.
6

Jacobs et al. 2002: p. 7.
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Figuur 7: detail van het Digitaal Hoogtemodel met aanduiding plangebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)

Figuur 8: Bodemkaart met aanduiding van het projectgebied. (DOV s.d.)
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Het projectgebied is in de zandstreek gelegen. Het westelijke en noordelijk deel valt onder bodemtype
ZBp(z), een zeer droge tot droge zandbodem zonder profiel. Deze zeer droge zandgronden hebben
allen een droogtegevoelig vochtregime. Ze bevinden zich in een sterk ontwaterde positie.
Textuurklasse

Z

Zand

Drainageklasse

B

Profielontwikkelingsgroep

p

Complex van zeer droog, niet gleyig tot droog, niet
gleyig
Zonder profielontwikkeling

Variante van de profielontwikkeling

(z)

Humusarme bovengrond

Het zuidelijke deel valt onder bodemtype ZbP(o). Dit is een droge zandbodem met een complex van
gronden zonder profielontwikkeling en gronden met onbepaald profielontwikkeling.
Textuurklasse

Z

Zand

Drainageklasse

b

Droog, niet gleyig

Profielontwikkelingsgroep

P

Variante van de profielontwikkeling

(o)

Complex van profielontwikkelingsgroepen p
(gronden zonder profielontwikkeling) en x (gronden
met onbepaalde profielontwikkeling).
Sterke antropogene invloed

Volgens de tertiair geologische kaart doorsnijdt het projectgebied de Formatie van Boom en meer
bepaald het Lid van Terhagen. Deze bestaat uit bleekgrijze klei en is onderaan kalkhoudend.

Figuur 9: Tertiair geologische kaart met aanduiding projectgebied. (DOV s.d.)
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Volgens de quartair geologische kaart bevindt het projectgebied zich onder type 1b waarbij zich
Holocene en/of Tardiglaciale eolische afzettingen bovenop de Pleistocene sequentie bevinden.

Figuur 10: Uitleg type 1b quartair geologische kaart. (DOV s.d.)

Figuur 11: Quartair geologische kaart met aanduiding projectgebied. (DOV s.d.)
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De bodemerosie op het onderzoeksgebied is niet gekarteerd.

Figuur 12: Bodemerosiekaart met aanduiding projectgebied. (DOV s.d.)

Het terrein bestaat volgens de bodembedekkingskaart grotendeels uit bos, enkele secties grasland en
een tweetal kleinere constructies.

Figuur 13: Bodembedekkingskaart 2012 met aanduiding projectgebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)
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2.2.2. HISTORISCHE BESCHRIJVING
De eerste bewoners vestigden zich in de brons- en ijzertijd aan de oevers van de Durme. De vroegste
vondsten dateren van ca. 2000 v.C. Tijdens de Gallo-Romeinse periode ontstond de “Vicus Pontrave”,
een belangrijk handelscentrum niet ver van de huidige dorpskern. De vorm van de dorpskernen van
Waasmunster, Sombeke en Sint-Anna hebben een typische driehoekige “dries”-structuur. Deze
cultuursporen dateren vermoedelijk uit de Frankische en Merovingische periode. Tijdens de vroege
middeleeuwen voltrok zich ten tijde van Karel de Grote de eerste kerstening in het Waasland. De
vroege aanwezigheid van een kloostergemeenschap is dan ook de etymologische verklaring van de
naam van de gemeente, “Wasiae-Monasterium”. Als gevolg van deze pioniersrol was Waasmunster,
samen met Beveren, Rupelmonde en Temse één van de vier kerkelijke centra van het Waasland. Op
verzoek van de Doornikse bisschop Walter de Marvis stichtten enkele zusters in 1237-1238 langs de
Durme genaamd “Hoogendonck”, de eerste abdij van Roosenberg (Monte Rosarium). Met de Franse
bezetting kwam er een einde aan het feodaal systeem van de middeleeuwen. Waasmunster werd toen
ingedeeld bij het arrondissement Dendermonde. 7
Op de Kabinetskaart der Oostenrijkse Nederlanden en het Prinsbisdom Luik (1771-1778 n.C.), ook wel
Ferrariskaart genoemd, zijn de 2 wegen die grenzen aan het projectgebied, de huidige Fortenstraat en
de Koningin Astridstraat reeds aanwezig. Het projectgebied ligt dus ter hoogte van een kruising die
enkele kleinere woonkernen ten noordoosten van Waasmunster met elkaar verbindt. Het
projectgebied zelf is onbebouwd. Een strook in het noorden is in gebruik als bos. Ten zuiden van het
bos is akkerland gekarteerd.

Figuur 14: Ferrariskaart (1771-1789 n.C.) met aanduiding van het plangebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)

7

https://www.waasmunster.be/product/369/geschiedenis.
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De Atlas der Buurtwegen uit 1841, de Poppkaart (1842-1879) en de topografische kaart van
Vandermaelen (1846-1854) geven eenzelfde beeld weer. Het projectgebied is nog steeds onbebouwd.
Op de kaart van Vandermaelen (1846-1854) is zichtbaar dat enkel een smalle strook bebost is. Ten
noorden en ten zuiden bevindt zich bouwland. Op de Popp-kaart wordt de huidige Fortenstraat hier
als Antwerpsen Heirweg benoemd. Het is een van de belangrijkste verkeersaders richting de
provinciehoofdstad. Een heerweg of heirbaan, in het Latijn via genoemd, is een verharde
langeafstandsweg aangelegd in de Romeinse tijd. De heerwegen werden soms aangelegd over oudere
Keltische handelswegen en ze bestaan vaak nog steeds. Tegenwoordig bevatten veel straatnamen het
bestanddeel "heir" of "heer", al betekent dit niet noodzakelijk dat hun oorsprong teruggaat tot de
Romeinse tijd; tot in de 19e eeuw vervulden de heirbanen een functie als belangrijke doorgaande weg,
en in analogie werden ook belangrijke wegen uit latere tijden "heirbanen" genoemd8. Op de Popp kaart
is het perceel ten oosten van het projectgebied als bebouwde zone aangegeven.

Figuur 15: Atlas der Buurtwegen met aanduiding plangebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)

8

https://nl.wikipedia.org/wiki/Heerweg
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Figuur 16: Poppkaart met aanduiding plangebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)

Figuur 17: Kaart van Vandermaelen met aanduiding projectgebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)
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De topografische kaarten van 1863, 1879 en 1892 tonen eenzelfde beeld als de kadasterplannen van
Popp. Ook op de kaart van 1909 blijft de situatie binnen het projectgebied ongewijzigd. Ten noorden
van het projectgebied, grenzend aan de Fortenstraat, ligt nu een kleine vijver. De kaart van 1909-1948
toont eenzelfde beeld.
Op de topografische kaart van 1969 staan voor het eerst 3 huizen gekarteerd in de zone tussen de
Fortenstraat en het projectgebied. Het projectgebied zelf is nog onbebouwd maar is nu wel met
uitzondering van het noordoostelijke deel beplant met naaldbomen. Op de topografische kaart van
1983-1984 is ten zuiden van huisnummer 56 een zwembad geconstrueerd. De situatie binnen het
projectgebied blijft vanaf dan tot op heden ongewijzigd.

Figuur 18: Topografische kaart van 1909 met aanduiding projectgebied. (Cartesius)
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Figuur 19: Topografische kaart van 1969 met aanduiding projectgebied. (Cartesius)

Figuur 20: Topografische kaart van 1983-1984 met aanduiding projectgebied. (Cartesius)
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2.2.3. ARCHEOLOGISCH KADER
In de Centrale Archeologische Inventaris (CAI) staan verschillende vondstlocaties aangeduid in de buurt
van het projectgebied.

Figuur 21: Kadasterplan met het projectgebied, vondstlocaties CAI (april 2018), gebieden geen archeologie en
bekrachtigde archeologienota’s.

Binnen een straal van 500 m bevinden zich 8 CAI-locaties. Het zijn bijna allen plaatsen waar industriële
windmolens uit de nieuwe tijd stonden. De molens werden afgebroken op de overgang van de 19 de
naar 20ste eeuw.
-

-

-

Locatie 37381: locatie van een industriële molen Den Pelgrim. Deze werden zeker vóór 1685
opgetrokken en afgebroken in 1892.
Locatie 37419: op deze locatie stond een industriële molen. Ze werd opgetrokken in of kort na
1639 en werd afgebroken in 1882. De molenberg werd ook genivelleerd. Waarschijnlijk zijn er
twee fases geweest, een houten molen en een stenen exemplaar.
Locatie 37421: ook aan de Lindenlaan stond een industriële molen. De molen werd
opgetrokken vóór 1685. Volgens de inventaris van windmolens werd de molen reeds in 1836
afgebroken.
Locatie 37420: een 4de molen stond aan de Koningin Astridlaan. Ze werd opgetrokken vóór
1685-1686 en werd afgebroken in 1905.
Locatie 37422: De locatie van een 5de molen grenst ten westen aan het projectgebied. Ze werd
opgetrokken vóór 1685 en werd afgebroken in 1906.
Locatie 37380: de Muizennestmolen werd vóór 1685 opgetrokken en afgebroken in 1892.
Locatie 37418: De molen werd opgetrokken vóór 1685 en werd afgebroken in 1871. De
molenberg werd ook genivelleerd.
Locatie 37427: De basis van de Heidekapel werd gebouwd in 1496. Het centrale koor werd
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-

gebouwd in 1641 ter vervanging van een oudere constructie. In 1778 werd de sacristie
toegevoegd. Mogelijk was er aanvankelijk een houten kapel aanwezig.
Ten oosten van het projectgebied werd i.f.v. een archeologienota aan de Fortenstraat een
bureauonderzoek uitgevoerd. Hierna werden landschappelijke en verkennende boringen
uitgevoerd. Dit leverde geen steentijdvondsten op. Er werd eveneens een
proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Hierbij werden sporen aangetroffen uit de late
middeleeuwen tot nieuwste tijd. Aangezien er geen archeologische site werd aangetroffen,
werd geen opgraving geadviseerd9.

Op een afstand van 500 m tot 1 km liggen een groot aantal locaties. De voornaamste zijn een Romeinse
nederzetting 1 km ten zuidoosten van het projectgebied en een Merovingisch grafveld 700 m ten
westen van het projectgebied. De andere locaties vermelden voornamelijk vondsten die tijdens
veldprospecties aangetroffen zijn waaronder een groot aantal scherven uit de prehistorie tot nieuwe
tijd maar ook een relatief groot aantal prehistorische artefacten uit silex.
-

-

-

-

-

-

9

Locaties 37398, 37396, 37358 en 37359: Op deze akkers werd bij een veldprospectie een grote
hoeveelheid aardewerk en bouwmateriaal uit de late en/of nieuwe tijd aangetroffen. Locatie
37359.is een mogelijke locatie van het ‘goed ter hallen’. Reeds in 1434 wordt er gesproken van
een "goed ter hallen" in de Pelkemwijk (zie Kerckhaert).
Locatie 37397:.op deze akker is tijdens een veldprospectie een geretoucheerde afslag in zwartbruine silex uit de steentijd (datering onbepaald) aangetroffen.
Locaties 37360, 37351, 37376, 37377 en 37350: Op deze locaties is eveneens een
veldprospectie uitgevoerd waarbij aardewerk uit volle middeleeuwen tot nieuwe tijd is
aangetroffen. Tussen de vondsten zaten ook 2 scherven handgevormd uit de prehistorie.
Locatie 39593: Op deze locatie is een object uit de steentijd aangetroffen. Verdere info
ontbreekt.
Locaties 37361, 37362, 37363, 37433 en 37364: deze akkers zijn eveneens geprospecteerd.
Hierbij zijn een groot aantal scherven uit de vroege middeleeuwen tot nieuwe tijd verzameld
en 8 voorwerpen uit de steentijd waaronder een pijlpunt uit het neolithicum en 3 schrabbers
(datering onbepaald).
Locatie 32779: deze locatie ligt ten zuidoosten van de hierboven vermelde geprospecteerde
terreinen. Het betreft de locatie van een Romeinse nederzetting en een graf uit de ijzertijd.
Locatie 37409: op deze locatie is een fragment silex aangetroffen
Locaties 37370, 37414, 39596 en 37369: op deze akkers ca. 1 km ten zuiden van het
projectgebied zijn bij veldprospecties 8 fragmenten silex (o.a. een duimnagelschrabber) uit de
steentijd en een groot aantal scherven uit de ijzertijd, Romeinse tijd, middeleeuwen en nieuwe
tijd aangetroffen.
Locatie 157616: hier zijn tijdens archeologisch onderzoek tegulae- en imbricesfragmenten in
een mogelijke gracht- of poelstructuur uit de Romeinse tijd aangetroffen.
Locatie 218103: In 2017 werd een archeologienota opgesteld door ARCHEBO bvba. In een
uitgesteld traject werden landschappelijke boringen en een proefsleuvenonderzoek
uitgevoerd. Hierbij kwamen 4 recente sporen aan het licht. Het terrein werd vrijgegeven10.
Locatie 32761: ongeveer 700 m ten westen van het onderzoeksgebied werd bij toeval een
grafveld uit de Merovingische periode aangesneden. Er werden 15 urnen, 14 ijzeren
lanspunten, 12 ijzeren zwaarden, 2 messen, bronzen knopen, snedebeslag, zadelversiersels, 2
parelkransen gevonden.

L. Coremans et al. 2018.
J. Claesen et al. 2017.
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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?

Op basis van het bureauonderzoek kan men vaststellen dat het projectgebied vanaf de 18de eeuw
onbebouwd was en tot op heden onbebouwd bleef met uitzondering van een tweetal bijgebouwen
waarvan 1 met zwembad. Op basis van het bureauonderzoek lijkt het terrein vrij onverstoord te zijn.
Enkel de huidige bebouwing zorgde vermoedelijk voor een zekere verstoring.
Landschappelijk gezien is het projectgebied op een stuifzandrug gelegen. Op dergelijke stuifzandrug
zorgden stuifzanden mogelijk voor afdekkingen van archeologische sites waardoor deze goed bewaard
bleven. Dergelijke locaties zijn iets minder gunstig voor landbouwactiviteiten, aangezien de gronden
in de zomer aan watergebrek leiden. Op de Ferrariskaart uit de 18de eeuw is evenwel zichtbaar dat het
projectgebied voor een groot deel in gebruik is als akkerland. Daarnaast is het projectgebied gelegen
net ten zuiden van de oost-west gerichte Fortenlaan. Deze werd in de 19de eeuw als Antwerpsen
Heirweg benoemd en het is mogelijk dat de weg teruggaat tot de Romeinse periode.
In de nabije omgeving staan verschillende archeologische vondstlocaties aangeduid. Het gaat vooral
om windmolens die op het einde van de 19de of begin 20ste eeuw afgebroken zijn. Meer naar het
zuidoosten, op een afstand van 600 m tot 1 km werden reeds heel wat prospectievondsten gedaan
waarbij artefacten uit de steentijd en schervenmateriaal uit de prehistorie, Romeinse tijd en
middeleeuwen aangetroffen zijn. 1 km ten zuidoosten, bevindt zich een Romeinse nederzetting. Op de
rug zelf werden 700 m ten westen van het projectgebied een Merovingisch grafveld opgegraven.
Recentere vooronderzoeken in de omgeving leverden geen archeologische sites op.
Op basis van de landschappelijke ligging, de bodemkundige situatie en de archeologische indicatoren
kunnen sporen die ouder zijn dan de 18de eeuw dan ook niet uitgesloten worden.

Figuur 22: Syntheseplan.
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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?

Op basis van het bureauonderzoek kan niet aangetoond worden of een archeologische site aanwezig
is of niet. De verzamelde gegevens geven een laag potentieel vanaf de 18de eeuw. De landschappelijke
ligging, de locatie nabij de dorpskern en aan een belangrijke weg (Fortenstraat) en de aangetroffen
vondsten in de omgeving zorgen ervoor dat het archeologisch potentieel voor oudere periodes als
middelmatig tot hoog wordt ingeschat. Aangezien de huidige kennis van deze stuifzandrug zeer
beperkt is, zorgt bijkomend onderzoek snel voor kenniswinst.
Aangezien het om een verkaveling gaat wordt er van uitgegaan dat het archeologisch niveau verstoord
zal worden. Ter hoogte van het projectgebied zal het bestaande bos zoveel mogelijk behouden blijven.
Voor de nieuwe percelen wordt telkens 30% voorzien om ontbost te worden. Het zal hierbij
voornamelijk om de bouwzone en opritten gaan die ontbost zullen worden. Ter hoogte van loten 2
t.e.m. 4 zou het dan gaan om een oppervlakte van ca. 600-800 m² die onderzocht kan worden. Lot 1 is
momenteel reeds grotendeels vrij (ca. 1609 m²). Aangezien de ontbossing pas bij de bouw van de
nieuwe huizen zal gebeuren, zal dit hoogstwaarschijnlijk in 3 of 4 (indien ter hoogte van lot 1 ook nog
bomen gerooid worden) fases gebeuren. Hoewel het archeologisch potentieel als middelmatig tot
hoog wordt ingeschat, zal bijkomend archeologisch onderzoek voor dergelijke kleinere en verspreide
oppervlaktes voor een onvolledig en versnipperd beeld zorgen. Bijkomend zal de fasering een juiste
inschatting van eventueel aangetroffen sporen bemoeilijken. Bovendien zorgen de verschillende fases
ervoor dat de kostprijs voor dergelijke, vrij beperkte oppervlaktes hoog zal worden omdat zowel het
veldwerk als de rapportage in verschillende fases zal dienen te gebeuren. Ondanks het archeologisch
potentieel en de mogelijke kenniswinst is bijkomend onderzoek omwille van de versnippering en de
kosten-batenanalyse niet te verantwoorden. Er wordt dan ook geen bijkomend onderzoek
geadviseerd.

2.3. SAMENVATTING
Het bureauonderzoek heeft tot doel om op basis van bestaande informatie (landschappelijk, historisch,
archeologisch) na te gaan in hoeverre er eventuele archeologische resten kunnen aanwezig zijn op het
terrein. Bijkomend wordt getracht na te gaan wat de karakteristieken, de bewaringstoestand en de
waarde zijn van de archeologische resten en wat de impact is van de geplande ingrepen.
Op basis van het bureauonderzoek kan men vaststellen dat het projectgebied vanaf de 18de eeuw tot
op de dag van vandaag onbebouwd is gebleven. Landschappelijk gezien is het projectgebied op een
stuifzandrug gelegen. Op dergelijke stuifzandrug zorgden stuifzanden mogelijk voor afdekkingen van
archeologische sites waardoor deze goed bewaard bleven. Dergelijke locaties zijn evenwel iets minder
gunstig voor landbouwactiviteiten, aangezien de gronden in de zomer aan watergebrek leiden. Op de
Ferrariskaart uit de 18de eeuw is evenwel zichtbaar dat het projectgebied voor een groot deel in gebruik
is als akkerland. De ligging net ten zuiden van de oost-west gerichte ‘Antwerpsen Heirweg’ versterkt
het archeologisch potentieel. In de nabije omgeving staan verschillende archeologische vondstlocaties
aangeduid. Het gaat vooral om windmolens die op het einde van de 19de of begin 20ste eeuw
afgebroken zijn. Meer naar het zuidoosten, op een afstand van 600 m tot 1 km werden reeds heel wat
prospectievondsten gedaan waarbij artefacten uit de steentijd en schervenmateriaal uit de prehistorie,
Romeinse tijd en middeleeuwen aangetroffen zijn. 1 km ten zuidoosten, bevindt zich een Romeinse
nederzetting. Op de rug zelf werden 700 m ten westen van het projectgebied een Merovingisch
grafveld opgegraven. De beperkte archeologische kennis op de stuifzandrug zelf heeft voornamelijk te
maken met het ontbreken van systematisch archeologisch onderzoek op deze locatie. Sporen van

20

oudere periodes kunnen dan ook niet uitgesloten worden.
Op basis van het bureauonderzoek kan niet aangetoond worden of een archeologische site aanwezig
is of niet. De verzamelde gegevens geven een laag potentieel voor de 18de eeuw of later. Naar oudere
periodes toe wordt het archeologisch potentieel als middelmatig tot hoog ingeschat. Aangezien de
huidige kennis van deze stuifzandrug zeer beperkt is, zorgt bijkomend onderzoek snel voor
kenniswinst.
Aangezien het om een verkaveling gaat wordt er van uitgegaan dat het archeologisch niveau verstoord
zal worden. Ondanks het archeologisch potentieel en de mogelijke kenniswinst is bijkomend
onderzoek omwille van de versnippering en de kosten-batenanalyse niet te verantwoorden. Er wordt
dan ook geen bijkomend onderzoek geadviseerd.
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4.2. PLANNENLIJST
PROJECTCODE
ONDERWERP
plannummer
type plan
onderwerp plan
aanmaakschaal
aanmaakwijze
datum
metadata

2017L236
PLANNENLIJST
1
kadasterplan
locatie plangebied
1:1
digitaal
21/02/2018
GRB:
http://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/GRBbasiskaart/wms?request=GetLegendGraphic&version=1.3.0&format=image/png&layer=GRB_BSK&
scale=1&height=30&width=40&LEGEND_OPTIONS=forceLabels:on

plannummer
type plan
onderwerp plan
aanmaakschaal
aanmaakwijze
datum
metadata

2
topografische kaart
locatie plangebied
1:10.000
digitaal
21/02/2018
Topografische kaart NGI 1 : 10 000 raster, Klassieke reeks:
http://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/DeptRWO/wms?request=GetLeg
endGraphic&version=1.3.0&format=image/png&layer=Top10s
3
luchtfoto
locatie plangebied
onbekend
digitaal
21/02/2018
Orthofotomozaïek, middenschalig, winteropnamen, kleur, meest recent, Vlaanderen:
http://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/OMWRGBMRVL/wms?request=G
etLegendGraphic&version=1.3.0&format=image/png&layer=Ortho
4
Digitaal hoogtemodel
locatie plangebied
onbekend
digitaal
21/02/2018
Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II, DTM, raster, 1 m:
http://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/dhmv/wms
5
Digitaal hoogtemodel
locatie plangebied
onbekend
digitaal
21/02/2018
Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II, DTM, raster, 1 m:
http://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/dhmv/wms
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type plan
onderwerp plan
aanmaakschaal
aanmaakwijze
datum
metadata
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onderwerp plan
aanmaakschaal
aanmaakwijze
datum
metadata
plannummer
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onderwerp plan
aanmaakschaal
aanmaakwijze
datum
metadata
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aanmaakwijze
datum
metadata

plannummer
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type plan
onderwerp plan
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metadata
plannummer
type plan
onderwerp plan
aanmaakschaal
aanmaakwijze
datum
metadata

6
bodemkaart
locatie plangebied
onbekend
digitaal
21/02/2018
Bodemkaart, bodemtypes:
https://www.dov.vlaanderen.be:443/geoserver/bodemkaart/bodemtypes/ows?service=WMS&re
quest=GetLegendGraphic&format=image/png&width=20&height=20&layer=bodemtypes
7
tertiair geologische kaart
locatie plangebied
1:50.000
digitaal
21/02/2018
https://www.dov.vlaanderen.be:443/geoserver/ows?service=WMS&request=GetLegendGraphic&
format=image/png&width=20&height=20&layer=neo_paleo:tertiair_50k
8
quartair geologische kaart
locatie plangebied
1:200.000
digitaal
21/02/2018
https://www.dov.vlaanderen.be:443/geoserver/ows?service=WMS&request=GetLegendGraphic&
format=image/png&width=20&height=20&layer=quartair:quartair_200k
9
Erosiegevoeligheidskaart
locatie plangebied
1:1
digitaal
21/02/2018
https://www.dov.vlaanderen.be:443/geoserver/ows?service=WMS&request=GetLegendGraphic&
format=image/png&width=20&height=20&layer=dov-pubbodem:Andere_erosiegerelateerde_gronden_2013
10
Bodembedekkingskaart
locatie onderzoeksgebied
1:1
digitaal
21/02/2018
http://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/BodemgebruikBodembedekking
/wms?request=GetLegendGraphic&version=1.3.0&format=image/png&layer=BBK5_12
11
Historische kaart
Ferrariskaart
onbekend
digitaal
21/02/2018
http://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/histcart/wms
12
Historische kaart
Atlas der Buurtwegen
onbekend
digitaal
21/02/2018
http://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/histcart/wms
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13
Historische kaart
Poppkaart
onbekend
digitaal
21/02/2018
http://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/histcart/wms
14
Historische kaart
Vandermaelenkaart
onbekend
digitaal
21/02/2018
http://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/histcart/wms
15
Historische kaart
Topografische kaart 1909
onbekend
digitaal
21/02/2018
http://cartesius.be/CartesiusPortal/
16
Historische kaart
Topografische kaart 1969
onbekend
digitaal
21/02/2018
http://cartesius.be/CartesiusPortal/
17
Historische kaart
Topografische kaart 1983-1984
onbekend
digitaal
21/02/2018
http://cartesius.be/CartesiusPortal/
18
Centrale Archeologische inventaris
locatie plangebied + vondstlocaties
onbekend
digitaal
7/05/2018
/
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Syntheseplan
locatie onderzoeksgebied + CAI + DHM
1:1
digitaal
7/05/2018
GRB:
http://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/GRBbasiskaart/wms?request=GetLegendGraphic&version=1.3.0&format=image/png&layer=GRB_BSK&
scale=1&height=30&width=40&LEGEND_OPTIONS=forceLabels:on

26

