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Hoofdstuk 1

Samenvatting Bureauonderzoek

1.1 Administratieve gegevens van bureauonderzoek
Projectcode:
Erkend archeoloog:
Locatie:

Periode uitvoering:
Relevante termen:
Verstoorde zones:

2016A20
Annelies De Raymaeker, OE/ERK/Archeoloog/2016/00148
Studiebureau Archeologie bvba, OE/ERK/Archeoloog/2015/00002
Rotselaar, Werchter, Hermansstraat (fig. 1.1 en 1.2)
Bounding box: punt 1: x: 173966; y: 184853
punt 2: x: 174079; y: 184916
Rotselaar, Afd. 2, Sectie E, percelen 577X en 577B2 (deels)
3 – 5 januari 2016
Bureauonderzoek, zandleemstreek, Kempen
Geen

Fig. 1.1: Uittreksel van de topografische kaart met situering van het projectgebied (© Databank
Ondergrond Vlaanderen).
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Fig. 1.2: Situering van het projectgebied binnen de verschillende Vlaamse archeoregio’s1.

Fig. 1.3: Uittreksel van het kadasterplan met situering van het projectgebied (© CADGIS).

1

https://onderzoeksbalans.onroerenderfgoed.be/onderzoeksbalans/archeologie
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1.2 Aanpassing van bouwplannen
In de archeologienota werd een advies uitgeschreven voor de aanvraag van een
verkavelingsvergunning. De bouwplannen bestonden uit het verkavelen en bouwen van twee
meergezinswoningen en één vrijstaande woning.
De bouwplannen uit de archeologienota zijn echter in november 2017 veranderd en aangepast na
advies van de stedenbouwkundige dienst van de gemeente Rotselaar. In plaats van twee
meergezinswoningen zullen de percelen verkaveld worden tot acht bouwloten voor acht
eengezinswoningen (fig. 1.4). Deze werken zullen plaatsvinden in dezelfde zones als de voordien
geplande werken. Vermits de werken nog steeds een verkaveling van het terrein omvatten, wordt de
verstoring nog altijd als zeer ingrijpend beoogd. De verstoring van eventuele archeologische waarden
blijft hierdoor onveranderd waardoor het programma van maatregelen uit de archeologienota (ID
2290) nog steeds van kracht is.
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Fig. 1.4: Meest recent en aangepast verkavelingsplan (27-11-2017) (© @Topo).
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1.3 Synthese en advies archeologienota in uitgesteld traject
Studiebureau Archeologie bvba heeft in januari 2016 een archeologienota (ID 2290) geschreven naar
aanleiding van de verkavelingsaanvraag aan de Hermansstraat te Werchter (fig. 1.1 en 1.3).2 Het gaat
om een projectgebied met een totale oppervlakte van ca. 4447 m2. Deze archeologienota bestond
enkel uit een bureauonderzoek. De geadviseerde werkzaamheden (archeologisch vooronderzoek)
dienden in uitgesteld traject uitgevoerd te worden.
Onderstaande synthese komt integraal uit het bureauonderzoek van de betreffende archeologienota:
Op basis van het tot nu toe uitgevoerde vooronderzoek – bestaande uit een bureauonderzoek – kan
gewezen worden op de noodzaak van verder archeologisch onderzoek (met ingreep in de bodem). De
aan- of afwezigheid van een archeologische vindplaats kan op dit moment niet met zekerheid worden
aangetoond. Op basis van het bureauonderzoek kan worden vastgesteld dat de geplande werken een
grote impact zullen hebben op het eventueel aanwezige bodemarchief.
Het projectgebied maakt deel uit van een zeer landelijke regio waar tot op heden nog maar zeer weinig
archeologische informatie voor gekend is. Dit valt voornamelijk te wijten aan het gebrek aan
grootschalige archeologische inventarisaties bij geplande bouwactiviteiten. De weinig gekende
archeologische locaties verwijzen voornamelijk naar bewoning- en verdedigingselementen uit de (late)
middeleeuwen. Op een opeenvolging van historisch kaartmateriaal wordt een gebouw gesitueerd net
ten noorden en ten westen van het projectgebied.
Het projectgebied is gelegen op een zeer gunstige landschappelijke en bodemkundige situatie. Het is
gelegen op een heuvelrug ten noorden van de Demer. Bodemkundig gezien wordt de aanwezigheid
van een plaggendek gesitueerd, met daaronder mogelijk een podzol. De eventuele aanwezigheid van
een plaggendek en een podzol betekenen gunstige bewaringsomstandigheden voor eventuele
aanwezige prehistorische artefactensites. Wat betreft grondsporensites bezit het projectgebied een
middelmatig tot hoog archeologisch potentieel voor sites vanaf de metaaltijden tot en met de
(post)middeleeuwen. Het projectgebied behoort tot een ruimere regio die zeer intensief bewoond is
geweest in het verleden. In de late en post-middeleeuwen werd in de omgeving regelmatig gevochten,
waardoor potentieel resten van kampementen kunnen worden aangetroffen.
Eerst wordt de opportuniteit van de diverse methoden van vooronderzoek zonder ingreep in de bodem
afgewogen.
Methode
Landschappelijke
boringen

2

Opportuun
Ja

Motivering
Het projectgebied is gelegen op een heuvelrug
ten noorden van de Demer, wat een zeer gunstige
landschappelijke situatie is voor het aantreffen
van
een
prehistorische
artefactensite.
Bodemkundig gezien wordt een begraven profiel
(een podzol of verbrokkelde textuur B-horizont)
gekarteerd. De aanwezigheid van zo’n
paleobodem kan wijzen op een hogere
bewaringskans van eventueel aanwezige
prehistorische artefactensite. Op basis van het

De Raymaeker, 2016.
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Landschappelijke
profielputten

Nee

Geofysisch onderzoek

Nee

Veldkartering

Nee

landschappelijk booronderzoek wordt op een
efficiënte manier gekeken of deze paleobodem
nog aanwezig is, zonder het bodemarchief
onnodig te schaden.
Het projectgebied is gelegen op een heuvelrug
ten noorden van de Demer, wat een zeer gunstige
landschappelijke situatie is voor het aantreffen
van
een
prehistorische
artefactensite.
Bodemkundig gezien wordt een begraven profiel
(een podzol of verbrokkelde textuur B-horizont)
gekarteerd. De aanwezigheid van zo’n
paleobodem kan wijzen op een hogere
bewaringskans van eventueel aanwezige
prehistorische artefactensite.
Een onderzoek door middel van proefputten is
echter binnen dit project te invasief. De
gecreëerde verstoring van de bodemopbouw is
te groot om op te wegen tegenover de ksoten.
Geofysisch onderzoek is niet aangewezen omdat
dit geen gegevens over de chronologie van de
eventueel gedetecteerde fenomenen kan
opleveren. Ook dient er op gewezen te worden
dat vooral grote en specifieke sporen opgemerkt
worden tijdens dit soort onderzoek. Kleinere
sporen die mogelijk deel uit maken van een
plattegrond worden al sneller niet opgemerkt.
Ook dient na de uitvoering van geofysisch
onderzoek steeds verder onderzoek met ingreep
in de bodem plaats te vinden om de aard van de
aangetroffen anomalieën te verifiëren.
Binnen dit onderzoek biedt deze methode geen
meerwaarde en zal dit vermoedelijk niet tot
kenniswinst leiden.

Vervolgens wordt de opportuniteit van de diverse methoden voor vooronderzoek met ingreep in de
bodem afgewogen.
Methode
Verkennend
archeologisch
booronderzoek

Opportuun
Ja

Motivering
Het projectgebied is gelegen op een heuvelrug
ten noorden van de Demer, wat een zeer gunstige
landschappelijke situatie is voor het aantreffen
van
een
prehistorische
artefactensite.
Bodemkundig gezien wordt een begraven profiel
(een podzol of verbrokkelde textuur B-horizont)
gekarteerd. De aanwezigheid van zo’n
paleobodem kan wijzen op een hogere
bewaringskans van eventueel aanwezige
prehistorische artefactensite.
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Waarderend
archeologisch
booronderzoek

Ja

Proefputten in functie Nee
van
steentijd
artefactensites

Proefsleuven
proefputten

en/of Ja

Indien bij het het landschappelijk booronderzoek
resten
van
een
paleobodem
worden
aangetroffen, wordt overgegaan tot een
verkennend archeologisch booronderzoek. Dit
heeft als doel het opsporen van archeologische
sites.
Wanneer er geen paleobodem wordt
aangetroffen
bij
het
landschappelijk
booronderzoek kan onmiddellijk worden
overgegaan tot het trekken van proefsleuven.
Indien tijdens het verkennend archoelogisch
booronderzoek lithische artefacten worden
aangetroffen, wordt overgegaan tot deze
methode. Deze methode heeft als doel een reeds
opgespoorde site door middel van boringen te
evalueren en geeft in functie daarvan informatie
over de afbakening in ruimte van de aantreffen
site.
Deze methode is in het geval van een reeds
aangetroffen site niet wenselijk, gezien het
verhoogde verstorende effect van de proefputten
op de in situ steentijdsite. Boringen gaan
daarnaast sneller, zijn goedkoper en geven
eveneens gegevens over de landschappelijke
bodemobouw, aanwezigheid en afbakening van
eventuele steentijdsites.
Het is nuttig deze methode toe te passen op het
terrein, omdat de onderzoekstechniek een beter
ruimtelijk inzicht biedt dan de voorgaande
onderzoekstechnieken. Omwille daarvan, en de
verwachting dat er geen complexe verticale
strategie
aanwezig
is,
is
een
proefsleuvenonderzoek aangewezen.
Om beter ruimtelijk inzicht toe te laten is het
nodig een groter percentage van het terrein
(12,5%) te onderzoeken dan de voorgaande
onderzoeksmethoden, wat resulteert in een
grotere schadelijke impact op het bodemarchief.
Deze methode is echter niet overdreven
schadelijk te noemen.
Ondanks de grotere schadelijke impact op het
bodemarchief is deze onderzoeksmethode nodig
om verdere uitspraken te kunnen doen over de
eventuele aanwezigheid van een archeologische
site op het terrein.

Na afweging van de opportuniteit van elke individuele onderzoeksmethode wordt de combinatie van
verschillende methoden afgewogen op basis van dezelfde criteria. Op basis van hogerstaande
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afwegingen wordt een uitgesteld vooronderzoek geadviseerd dat zal worden uitgevoerd nadat het
volledige projectgebied toegankelijk werd gemaakt. Het projectgebied is op dit moment nog
grotendeels bebost, het rooien van de bodem is onderhevig aan een kapvergunning. Na het verkrijgen
van de verkavelings- en kapvergunning dient de initiatiefnemer de bomen bovengronds te rooien op
het terrein. Wanneer dit is gebeurd en het volledige terrein beschikbaar is voor vervolgonderzoek, kan
het uitgestelde traject van start gaan. Deze werkwijze, waarbij alle benodigde onderzoeksmethoden
achter elkaar worden uitgevoerd, is het snelst en meest efficiënt voor de opdrachtgeer en zal kostenbatengewijs het meeste opleveren.
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Hoofdstuk 2

Landschappelijk booronderzoek

2.1 Beschrijvend gedeelte
2.1.1 Administratieve gegevens
Projectcode:

Aanleiding:

Erkend archeoloog:

2018D76 (landschappelijk booronderzoek)

Het projectgebied zal verkaveld en voorzien worden van
acht bouwloten.
Deze nota betreft de uitvoering van het geadviseerde
vooronderzoek zonder en met ingreep in de bodem, zoals
werd geadviseerd in het programma van maatregelen (ID
2290).
Annelies De Raymaeker,
OE/ERK/Archeoloog/2016/00148
Studiebureau Archeologie bvba,
OE/ERK/Archeoloog/2015/00002.

Locatie:

Rotselaar, Werchter, Hermansstraat (fig. 1.1 en 1.2)
Bounding box: punt 1: x: 173966; y: 184853
punt 2: x: 174079; y: 184916
Rotselaar, Afd. 2, Sectie E, percelen 577X en 577B2 (deels)

3

Periode uitvoering:

19-04-2018

Relevante termen3:

Landschappelijke boringen; plaggenbodems.

Bebouwde zones:

Geen.

Thesaurus: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/thesaurus
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2.1.2 Archeologische voorkennis
Het uitgevoerd bureauonderzoek (archeologienota ID: 4984) toonde aan dat er een archeologische
verwachting bestaat voor de aanwezigheid van (pre)historische vindplaatsen met bodemsporen. Het
grootste deel van het terrein is de laatste eeuwen uitsluitend gebruikt geweest als akkerland en was
gedurende de tweede helft van de 20ste eeuw bebost. Lokale buurtbewoners meldden dat tijdens de
jaren ‘50-‘70 het terrein gebruikt werd voor aspergeteelt.
Het projectgebied is gelegen op een zeer gunstige landschappelijke en bodemkundige situatie. Het is
gelegen op een heuvelrug ten noorden van de Demer. Bodemkundig gezien wordt de aanwezigheid
van een plaggendek gesitueerd, met daaronder mogelijk een podzol. De eventuele aanwezigheid van
een plaggendek en een podzol betekenen gunstige bewaringsomstandigheden voor eventuele
aanwezige prehistorische artefactensites.
Wat betreft grondsporensites bezit het projectgebied een middelmatig tot hoog archeologisch
potentieel voor sites vanaf de metaaltijden tot en met de (post)middeleeuwen. Het projectgebied
behoort tot een ruimere regio die zeer intensief bewoond is geweest in het verleden. In de late en
post-middeleeuwen werd in de omgeving regelmatig gevochten, waardoor potentieel resten van
kampementen kunnen worden aangetroffen.
2.1.3 Onderzoeksopdracht en vraagstellingen
Het uitgestelde traject begint met een landschappelijk booronderzoek ter evaluatie van het volledige
terrein in functie van de intactheid van de bodem om zo de bewaringstoestand van eventuele
paleobodems te bepalen. Ook zullen deze boringen kunnen bepalen wat voor soort bodem in de zone
OB aanwezig is. Landschappelijke profielputten worden in dit geval als een onnodige verstoring van
het terrein beschouwd. Boringen gaan sneller, zijn minder destructief en goedkoper.
De volgende onderzoeksvragen werden opgesteld in de archeologienota:
-

Op welke dieptes bevinden zich relevante archeologische niveau’s?
Waar ligt/ lag de hoogste grondwaterspiegel?
Zijn er nog intacte bodems aanwezig?
In hoeverre is de oorspronkelijke bodem (sub)recent verstoord?
Kon de aanwezigheid van een podzol (of andere paleobodem) worden vastgesteld?

2.1.4 Vooropgestelde onderzoeksmethode en -technieken
Het landschappelijk booronderzoek wordt conform de Code van Goede Praktijk4 uitgevoerd. Er wordt
in een verspringend driehoeksgrid van 30 op 40 m boringen voorgesteld op het terrein (fig. 2.1). Indien
op basis van de boorresultaten echter niet duidelijk is of er al dan niet een mogelijk bewaarde
onderliggende paleobodem aanwezig is of tot op welke hoogte het terrein precies is verstoord, kan
het grid alsnog verdicht worden naar een grid van 25, 30 of 25 m op 30 m tot deze vraagstelling
uitgeklaard is. Omwille van praktische reden zoals het voorkomen van zand en de mogelijkheid van de
4

In overeenstemming met de Code Goede Praktijk 7.3.2.
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aanwezigheid van puin in de ondergrond wordt geopteerd voor het gebruik van een Edelmanboor met
een diameter van 7 cm.

Fig. 2.1: Vooropgestelde landschappelijke boorpuntenplan.
2.1.5 Afwijkingen ten aanzien van de vooropgestelde onderzoeksstrategie en -methodes
Alle landschappelijke boringen (fig. 2.1) werden uitgevoerd conform de vooropgestelde vereisten in
het programma van maatregelen (ID 2270). Alle boringen konden naar behoren worden uitgevoerd,
zonder aanpassingen van onder andere het boorgrid.
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2.2 Assessment
2.2.1 Landschappelijke gesteldheid
Het projectgebied omvatte tot het begin van de werken een klein bos (fig. 2.2). Het terrein is min of
meer trapeziumvormig dat met de westelijke kant grenst aan de Hermansstraat. Het is gelegen op een
heuvelrug op een hoogte van ca. 11,5 – 12,5 m TAW (fig. 2.3) en ligt in de overgangszone tussen de
archeo-regio’s de zandstreek, de zandleemstreek en de Kempen (fig. 1.2).
Uit het terreinprofiel kan worden opgemaakt dat er nagenoeg geen hoogteverschil zit binnen het
projectgebied (fig. 2.4 en fig. 2.5). in de nabije omgeving van het projectgebied stromen een heel aantal
beken en rivieren, het terrein ligt in het Demerbekken.

Fig. 2.2: Uittreksel uit de meest recente luchtfoto (2017) met aanduiding van het projectgebied.
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Fig. 2.3: Uittreksel uit het digitaal hoogtemodel (DHM II) met aanduiding van het projectgebied.

Fig. 2.4: Detail uit het digitaal hoogtemodel (DHM II) met aanduiding van het projectgebied en twee
geplaatste terreinsnedes.
15
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Fig. 1.8: Terreinverloop ter hoogte van het projectgebied.
•

•

•

De tertiaire ondergrond bestaat uit de Formatie van Sint-Huibrechts-Hern. Deze formatie
wordt gedateerd in het Laatste Eoceen – Vroeg Oligoceen (37 – 28,4 miljoen jaar geleden) en
omvat grijsgroen zeer fijn zand dat klei- en glauconietehoudend is en glimmerijk.
De quartaire ondergrond bestaat uit een opeenvolging van Eolische afzettingen (zand tot silt)
van het Weichseliaan (laat-Pleistoceen), gevolgd door Hellingsafzettingen van het Quartair en
fluviatiele afzettingen van het Weichseliaan (Laat-Pleistoceen).
Op de bodemkaart wordt het projectgebied grotendeels gekarteerd als een Zbm(g)-bodem.
De noordwestelijke hoek wordt als OB (bebouwde zone) gekarteerd (fig. 2.5). Een Zbm(g)bodem is een droge zandgrond met een diepe antropogene humus A horizont. Deze gronden
hebben een Ap van meer dan 60 cm dik. Onder het plaggendek komt een begraven profiel
voor, meestal een podzol of een verbrokkelde textuur B-horizont. Roestverschijnselen
beginnen tussen 90 en 120 cm. In Rotselaar kan een dikke antropogene humus A horizont
echter niet volledig worden gelijkgesteld aan een plaggenbodem. De A ontstaat namelijk niet
altijd uit ophoging, maar resulteert mogelijk uit het diepspitten met intentie de podzol te
doorbreken en zo de uitgeloogde mineralen terug in de A te brengen.

Fig. 2.5: Uittreksel uit de bodemkaart met aanduiding van het projectgebied.
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2.2.2 Resultaten van het landschappelijk booronderzoek
2.2.2.1 Methode
Bij de uitvoering van de boringen werden keuzes gemaakt over:
- Het type grondboor
- De diameter van de grondboor
- Het patroon van de boringen
- De afstand tussen de boorraaien
- De afstand tussen boringen in een raai
- De oriëntatie van de boorraaien
- De diepte van de boringen
- De wenselijkheid van het zeven van de boorkern
Deze keuzes zijn afhankelijk van de aard van de ondergrond, de diepte van de boringen, de diepte van
de grondwatertafel en de doelstelling en vraagstelling van het onderzoek.5
2.2.2.2 Technieken en motiveringen
De boringen zelf gebeuren met de Edelmanboor met een boorkopdoorsnede van 7 cm. Hiermee kan,
zonder verlengstukken, tot 125 cm diep worden geboord, wat voor het overgrote deel voldoende is
om de boorresultaten in functie van bodemintactheid degelijk te kunnen interpreteren. Om ervoor te
zorgen dat de dekkingsgraad van de boringen dusdanig is dat het volstaat om voldoende gefundeerde
uitspraken te doen over het geheel van het onderzochte gebied is gekozen voor zeven boringen die
regelmatig over het terrein werden verspreid in functie van het bodemgebruik en de toegankelijkheid
van het terrein. Waar nodig kan met een gutsboor van 3 cm breedte aanvullend worden geboord. De
gutsboor werkt immers minder verstorend en op een gaaf profiel in de guts kan een profielstudie en
bijkomende interpretatie beter worden uitgevoerd. Het was niet wenselijk om de boorkern te zeven,
dit in functie van de doelstelling van het landschappelijk booronderzoek (welke in een notendop het
bepalen van de intactheid van de bodemgesteldheid betreft), gecombineerd met observaties te velde
(na macroscopische inspectie werden geen artefacten aangetroffen in de sedimenten). Elk boorpunt
werd ingemeten doormiddel van GPS.
Voor de boorbeschrijvingen wordt er gewerkt volgens de FAO richtlijnen6 aangepast aan de Belgische
normen om te kunnen vergelijken met de Belgische bodemkaart. In deze richtlijnen worden voor
profielbeschrijvingen 5 statussen voorgesteld. De boorbeschrijving valt onder status vier, de
voorlaatste. “Soil augering descripition: soil augerings do not permit a comprehensive soil profile
description. Augerings are made for routine soil observation and identification in soil mapping, and for
that purpose normally provide a satisfactory indication of the soil characteristiscs. Soil samples may be
collected from augerings7.”
Uit het bovenstaande blijkt dat de boringen niet toelaten om een bodemprofiel uitgebreid te
beschrijven. Ze worden gebruikt voor standaard bodemwaarnemingen en identificaties in
5

Dit alles in overeenstemming met de bepalingen in paragraaf 7.3.2 van de Code van Goede Praktijk.
FAO, Guidelines for soil description., FAO, 2006, 4th ed.
7
FAO, Guidelines for soil description., FAO, 2006, 4th ed., 6.
6
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bodemkartering. Daarom bieden ze ook voldoende informatie voor bodemkarakteristieken. Stalen
kunnen worden genomen voor bepaalde doeleinden. In de FAO richtlijnen komen maar liefst 19
parameters bij een bodemprofielbeschrijving aan bod. Daarvan kunnen slechts enkele weerhouden
worden tijdens boringen.
•

Horizont

De grenzen van horizonten geven informatie over de dominante factoren die de bodem vormden. In
bepaalde gevallen wijzen ze op de menselijke impact op het landschap. De horizontgrenzen worden
beschreven volgens diepte (in cm), duidelijkheden en topografie.
•

Belangrijkste bestanddelen

Hier gaat het vooral over de textuur van het sediment. Bodemtextuur verwijst naar de verhouding van
de verschillende korrelgroottes in een bepaald bodemvolume en wordt beschreven als de
bodemtextuur. De korrelgroottes verwijzen naar klei, silt (leem) en zand.
•

Kleur van de matrix

Bodemkleuren gegeven de samenstelling én oxidatie-reductie omstandigheden van het heden én het
verleden weer. De kleur wordt over het algemeen bepaald door huidjes van zeer fijne bestanddelen
van gehumificeerd organisch materiaal8 (donker), ijzeroxides (geel, bruin, oranje en rood),
mangaanoxides (zwart) en andere, of het kan te wijten zijn aan de kleur van het oorspronkelijk
sediment. De kleur van de bodemmatrix van elke horizont moet worden geregistreerd in vochtige
omstandigheden.
•

Bodemstructuur

De bodemstructuur kan slechts in bepaalde gevallen verduidelijkt worden, omdat hiervoor meestal
grotere profielwanden nodig zijn, en is optioneel.
•

Artefacten

Artefacten zijn vaste of vloeibare substanties die: (1) zijn verwekt of veranderd door vooral mensen als
onderdeel van industriële of artisanale processen, of (2) door menselijke activiteit naar de oppervlakte
zijn gebracht van een diepte waar ze nooit werden beïnvloed door oppervlakte processen.
•

HTM (Human-transported material)

Dit werd als volgt gedefinieerd: “Human-transported material (abbreviation ‘HTM’): Any solid or liquid
material moved into the soil from a source area outside of its immediate vicinity by intentional human
activity, usually with the aid of machinery, without substantial reworking or displacement by natural
forces”9.

8

De hoeveelheid organisch materiaal kan worden geschat op basis van de Munsell bodemkleur (voor een
welbepaalde textuur onder droge en vochtige omstandigheden); FAO, Guidelines for soil description., FAO,
2006, 4th ed., 43.
9
FAO, Guidelines for soil description., FAO, 2006, 4th ed.
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2.2.2.3 Bespreking landschappelijke boringen
Op 19-04-2018 werden vijf landschappelijke boringen uitgevoerd op het terrein (fig. 2.6). Voor de
situering van de boorpunten werd het vooropgestelde boorpuntenplan uit het programma van
maatregelen (fig. 2.1) gehanteerd. Er werd niet afgeweken van dit boorgrid.

Fig. 2.6: Kadasterplan met situering van de landschappelijke boorpunten zoals werden uitgevoerd op
terrein.
Volgens de bodemkaart (fig. 2.21) liggen de boorpunten binnen één pedogenetische zone, terwijl in
de noordwestelijke zone de bodem als OB gekarteerd is:
• Een Zbm(g)-bodem is een droge zandgrond met een diepe antropogene humus A horizont.
Deze gronden hebben een Ap van meer dan 60 cm dik. Onder het plaggendek komt een
begraven profiel voor, meestal een podzol of een verbrokkelde textuur B-horizont.
Roestverschijnselen beginnen tussen 90 en 120 cm. In Rotselaar kan een dikke antropogene
humus A horizont echter niet volledig worden gelijkgesteld aan een plaggenbodem.
• OB (bebouwde zone).
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Fig. 2.7: Weergave van de landschappelijke boorpunten op de bodemkaart met waargenomen
bodemhorizonten.
In totaal werden er vijf boringen uitgevoerd. In tabel 1 zijn de formele gegevens van alle boringen
weergegeven.
Boringen
(fig. 2.20)
1
2
3
4
5

Bodemkaart
Waarneming
WRB
(fig. 2.21)
OB
Ap-AC-Cg
Zbm
Zbm(g)
O-Ap-B-Cg
Zbm(g)
Zbm(g)
O-Aa-Ap-Bh-C
Zbm(g)
Zbm(g)
O-Ap-B-Cg
Zbm(g)
Zbm(g)
O-Ap-Cg
Zbm
Tabel 1: De formele gegevens van de boringen.

De boringen vertonen in het algemeen dezelfde bodemopbouw (fig. 2.6 en 2.7). Toch kan er een
onderscheid gemaakt worden tussen bodems met een ontwikkelde B-horizont en bodems zonder Bhorizont die zich ook ruimtelijk twee zones afbakenen met in het westen een afwezigheid van
profielontwikkeling en in het oosten de aanwezigheid van profielontwikkeling (fig. 2.6 en 2.7). Over
praktisch het volledige terrein was een zeer losse toplaag (O-horizont) aanwezig die gekoppeld kan
worden aan de strooisellaag van het voormalige bos en de kapwerken.
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Bodems met een ontwikkelde B-horizont
Boringen 2, 3 en 4 (fig. 2.6 en 2.7) vertonen een bodemopbouw waarbij een duidelijk ontwikkelde Bhorizont aanwezig is. Ze situeren zich allen in de oostelijke zone van het terrein. Boring 2 zal als
referentieboring gebruikt worden. In veel situaties in Vlaanderen bestaat een dikke antropogene
humus A-horizont uit meerdere Ap-niveaus die te linken zijn aan diverse plagniveaus. De Ap-horizont
binnen dit terrein bestond echter uit één grote homogene Ap-horizont zonder gestratificeerde
tussenniveaus met een zeer gevarieerde diepte van ca. 70-80 cm onder het huidige loopniveau. Onder
de Ap-horizont bevond zich een ontwikkelde B-horizont. In het referentieprofiel bevond deze Bhorizont zich op een diepte van 80 tot 95 cm onder het huidige loopniveau, terwijl boring 4 een sterk
ontwikkelde B-horizont had op een diepte van 75 tot 120 cm onder het huidige loopniveau. De Chorizont begint op een diepte van 95 cm en vertoont gleyverschijnselen. De kleur is overwegend groen
door de micahoudende grove zanden.
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Bodems zonder B-horizont
Boringen 1 en 5 (fig. 2.6 en 2.7) vertoonden een bodemprofiel zonder B-ontwikkeling en situeren zich
beiden in de westelijke zone van het terrein. In boring 1 (referentieprofiel) was er een
overgangshorizont aanwezig op een diepte van 60 tot 70 cm onder het loopniveau die geïnterpreteerd
werd als een AC-horizont. Dit is een horizont waar de bovenliggende A-horizont vermengd is met de
onderliggende C-horizont, vermoedelijk door antropogene activiteiten, waar duidelijk nog geen
bodemvormingsprocessen in hebben plaats gevonden. De Ap-horizont rijkt tot een gelijkaardige diepte
als de bodems met een ontwikkelde B-horizont, zijnde 70 cm onder het huidige loopniveau. De Chorizont kon onderverdeeld worden in twee horizonten. De eerste C-horizont is een oranje met zeer
sterke gleyverschijnselen. Vanaf een diepte van 120 cm is een groene C-horizonten te onderscheiden
die ook werd vastgesteld bij boringen 2 en 3. Beide C-horizonten bestaan uit dezelfde samenstelling,
zijnde een matig grof zandig sediment met de aanwezigheid van glauconiet.
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Boring 2
Projectcode: 2018D76
Datum: 19/04/2018
Type: Landschappelijk onderzoek
Type boor: Edelmanboor, 7 cm Æ
Techniek: manueel
Weersomstandigheden: zwaar bewolkt
H1
0 – 10 cm: O: zand, sterk humeus met
veel bioturbatie; zeer zacht en los; zwart.
H2
10 – 80 cm: Ap: matig fijn zand met veel
humus en bioturbatie; donker bruin
zwart.
H3
80 – 95 cm: B: matig fijn zand,
heterogeen; bruin oranje.
H4
95 – 160 cm: C: matig grof zand, gevlekt;
licht groen, donker groen; glauconiet en
Fe-concreties.
Grondwatertafel: niet bereikt.
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Boring 1
Projectcode: 2018D76
Datum: 19/04/2018
Type: Landschappelijk onderzoek
Type boor: Edelmanboor, 7 cm Æ
Techniek: manueel
Weersomstandigheden: zwaar bewolkt
H1
0 – 60 cm: Ap: matig fijn zand, sterk
humeus met veel bioturbatie; zeer zacht
en los; donker grijs.
H2
60 – 70 cm: AC: matig fijn zand; zeer
zacht en los; blokkerig; heterogeen bruin
oranje.
H3
70 – 120 cm: C1: matig grof zand; gevlekt
donker oranje, licht groen; roestvlekken,
Fe-concreties en glauconiet.
H4
120 – 160 cm: C2: matig grof zand,
gevlekt; licht groen, donker groen;
roestvlekken, Fe-concreties en
glauconiet.
Grondwatertafel: niet bereikt.
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2.2.2.4 Interpretatie van het onderzochte gebied
Op basis van de landschappelijke boringen kan binnen het projectgebied kunnen twee pedogenetische
zones van elkaar onderscheden worden. Op basis van de aan- en afwezigheid van een B-horizont, kan
een onderscheid gemaakt worden tussen zones met (Zbm(g)) en zonder profielontwikkeling (Zbm). De
boringen tonen aan dat er een verbrokkelde textuur B-horizont aanwezig is, maar dat er geen sprake
is van een intacte paleobodem (bijvoorbeeld podzol).
De afwezigheid van een B-horizont in de westelijke zone van het terrein kan mogelijk gekoppeld
worden aan de agrarische activiteiten doorheen het verleden. De afwezigheid van meerdere Apniveaus is daarbij ook belangrijk. Zoals in de bureaustudie reeds werd aangegeven, kan in Rotselaar
een dikke antropogene humus A horizont niet volledig worden gelijkgesteld aan een plaggenbodem.
De A ontstaat namelijk niet altijd uit ophoging, maar resulteert mogelijk uit het diepspitten met
intentie de podzol te doorbreken en zo de uitgeloogde mineralen terug in de A te brengen, wat volledig
overeenstemt met de boorresultaten.
2.2.2.5 Samenvatting en vervolgonderzoek
Samenvattend werden er geen sporen teruggevonden van een intacte paleobodem (podzol) die in situ
artefactensites zou kunnen bevatten. Een vooronderzoek in de vorm van landschappelijke boringen
met als doel om steentijd artefactsites op te sporen, heeft bijgevolg geen elementen opgeleverd die
op de aanwezigheid hiervan zouden wijzen.
De aanwezigheid van een B- en/of C-horizont op overheen het volledige terrein, wijst op een hoog
potentieel voor in situ bewaring van sporensites.
•

Conclusie
Binnen de grenzen van het projectgebied toonden de landschappelijke boringen aan dat er een
intacte B- en/of C-horizont aanwezig is overheen het volledige terrein. De destructieve
ontstronking van de bomen en wortels, lijken geen negatieve impact gehad te hebben op het
bodemarchief. Geen enkele paleobodem werd vastgesteld.
Er werd een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de westelijke zone (zonder
profielontwikkeling) en de oostelijke zone (met profielontwikkeling). De intacte B- en C-horizont
wijzen echter uit dat er een hoog potentieel is voor intacte archeologische niveaus op grotere
diepte. Deze niveaus zijn minstens op de helft van het terrein onaangeroerd gebleven en zitten
mogelijk nog in situ.

Dit landschappelijk booronderzoek leidt tot de belangrijke conclusie dat vervolg onderzoek in de vorm
van archeologische boringen niet nodig is. Voor een vervolgonderzoek door middel van proefsleuven
zijn er echter geen elementen die dit zouden ontraden. Er dient dus overgestapt te worden naar de
volgende stap in het programma van maatregelen, namelijk vooronderzoek met ingreep in de bodem
doormiddel van een proefsleuvenonderzoek.

25

Nota: Het vooronderzoek aan de Hermansstraat te Werchter
2.2.2.6 Synthese
Beantwoording onderzoeksvragen:
De centrale vraagstelling is of de natuurlijke bodemopbouw nog intact is en dit af te toetsen
betreffende de gaafheid en conservering van eventuele aanwezige kampementen van jagerverzamelaars.
De natuurlijke bodemopbouw is nog intact. Een dikke homogene Ap-horizont (dikke antropogene
humus A-horizont) dekt in het westen de C-horizont af. In het oosten situeert zich tussen deze twee
horizonten een ontwikkelde B-horizont. De aanwezigheid van in situ sporensites is hierdoor zeer groot.
Omwille van de afwezigheid van paleobodems is het potentieel op steentijdsites zeer laag.
Kan de hoogstwaarschijnlijke afwezigheid van een archeologische site afdoende gestaafd worden?
De afwezigheid van een archeologische site kan afdoende gestaafd worden. Proefsleuvenonderzoek
als archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem is hiervoor nodig.
Zijn er archeologisch relevante sites aanwezig?
Er zijn geen indicaties aangetroffen voor de aan- of afwezigheid van archeologisch relevante sites.
Wat is het wetenschappelijk potentieel van de aanwezige sites?
De landschappelijke boringen werden geadviseerd naar aanleiding van de bodemkundige gegevens die
wezen op een mogelijke aanwezigheid van paleobodems. Mits aanwezigheid hiervan, zouden
prehistorische artefactsites nog in situ bewaard zijn. De landschappelijke boringen wijzen echter uit
dat er nergens op het terrein een intacte paleobodem aanwezig is waardoor het potentieel op
prehistorische sites zeer sterk afneemt.
Ondanks de afwezigheid aan elementen die zouden wijzen op de aanwezigheid van prehistorische
artefactsites, is hier een hoog potentieel voor relevante informatie inzake sporensites vanaf de (late)
prehistorie tot en met de wereldoorlogen. Verder onderzoek heeft het potentieel grote kenniswinst
te behalen.
Moeten er bijkomende maatregelen genomen worden omwille van eventuele aanwezige sites?
Niet van toepassing.
Maak een plan van aanpak op voor een eventueel vervolgonderzoek.
Zie archeologienota, programma van maatregelen.
Kunnen maatregelen voorgesteld worden voor een eventueel behoud in situ van een aanwezige
archeologische site? Hoe kunnen deze maatregelen afgedwongen en gecontroleerd worden?
De geplande werken betreffen verkaveling van het terrein tot acht bouwloten waar acht
meergezinswoningen zullen gebouwd worden. Zes van deze woningen zullen door middel van halfopenbebouwing opgetrokken worden. Er zal een wegenis aangelegd worden en parkeerplaatsen.
De landschappelijke boringen tonen aan dat een intact archeologisch vlak zich reeds op een diepte van
ca. 70 cm diep kan bevinden. Dit situeert zich in de vorstvrije zone van 80 cm onder het maaiveld.
Mogelijke aanwezige archeologische waarden dreigen bijgevolg verstoord te worden door de geplande
werken. Het niet laten doorgaan van de werken is geen optie, waardoor een behoud in situ niet
mogelijk is.
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Hoofdstuk 3

Proefsleuvenonderzoek

3.1 Beschrijvend gedeelte
Projectcode:

Aanleiding:

Erkend archeoloog:

2018D257 (proefsleuvenonderzoek)

Het projectgebied zal verkaveld en voorzien worden van
acht bouwloten.
Deze nota betreft de uitvoering van het geadviseerde
vooronderzoek zonder en met ingreep in de bodem, zoals
werd geadviseerd in het programma van maatregelen (ID
2290).
Annelies De Raymaeker,
OE/ERK/Archeoloog/2016/00148
Studiebureau Archeologie bvba,
OE/ERK/Archeoloog/2015/00002

Locatie:

Rotselaar, Werchter, Hermansstraat (fig. 1.1 en 1.2)
Bounding box: punt 1: x: 173966; y: 184853
punt 2: x: 174079; y: 184916
Rotselaar, Afd. 2, Sectie E, percelen 577X en 577B2
(deels)

Periode uitvoering:

14-05-2018

Relevante termen10:

Proefsleuvenonderzoek

Bebouwde zones:

Geen.

10

Thesaurus: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/thesaurus
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Fig. 3.1: Uittreksel van de kadasterkaart met situering van het projectgebied (©CADGIS).
3.1.2 Archeologische voorkennis
Het bureauonderzoek (archeologienota ID: 2290) toonde aan dat er een archeologische verwachting
bestaat voor het aantreffen van prehistorische artefactensites en grondsporensites vanaf de
metaaltijden tot en met de (post)middeleeuwen. Tijdens het landschappelijk booronderzoek (zie
hoofdstuk 2) werd echter geen bewaarde paleobodem aangetroffen. Hierdoor kon meteen worden
overgegaan tot het uitvoeren van een proefsleuvenonderzoek.
3.1.3 Onderzoeksopdracht en vraagstellingen
De doelstelling van dit uitgesteld vooronderzoek met ingreep in de bodem betreft het formuleren van
uitspraken omtrent de aan- of afwezigheid van één of meerdere archeologische vindplaatsen en het
potentieel op archeologische kennisvermeerdering.
Volgende onderzoeksvragen worden behandeld:
- Op welke dieptes bevinden zich relevante archeologische niveaus?
- Waar ligt/lag de hoogste grondwaterspiegel?
- Zijn er nog intacte bodems aanwezig?
- In hoeverre is de oorspronkelijke bodem (sub)recent verstoord?
- Kon de aanwezigheid van een podzol (of andere paleobodem) worden vastgesteld?
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-

Werden sporen aangetroffen die kunnen gelinkt worden aan militaire activiteiten in de
omgeving?
Kan er een link gelegd worden tussen de aangetroffen site en de sites die in het verleden reeds
in de omgeving werden onderzocht?

3.1.4 Vooropgestelde onderzoeksmethode en –technieken
Indien tijdens het landschappelijk booronderzoek geen podzol wordt aangetroffen moeten geen
verdere boringen (verkennend archeologisch of waarderend archeologisch) uitgevoerd worden en kan
meteen worden overgegaan tot het uitvoeren van een proefsleuvenonderzoek.
De sleuven worden aangelegd volgens de Code van Goede Praktijk (CGP 8.6). De aangelegde
proefsleuven hebben een breedte van 2 m met een maximale tussenafstand (van as tot as) van 15 m.
De proefsleuven worden in een min of meer vast grid aangelegd met een NW – ZO oriëntatie (fig. 3.2).
Deze oriëntatie wordt voorgesteld omdat dit inspeelt op de topografische situatie en zorgt voor een
accurate steekproef, zonder enige willekeur. De sleuven moeten minstens 10% van het volledige
terrein beslaan, tenzij tijdens de uitvoering van de werking grote bodemverstoringen worden
vastgesteld. In totaal moet minstens 12,5% van het terrein onderzocht worden. Indien een
archeologische site wordt aangetroffen, worden extra proefsleuven en/of kijkvensters gegraven om
een afbakening van de site te bekomen. Kijkvensters worden niet alleen gegraven om
sporenconcentraties nader te bekijken, maar ook om schijnbaar lege zones te verifiëren.
De proefsleuven en eventuele kijkvensters worden uitgegraven met een graafmachine met een
tandenloze bak. De proefsleuven worden aangelegd op alle archeologische niveaus waarop
grondsporen te zien zijn. De teelaarde en het eventuele onderliggende colluvium worden verwijderd.
Bij het leesbaar maken van het te registreren grondvlak dient aandacht te worden besteed aan de
aanwezigheid van lithisch materiaal, aangezien een steentijdsite mogelijk is. Als er lithisch materiaal
wordt aangetroffen, worden de artefacten in 3D geregistreerd. Het materiaal wordt tijdens het
veldwerk voorgelegd aan een ervaringsdeskundige lithische artefacten.
Daarnaast wordt ook extra aandacht besteedt aan het aantreffen van sporen gerelateerd aan militaire
activiteiten. Tijdens het proefsleuvenonderzoek worden zowel het maaiveld als alle aangetroffen
sporen gecontroleerd door middel van een metaaldetector.
De uitvoerders van het proefsleuvenonderzoek dienen niet te beschikken over bijkomende specifieke
competenties ten opzichte van deze opgenomen in de Code van Goede Praktijk.
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Fig. 3.2: Syntheseplan met aanduiding van de voorgestelde proefsleuven binnen het projectgebied.
3.1.5 Afwijkingen ten aanzien van de vooropgestelde onderzoeksstrategie en –methodes
Tijdens het veldwerk, uitgevoerd op 14 mei 2018, werden vier proefsleuven aangelegd met een NW –
ZO oriëntatie (fig. 3.3), zoals werd omschreven in de archeologienota (ID: 2290). Voor de
overzichtsfoto’s van de sleuven wordt verwezen naar de bijlage met foto-inventaris. De sleuven
werden aangelegd op een diepte tussen -0,75 m en -0,85 m onder het maaiveld.
In totaal werd een areaal van 508 m2 uitgegraven, wat neerkomt op 11,4 % van de oppervlakte van het
projectgebied. De dekkingsgraad van 12,5% werd dus net niet bereikt. De sleuven moesten langs de
Hermansstraat echter iets vroeger gestopt worden aangezien er werkzaamheden aan de straat bezig
waren. Hierdoor was het meest westelijke deel van het terrein ontoegankelijk omdat hier onder
andere rioleringsbuizen lagen (zie fig. 3.4). Om toch nog een statistisch correct deel te onderzoeken
werd besloten de sleuven met een maximale tussenafstand van 13 m aan te leggen. In de zuidoostelijke
hoek van het projectgebied werden in SL3 enkele greppels en een gracht aangetroffen. Om de aard
van deze sporen nader te bekijken, werd besloten hier een kijkvenster te plaatsen.
Omdat er op de westelijke helft van het terrein geen archeologisch relevante sporen werden
aangetroffen, werd afgezien van het adviseren van verder onderzoek binnen de zone die nu niet kon
worden onderzocht.
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Fig. 3.3: Overzichtsplan met aanduiding van de contouren van de proefsleuven, de sporen en de
locaties van de bodemprofielen.11

Fig. 3.4: Overzichtsfoto van de rioleringsbuizen die op het projectgebied lagen.
11

Zie bijlagen voor een overzichtsplan op groot formaat met de ingemeten hoogtes van het maaiveld en
proefsleuven.
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2.2 Assessmentrapport
3.2.1 Landschappelijke gesteldheid
Het projectgebied is gelegen op een heuvelrug en ligt in een overgangszone tussen de archeoregio’s
van de zandstreek, de zandleemstreek en de Kempen. Het terrein is gelegen op een hoogte van 11,5 –
12,05 m TAW en kent nagenoeg geen hoogteverschil binnen de grenzen van het projectgebied. Het
terrein is gelegen in het Demerbekken en er stromen verschillende rivieren en beken in de nabije
omgeving.
Zoals in Hoofdstuk 2 ook al staat vermeld, bestaat de bovengrond volgens de quartair geologische
kaart uit een opeenvolging van Eolische afzettingen (zand tot silt) van het Weichseliaan (laatPleistoceen), gevolgd door Hellingsafzettingen van het Quartair en fluviatiele afzettingen van het
Weichseliaan (Laat-Pleistoceen).
Volgens de bodemkaart is op het projectgebied een Zbm(g)-bodem aanwezig. Enkel de
noordwestelijke hoek van het terrein staat aangeduid als OB (bebouwde zone). Een Zbm(g)-bodem is
een droge zandgrond met een diepe antropogene humus A horizont. Deze gronden hebben een Ap
van meer dan 60 cm dik. Onder het plaggendek komt een begraven profiel voor, meestal een podzol
of een verbrokkelde textuur B-horizont. Roestverschijnselen beginnen tussen 90 en 120 cm. In
Rotselaar kan een dikke antropogene humus A-horizont echter niet volledig worden gelijkgesteld aan
een plaggenbodem. De A ontstaat namelijk niet altijd uit ophoging, maar resulteert mogelijk uit het
diepspitten met intentie de podzol te doorbreken en zo de uitgeloogde mineralen terug in de A te
brengen.

Fig. 3.5: Uittreksel uit het digitaal hoogtemodel (DHM II) met aanduiding van het projectgebied.
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Fig. 3.6: Uittreksel uit de quartair geologische kaart met aanduiding van het projectgebied.

Fig. 3.7: Uittreksel uit de bodemkaart met aanduiding van het projectgebied.
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Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden vier bodemprofielen geregistreerd. Net zoals tijdens het
landschappelijk booronderzoek kan een onderscheid gemaakt worden tussen profielen waar een Bhorizont aanwezig is en profielen waar geen B-horizont aanwezig is. In PR1 en PR4 werd onder de Aphorizont meteen een C-horizont aangetroffen. In PR2 en PR3 was tussen de Ap- en C-horizont een Bhorizont zichtbaar. In PR2 waren zelfs nog restanten van een E-horizont aanwezig. PR2 zal besproken
worden als referentieprofiel voor de profielen met een B-horizont. PR4 zal beschreven worden als
referentieprofiel voor de bodemprofielen zonder een B-horizont.
Verspreid over het terrein werden, net zoals in PR2, restanten van een podzolbodem aangetroffen (fig.
3.8). Deze zones waren echter zeer beperkt in omvang. Dit kan verklaren waarom geen paleobodem
werd aangetroffen tijdens het landschappelijk booronderzoek.

Fig. 3.8: Overzichtsfoto van SL1 (links) en SL3 (rechts) waarop resten van een podzolbodem zichtbaar
zijn
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3.2.2 Beschrijving van de referentieprofielen
PROFIEL 2
Onder een zeer zachte en losse O-horizont van ca. 30 cm dik is een grijze zand bodem aanwezig. Het
gaat hier in dit geval over een dikke antropogene humus A-horizont. In deze laag zijn witte vlekjes
zichtbaar. Dit wijst erop dat in het verleden de A-horizont vermengd is geraakt (door bijvoorbeeld
ploegen) met de onderliggende E-horizont. Daarom wordt de tweede horizont een AO/E-horizont
genoemd. Van de onderliggende E-horizont zijn nog enkele restanten zichtbaar op een diepte tussen
ca. -70 cm en -75 cm. De E-horizont is een uitspoelingshorizont waardoor deze zeer bleek is van kleur.
Onder de restanten van deze E-horizont is een inspoelingshorizont (B-horizont) zichtbaar. Op ca. -85
cm diep is, onder de B-horizont, een C-horizont zichtbaar. Deze laag heeft een witte en licht oranje
kleur.
Het profiel werd aangelegd tot op een diepte van -1,30 m waarbij de grondwatertafel niet werd
bereikt.
Projectcode:
Datum:

2018D257
14/05/2018

1. Beschrijver:

Sara Claessens, Studiebureau
Archeologie.
Archeologisch: proefsleuven en
proefputten
Rotselaar - Hermansstraat
m TAW.
N; O. (lamb 72)
maandag, 14/05/2018
Schop, Truweel, Graafmachine
Braak,
Z.

2. Soort onderzoek:
3. Plaats:
4. Hoogteligging:
5. Coördinaten:
6. Datum:
7. Gereedschap:
8. Landgebruik:
10. Oriëntatie:

1

H1 (O)
0-30 cm: ZeZaLo Z; niet gespecifieerd; DGr ; [Veel bio, Hu; ]; G
recht gr.(B: v)
H2 (AO/E)
30-70 cm: ReZaVa Z; niet gespecifieerd; Gr m. Wt vl. ; Du
golvend gr.(B: v)

2

H3 (E)
70-75 cm: ReZaVa Z; niet gespecifieerd; Wt ; Du onregelmatig
gr.(B: v)

3
4

H4 (B)
75-85 cm: ReZaVa Z; niet gespecifieerd; DBr-Zw ; G recht gr.(B:
v)

5

H5 (C)
85- cm: ReZaVa Z; niet gespecifieerd; LGr-Or ; (B: v)
Bereikte diepte: -130 cm.
Grondwatertafel: Niet bereikt.
Opmerkingen:
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PROFIEL 4
De bovenste laag is een O-horizont en is een zeer zachte losse zandbodem met een donker grijze kleur.
Hieronder, op een diepte van ca. 30 cm, is een Ap-horizont aanwezig. Deze zandbodem is vaster dan
de bovenliggende O-horizont en is grijsbruin van kleur. De ondergrens met de onderliggende Chorizont is duidelijk maar onregelmatig en ligt ca. 75 cm diep. Ook de C-horizont is zand en heeft een
licht oranje kleur met witte vlekken. Het profiel bereikte een diepte van -1,40 m en ook hier werd de
grondwatertafel niet bereikt.
Projectcode:
Datum:

2018D257
14/05/2018

1. Beschrijver:

Sara Claessens, Studiebureau
Archeologie.
Archeologisch: proefsleuven en
proefputten
Rotselaar - Hermansstraat
m TAW.
N; O. (lamb 72)
maandag, 14/05/2018
Schop, Truweel, Graafmachine
Braak,
Z.

2. Soort onderzoek:

1

2

3. Plaats:
4. Hoogteligging:
5. Coördinaten:
6. Datum:
7. Gereedschap:
8. Landgebruik:
10. Oriëntatie:

H1 (O)
0-30 cm: ZeZaLo Z; niet gespecifieerd; DGr ; G recht gr.(B: v)
H2 (Ap)
30-75 cm: ReZaVa Z; niet gespecifieerd; Gr-Br ; [Veel bio, Hu; ];
Du onregelmatig gr.(B: v)

3

H3 (C)
75- cm: ReZaVa Z; niet gespecifieerd; LOr m. Wt vl. ; (B: v)
Bereikte diepte: -140 cm.
Grondwatertafel: Niet bereikt.
Opmerkingen:
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3.2.3 Vindplaatsen met bodemsporen
Tijdens het uitvoeren van het profsleuvenonderzoek werden in totaal zeven sporen waargenomen en
geregistreerd (fig. 3.9). S1 werd teruggevonden in SL1 terwijl de overige zes sporen werden
aangetroffen in SL3 op de zuidoostelijke hoek van het projectgebied.

Fig. 3.9: Overzichtsplan.
S1 is een greppel van ca. 20 cm breed en ca. 15 cm diep met een N-Z-oriëntatie en een donker
grijsbruine kleur. Deze greppel is ook gecoupeerd geweest. Het spoor had zowel in het vlak als in de
coupe een redelijk scherpe aflijning. Vermoedelijk kan deze greppel geassocieerd worden met het
landgebruik in het recente verleden.
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Fig. 3.10: Greppel (S1 in SL1) in het aanlegvlak (links) en in profiel (rechts)
De overige sporen werden tezamen aangetroffen in de zuidoostelijke hoek van het projectgebied in
SL3. S2, S3 en S4 lopen parallel aan elkaar en hebben een N-Z-oriëntatie. S2 splitst af in S7 die in
zuidwestelijke richting verder loopt. Deze greppels hebben een breedte tussen 40 cm en 50 cm en zijn
donker grijsbruin van kleur.
S6 is een greppel met een breedte van 80 cm. Deze is ook grijs van kleur, maar hierin zijn witte vlekken
zichtbaar. S6 heeft ene O-W-oriëntatie maar draait weg in zuidelijke richting.
Als laatste werd ook een gracht aangetroffen, namelijk S5, met een O-W-oriëntatie. Dit spoor heeft
een breedte van 1,80 m en is grijsbruin van kleur met licht bruine vlekken.
In geen enkel spoor is materiaal aangetroffen waardoor het moeilijk is de aard en datering van de
sporen te bepalen. In het vlak is wel zichtbaar dat S5 en S6 door S2, S3 en S4 lopen (fig. 3.11). Hieruit
kan afgeleid worden dat S5 en S6 jonger zijn dan S2, S3 en S4. Een exacte datering kan echter niet
gegeven worden.
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Fig. 3.11: Overzichtsfoto van S2 t.e.m. S7.

Fig. 3.12: Detail van het overzichtsplan van S2 t.e.m. S7.
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3.2.4 Artefacten(sites)
Zoals hierboven al is vermeld, werden verspreid over het projectgebied restanten van een
podzolbodem aangetroffen. Hierdoor werd tijdens het uitvoeren van het proefsleuvenonderzoek extra
aandacht besteed aan het aantreffen van lithisch materiaal. Er werd echter geen archeologisch
vondstmateriaal teruggevonden.
3.2.5 Natuurwetenschappelijke staalnames
Er werden geen staalnames genomen in functie van natuurwetenschappelijk onderzoek.
3.2.6 Datering en interpretatie van het onderzochte gebied
Tijdens het uitvoeren van het proefsleuvenonderzoek werden zeven sporen aangetroffen. Het gaat
hier over zes greppels en een gracht. Aangezien er geen materiaal in de sporen zijn teruggevonden,
kunnen deze moeilijk gedateerd worden. Ook een functie is hierdoor moeilijk afleidbaar. Wel kan
besloten worden dat S5 en S6 jonger zijn dan S2, S3 en S4 aangezien S5 en S6 door de andere drie
greppels lopen.
Er werd nergens op het veld vondstmateriaal aangetroffen.
Het proefsleuvenonderzoek kan dus met zekerheid aantonen dat verder onderzoek binnen het
projectgebied onnuttig is en niet zal leiden tot kenniswinst. Hierdoor wordt geen verder onderzoek
aanbevolen binnen de huidige vergunningsaanvraag.
3.2.7 Impactbepaling van de geplande werken op het bodemarchief
De geplande werken zullen ingrijpen op een (in kwantitatief en kwalitatief opzicht) beperkt
bodemarchief dat geen toegevoegde waarde meer verschaft voor het vergroten van archeologische
kenniswinst met betrekking tot de regio.
3.2.8 Beantwoording onderzoeksvragen
Op welke dieptes bevinden zich relevante archeologische niveaus?
Het archeologisch relevant niveau (aanlegvlak van de proefsleuven) situeert zich op een diepte tussen
-0,75 m en -0,85 m onder het maaiveld.
Waar ligt/lag de hoogste grondwaterspiegel?
De grondwaterspiegel werd tijdens het aanleggen van de proefsleuven en profielen niet bereikt.
Zijn er nog intacte bodems aanwezig?
Tijdens het proefsleuvenonderzoek werd een onverstoorde natuurlijke bodemopbouw aangetroffen.
Verspreid over het terrein waren restanten van een podzolbodem aanwezig. Het ging telkens over zeer
beperkte zones. Dit verklaard waarom deze niet tijdens het landschappelijk booronderzoek werd
aangetroffen.
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In hoeverre is de oorspronkelijke bodem (sub)recent verstoord?
Over het volledige projectgebied was een dikke ploeglaag aanwezig, tussen ca. 60 cm en 75 cm dik.
Onder deze Ap-horizont werd een onverstoorde bodem aangetroffen.
Kon de aanwezigheid van een podzol (of andere paleobodem) worden vastgesteld?
Verspreid over het terrein waren restanten van een podzolbodem aanwezig. Het ging telkens over zeer
beperkte zones. Dit verklaard waarom deze niet tijdens het landschappelijk booronderzoek werd
aangetroffen.
Werden sporen aangetroffen die kunnen gelinkt worden aan militaire activiteiten in de omgeving?
Er werden enkele greppels en een gracht aangetroffen tijdens het proefsleuvenonderzoek. Door een
gebrek aan vondstmateriaal in deze sporen was het echter niet mogelijk om deze te dateren of om er
een functie uit af te leiden.
Kan er een link gelegd worden tussen de aangetroffen site en de sites die in het verleden reeds in de
omgeving werden onderzocht?
Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden enkel zes greppels en een gracht aangetroffen. Hierin werd
echter geen materiaal aangetroffen waardoor de aard en datering van deze sporen moeilijk
achterhaald kunnen worden.
De nota bestaand uit een proefsleuvenonderzoek kan met zekerheid aantonen dat er geen
archeologisch relevante waarden aanwezig zijn op het projectgebied en dat de geplande werken geen
noemenswaardige impact zullen hebben op het archeologisch bestand. Verder onderzoek binnen het
projectgebied is dus onnuttig en zal niet leiden tot kenniswinst. Hierdoor wordt geen verder onderzoek
aanbevolen binnen de huidige vergunningsaanvraag.
Het procesverloop rondom de afwegingen van verder archeologisch onderzoek voor dit
onderzoeksterrein na afronding van het proefsleuvenonderzoek, staat samenvattend gevisualiseerd in
fig. 3.13.
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Fig. 3.13: Procesverloop voor het projectgebied (= groen) gevisualiseerd binnen de beslissingsboom
bij de afweging over de noodzaak tot verder archeologisch onderzoek
(Bron afbeelding: Code Goede Praktijk 5.2, p. 31).
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Onderwerp
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Onderwerp plan
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Type plan
Onderwerp plan
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Aanmaakwijze
Datum

1.4
Verkavelingsplan
Inplanting verkaveling
1/500
Digitaal (Initiatiefnemer)
2017
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Projectcode
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Type plan
Onderwerp plan
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Aanmaakwijze
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Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
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2.2
luchtfoto
Locatie projectgebied
1/1000
Digitaal, gegeorefereerd (A. De Raymaeker)
2018

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

2.3
Digitaal hoogtemodel (DHMII)
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1/10000
Digitaal, gegeorefereerd (A. De Raymaeker)
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Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

2.4
Digitaal hoogtemodel (DHMII)
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1/1000
Digitaal, gegeorefereerd (A. De Raymaeker)
2013-2015
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Type plan
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Aanmaakwijze
Datum

2.5
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Digitaal, gegeorefereerd (A. De Raymaeker)
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Type plan
Onderwerp plan
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Aanmaakwijze
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Digitaal, gegeorefereerd (A. De Raymaeker)
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Kadasterplan

2.1
Kadasterplan
Vooropgesteld landschappelijk boorpuntenplan
1/1000
Digitaal, gegeorefereerd (A. De Raymaeker)
2018
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Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

Locatie landschappelijke boorpunten
1/1000
Digitaal, gegeorefereerd (W. Decramer)
2018

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

2.7
Bodemkaart + Topografische kaart
Locatie landschappelijke boorpunten
1/1000
Digitaal, gegeorefereerd (W. Decramer)
2012-2015
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Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
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1/1500
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2018
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Type plan
Onderwerp plan
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Digitaal, gegeorefereerd (A. De Raymaeker)
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Plannummer

3.7
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Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
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Bodemopbouw
1/5000
Digitaal, gegeorefereerd (A. De Raymaeker)
2012-2015
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Type plan
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2018
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Type plan
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2018
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Type plan
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Kadasterplan
Overzichtsplan
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Digitaal, gegeorefereerd (S. Claessens)
2018
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Onderwerp plan
Aanmaakschaal
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Locatie projectgebied
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B5
H1 (O)
0-15 cm.
H2 (Ap)
15-70 cm.
H3 (Cg)
70- cm.
Diepte: -120 cm.
Gr-water: /
Opm.:
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Bijlage 4 Fotoinventaris
Vergunningsnummer
(F)oto, (O)verzicht, (PR)ofiel, (V)lak, (C)oupe, (D)etail, (W)erkfoto, ...
2018D257-PR1-FO-1

Volgnummer

(S)poor, (PR)profiel, (SL)euf, (W)erk(P)ut, (K)ijk(V)enster, (L)osse(V)ondst, (B)oring, (M)etaal(D)etectie, ...
2018D257-OVERZICHT-FO-1

2018D257-PR4-FPR-1

2018D257-S5_S6-FC-5

2018D257-SL1-FO-34

2018D257-OVERZICHT-FO-2

2018D257-PR4-FPR-2

2018D257-S5_S6-FO-1

2018D257-SL1-FO-35

2018D257-OVERZICHT-FO-3

2018D257-PR4-FPR-3

2018D257-S5_S6-FO-2

2018D257-SL1-FO-36

2018D257-OVERZICHT-FO-4

2018D257-PR4-FPR-4

2018D257-SL1-FO-1

2018D257-SL1-FO-37

2018D257-OVERZICHT-FO-5

2018D257-PR4-FPR-5

2018D257-SL1-FO-2

2018D257-SL1-FO-38

2018D257-OVERZICHT-FO-6

2018D257-PR4-FPR-6

2018D257-SL1-FO-3

2018D257-SL2-FO-1

2018D257-OVERZICHT-FO-7

2018D257-PR4-FPR-7

2018D257-SL1-FO-4

2018D257-SL2-FO-2

2018D257-OVERZICHT-FO-8

2018D257-PR4-FPR-8

2018D257-SL1-FO-5

2018D257-SL2-FO-3

2018D257-OVERZICHT-FO-9

2018D257-PR4-FPR-9

2018D257-SL1-FO-6

2018D257-SL2-FO-4

2018D257-OVERZICHT-FO-10

2018D257-S1-FC-1

2018D257-SL1-FO-7

2018D257-SL2-FO-5

2018D257-OVERZICHT-FO-11

2018D257-S1-FC-2

2018D257-SL1-FO-8

2018D257-SL2-FO-6

2018D257-OVERZICHT-FO-12

2018D257-S1-FC-3

2018D257-SL1-FO-9

2018D257-SL2-FO-7

2018D257-OVERZICHT-FO-13

2018D257-S1-FC-4

2018D257-SL1-FO-10

2018D257-SL2-FO-8

2018D257-PR1-FPR-1

2018D257-S1-FC-5

2018D257-SL1-FO-11

2018D257-SL2-FO-9

2018D257-PR1-FPR-2

2018D257-S1-FC-6

2018D257-SL1-FO-12

2018D257-SL2-FO-10

2018D257-PR1-FPR-3

2018D257-S1-FC-7

2018D257-SL1-FO-13

2018D257-SL2-FO-11

2018D257-PR1-FPR-4

2018D257-S1-FV-1

2018D257-SL1-FO-14

2018D257-SL2-FO-12

2018D257-PR1-FPR-5

2018D257-S1-FV-2

2018D257-SL1-FO-15

2018D257-SL2-FO-13

2018D257-PR1-FPR-6

2018D257-S1-FV-3

2018D257-SL1-FO-16

2018D257-SL2-FO-14

2018D257-PR1-FPR-7

2018D257-S1-FV-4

2018D257-SL1-FO-17

2018D257-SL2-FO-15

2018D257-PR1-FPR-8

2018D257-S1-FV-5

2018D257-SL1-FO-18

2018D257-SL2-FO-16

2018D257-PR2-FPR-1

2018D257-S5-FC-1

2018D257-SL1-FO-19

2018D257-SL2-FO-17

2018D257-PR2-FPR-2

2018D257-S5-FC-2

2018D257-SL1-FO-20

2018D257-SL2-FO-18

2018D257-PR2-FPR-3

2018D257-S6-FC-1

2018D257-SL1-FO-21

2018D257-SL2-FO-19

2018D257-PR2-FPR-4

2018D257-S6-FC-2

2018D257-SL1-FO-22

2018D257-SL2-FO-20

2018D257-PR2-FPR-5

2018D257-S7-FV-1

2018D257-SL1-FO-23

2018D257-SL2-FO-21

2018D257-PR2-FPR-6

2018D257-S7-FV-2

2018D257-SL1-FO-24

2018D257-SL2-FO-22

2018D257-PR2-FPR-7

2018D257-S7-FV-3

2018D257-SL1-FO-25

2018D257-SL2-FO-23

2018D257-PR2-FPR-8

2018D257-S7-FV-4

2018D257-SL1-FO-26

2018D257-SL2-FO-24

2018D257-PR2-FPR-9

2018D257-S2_S3_S4-FO-1

2018D257-SL1-FO-27

2018D257-SL2-FO-25

2018D257-PR3-FPR-1

2018D257-S2_S3_S4-FO-2

2018D257-SL1-FO-28

2018D257-SL2-FO-26

2018D257-PR3-FPR-2

2018D257-S2_S3_S4-FO-3

2018D257-SL1-FO-29

2018D257-SL2-FO-27

2018D257-PR3-FPR-3

2018D257-S5_S6-FC-1

2018D257-SL1-FO-30

2018D257-SL2-FO-28

2018D257-PR3-FPR-4

2018D257-S5_S6-FC-2

2018D257-SL1-FO-31

2018D257-SL2-FO-29

2018D257-PR3-FPR-5

2018D257-S5_S6-FC-3

2018D257-SL1-FO-32

2018D257-SL2-FO-30

2018D257-PR3-FPR-6

2018D257-S5_S6-FC-4

2018D257-SL1-FO-33

2018D257-SL2-FO-31
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2018D257-SL2-FO-32

2018D257-SL4-FO-2

2018D257-SL2-FO-33

2018D257-SL4-FO-3

2018D257-SL2-FO-34

2018D257-SL4-FO-4

2018D257-SL2-FO-35

2018D257-SL4-FO-5

2018D257-SL3-FO-1

2018D257-SL4-FO-6

2018D257-SL3-FO-2

2018D257-SL4-FO-7

2018D257-SL3-FO-3

2018D257-SL4-FO-8

2018D257-SL3-FO-4

2018D257-SL4-FO-9

2018D257-SL3-FO-5

2018D257-SL4-FO-10

2018D257-SL3-FO-6

2018D257-SL4-FO-11

2018D257-SL3-FO-7

2018D257-SL4-FO-12

2018D257-SL3-FO-8

2018D257-SL4-FO-13

2018D257-SL3-FO-9

2018D257-SL4-FO-14

2018D257-SL3-FO-10

2018D257-SL4-FO-15

2018D257-SL3-FO-11

2018D257-SL4-FO-16

2018D257-SL3-FO-12

2018D257-SL4-FO-17

2018D257-SL3-FO-13
2018D257-SL3-FO-14
2018D257-SL3-FO-15
2018D257-SL3-FO-16
2018D257-SL3-FO-17
2018D257-SL3-FO-18
2018D257-SL3-FO-19
2018D257-SL3-FO-20
2018D257-SL3-FO-21
2018D257-SL3-FO-22
2018D257-SL3-FO-23
2018D257-SL3-FO-24
2018D257-SL3-FO-25
2018D257-SL3-FO-26
2018D257-SL3-FO-27
2018D257-SL3-FO-28
2018D257-SL3-FO-29
2018D257-SL3-FO-30
2018D257-SL3-FO-31
2018D257-SL3-FO-32
2018D257-SL3-FO-33
2018D257-SL3-FO-34
2018D257-SL3-FO-35
2018D257-SL3-FO-36
2018D257-SL3-FO-37
2018D257-SL3-FO-38
2018D257-SL3-FO-39
2018D257-SL4-FO-1

2

Het archeologisch vooronderzoek aan de Hermansstraat te Rotselaar

Bijlage 5 Sporeninventaris
Afkortingen:
Aflijning/Bewaring:

Kleur:

Kleur:

Re
Ze

Redelijk
Zeer

LD-

Licht
Donker

S
D

Scherp
Diffuus

Sl
Go

Slecht
Goed

Var
Nat

Variabel
Niet af te lijnen

Br
Gl
Go
Gr
Or
Rd
Wt
Zw
Bl
Pr
Rz

Bruin
Geel
Groen
Grijs
Oranje
Rood
Wit
Zwart
Blauw
Purper
Roze

gevl.
gelg.
gebr.
hom.
het.

gevlekt
gelaagd
gebrokkeld
homogeen
hetrogeen

m.
k.
r.

met
kern
rand

vl.
sp.
lg.
lgs.
br.
fi.
to.
wi.
le.

vlekken
spikkels
lagen
laagjes
brokken
fibers
tongen
wiggen
lenzen

Textuur/Materiaal:

Bijmenging/Mortel:

Vondsten:

Re
Ze

Redelijk
Zeer

Za
Ha
Va
Lo

Zacht
Hard
Vast
Los

Z
L
K
V

Zand
Leem
Klei
Veen

AM
Be
Bio
Bo
BS
Ce
CeM
DKS
Fe
Fe-slak
FeZS
Glau
HK
Hu
K
KM
KS
KW
KZM
KZS
LS

Asmortel
Beton
Bioturbatie
Bouwceramiek
Baksteen
Cement
Cementmortel
Doornikse KS
IJzerconcreties
IJzerslak
IJzerzandsteen
Glauconiet
Houtskool
Humus
Kalk
Kalkmortel
Kalksteen
Kwarts
Kalkzandmortel
Kalkzandsteen
Leisteen

An
Bo
Ce
Fa
Fl
Gl
Ku
Le
Li
Me
Mu
Na
Pi
St

Me

Mergel

Mg
NS
SK
TG
TM
VL
ZM
ZS
1

Mangaan
Natuursteen
Steenkool
Tegel
Trasmortel
Verbrande leem
Zandmortel
Zandsteen

Andere
Bouwceramiek
Ceramiek
Faunaresten
Floraresten
Glas
Kunststof
Leder
Litisch materiaal
Metaal
Munt
Natuursteen
Pijpaarde
Staalname

Aard

Vorm /
Verband

Aflijning /
Bewaring

Kleur

(Bewaarde)
afmetingen
LxBxH (cm.)

Datering

1

1

Greppel

Langwerpig

ReS

DGr-Br

x20x15

Onbepaald

2

1

1

Greppel

Langwerpig

ReS

DGr-Br m. LOr vl.

x30x

Onbepaald

3

1

1

Greppel

Langwerpig

ReS

DGr-Br m. LOr vl.

x40x

Onbepaald

4

1

1

Greppel

Langwerpig

ReS

DGr-Br m. Wt vl.

x30x

Onbepaald

5

1

1

Gracht

Langwerpig

ReS

Gr-Br m. LBr vl.

x150x

Onbepaald

6

1

1

Greppel

Langwerpig

ReS

Gr m. Wt vl.

x50x

Onbepaald

7

1

1

Greppel

Langwerpig

ReS

DGr-Br m. LOr vl.

x40x

Onbepaald

2

Opmerkingen

Vlak

1

Vondsten

Proefsleuf

Bijmenging /
Mortel

Spoor

1

Textuur /
Materiaal
LxBxH (cm.)
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Bijlage 6 Profielinventaris
Legende
Aflijning:
A
Du
G
Di
gr.

Kleur:
Abrupt
Duidelijk
Geleidelijk
Diffuus
ondergrens

Textuur:
Re
Ze
Za
Ha
Va
Lo
Z
L
K
V

Redelijk
Zeer
Zacht
Hard
Vast
Los
Zand
Leem
Klei
Veen

Kleur:

LD-

Licht
Donker

Br
Gl
Go
Gr
Or
Rd
Wt
Zw
Bl
Pr
Rz

Bruin
Geel
Groen
Grijs
Oranje
Rood
Wit
Zwart
Blauw
Purper
Roze

gevl.
gelg.
gebr.
hom.
het.

gevlekt
gelaagd
gebrokkeld
homogeen
hetrogeen

m.
vl.
sp.
lg.
lgs.
br.
fi.
to.
wi.
le.

met
vlekken
spikkels
lagen
laagjes
brokken
fibers
tongen
wiggen
lenzen

1

Bijmenging:

Vondsten:

AM
Be
Bio
Bo
BS
Ce
CeM
DKS
Fe
Fe-slak
FeZS
Glau
HK
Hu
K
KM
KS
KW
KZM
KZS
LS
Me
Mg
NS
SK
TG
TM
VL
ZM
ZS

An
Bo
Ce
Fa
Fl
Gl
Ku
Le
Li
Me
Mu
Na
Pi
St

Asmortel
Beton
Bioturbatie
Bouwceramiek
Baksteen
Cement
Cementmortel
Doornikse KS
IJzerconcreties
IJzerslak
IJzerzandsteen
Glauconiet
Houtskool
Humus
Kalk
Kalkmortel
Kalksteen
Kwarts
Kalkzandmortel
Kalkzandsteen
Leisteen
Mergel
Mangaan
Natuursteen
Steenkool
Tegel
Trasmortel
Verbrande leem
Zandmortel
Zandsteen

Andere
Bouwceramiek
Ceramiek
Faunaresten
Floraresten
Glas
Kunststof
Leder
Litisch materiaal
Metaal
Munt
Natuursteen
Pijpaarde
Staalname

Beschrijving:
B
d
v
n

beschrijving
droog
vochtig
nat
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Profiel PR1
1. Algemene gegevens
1. Beschrijver:
2. Soort onderzoek:
3. Plaats:
4. Hoogteligging:
5. Coördinaten:
6. Datum:
7. Gereedschap:
8. Landgebruik:
9. Weersomstandigheden:
10. Oriëntatie:
11. Bodemeenheid:

Sara Claessens, Studiebureau Archeologie.
Archeologisch: proefsleuven en proefputten
Rotselaar - Hermansstraat
m TAW.
N; O. (lamb 72)
maandag, 14/05/2018
Schop, Truweel, Graafmachine
Braak,
Z.

2. Profielbeschrijving

H1 (O)
0-20 cm: ZeZaLo Z; niet gespecifieerd; DGr ;
[Veel bio, Hu; ]; G recht gr.(B: v)
H2 (Ap)
20-60 cm: ReZaVa Z; niet gespecifieerd; Gr-Br
m. Wt ; [Veel bio, Hu; ]; Du recht gr.(B: v)
H3 (C)
60- cm: ReZaVa Z; niet gespecifieerd; LOr m. Wt
vl. ; (B: v)
Bereikte diepte: -100 cm.
Grondwatertafel: Niet bereikt.
Opmerkingen:
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Profiel PR2
1. Algemene gegevens
1. Beschrijver:
2. Soort onderzoek:
3. Plaats:
4. Hoogteligging:
5. Coördinaten:
6. Datum:
7. Gereedschap:
8. Landgebruik:
9. Weersomstandigheden:
10. Oriëntatie:
11. Bodemeenheid:

Sara Claessens, Studiebureau Archeologie.
Archeologisch: proefsleuven en proefputten
Rotselaar - Hermansstraat
m TAW.
N; O. (lamb 72)
maandag, 14/05/2018
Schop, Truweel, Graafmachine
Braak,
Z.

2. Profielbeschrijving

H1 (O)
0-30 cm: ZeZaLo Z; niet gespecifieerd; DGr ;
[Veel bio, Hu; ]; G recht gr.(B: v)
H2 (AO/E)
30-70 cm: ReZaVa Z; niet gespecifieerd; Gr m.
Wt vl. ; Du golvend gr.(B: v)
H3 (E)
70-75 cm: ReZaVa Z; niet gespecifieerd; Wt ; Du
onregelmatig gr.(B: v)
H4 (B)
75-85 cm: ReZaVa Z; niet gespecifieerd; DBrZw ; G recht gr.(B: v)
H5 (C)
85- cm: ReZaVa Z; niet gespecifieerd; LGr-Or ;
(B: v)
Bereikte diepte: -130 cm.
Grondwatertafel: Niet bereikt.
Opmerkingen:
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Profiel PR3
1. Algemene gegevens
1. Beschrijver:
2. Soort onderzoek:
3. Plaats:
4. Hoogteligging:
5. Coördinaten:
6. Datum:
7. Gereedschap:
8. Landgebruik:
9. Weersomstandigheden:
10. Oriëntatie:
11. Bodemeenheid:

Sara Claessens, Studiebureau Archeologie.
Archeologisch: proefsleuven en proefputten
Rotselaar - Hermansstraat
m TAW.
N; O. (lamb 72)
maandag, 14/05/2018
Schop, Truweel, Graafmachine
Braak,
Z.

2. Profielbeschrijving

H1 (O)
0-20 cm: ZeZaLo Z; niet gespecifieerd; DGr ;
[Veel bio, Hu; ]; G recht gr.(B: v)
H2 (Ap)
20-75 cm: ReZaVa Z; niet gespecifieerd; Gr-Br
m. Wt vl. ; [Veel bio, Hu; ]; Du onregelmatig gr.
(B: v)
H3 (B)
75-80 cm: ReZaVa Z; niet gespecifieerd; DBr ;
Du onregelmatig gr.(B: v)
H4 (C)
80- cm: ReZaVa Z; niet gespecifieerd; LOr m. Wt
vl. ; (B: v)
Bereikte diepte: -120 cm.
Grondwatertafel: Niet bereikt.
Opmerkingen:
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Profiel PR4
1. Algemene gegevens
1. Beschrijver:
2. Soort onderzoek:
3. Plaats:
4. Hoogteligging:
5. Coördinaten:
6. Datum:
7. Gereedschap:
8. Landgebruik:
9. Weersomstandigheden:
10. Oriëntatie:
11. Bodemeenheid:

Sara Claessens, Studiebureau Archeologie.
Archeologisch: proefsleuven en proefputten
Rotselaar - Hermansstraat
m TAW.
N; O. (lamb 72)
maandag, 14/05/2018
Schop, Truweel, Graafmachine
Braak,
N.

2. Profielbeschrijving

H1 (O)
0-30 cm: ZeZaLo Z; niet gespecifieerd; DGr ; G
recht gr.(B: v)
H2 (Ap)
30-75 cm: ReZaVa Z; niet gespecifieerd; Gr-Br ;
[Veel bio, Hu; ]; Du onregelmatig gr.(B: v)
H3 (C)
75- cm: ReZaVa Z; niet gespecifieerd; LOr m. Wt
vl. ; (B: v)
Bereikte diepte: -140 cm.
Grondwatertafel: Niet bereikt.
Opmerkingen:
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