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Tabel 1. Overzicht van de verschillende (pre)historische perioden.
Periode
Nieuwste tijd:
Nieuwe tijd:
Middeleeuwen:
Late Middeleeuwen
Volle Middeleeuwen
Vroege Middeleeuwen C / Karolingische periode
Vroege Middeleeuwen B / Merovingische periode
Vroege Middeleeuwen A / Frankische periode
Romeinse tijd:
IJzertijd:
Late IJzertijd
Midden-IJzertijd
Vroege IJzertijd
Bronstijd:
Neolithicum (Jonge Steentijd):
Finaal-Neolithicum
Laat-Neolithicum
Midden-Neolithicum
Vroeg-Neolithicum
Mesolithicum (Midden-Steentijd):
Paleolithicum (Oude Steentijd):
Bron: Onderzoeksbalans Vlaanderen
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Tijd in jaren
19e E - heden
16e E - 18e E na Chr.
5e E - 15e E na Chr.
13e E - 15e E na Chr.
10e E - 12e E na Chr.
8e E - 9e E na Chr.
6e E - 8e E na Chr.
5e E - 6e E na Chr.
57 voor Chr. - 402 na Chr.
800 - 57 voor Chr.
250 - 57 voor Chr.
475/450 - 250 voor Chr.
800 - 475/450 voor Chr.
2100/2000 - 800 voor Chr.
5300 - 2000 voor Chr.
3000 - 2000 voor Chr.
3500 - 3000 voor Chr.
4500 - 3500 voor Chr.
5300 - 4800 voor Chr.
ca. 9500 - 4000 voor Chr.
tot 10 000 voor Chr.

Sint-Job-in-‘t-Goor, Guldensporenlei

1
1.1

Inleiding
Algemeen

In opdracht heeft het Vlaams Erfgoed Centrum in april 2018 een proefsleuvenonderzoek voor de locatie
Guldensporenlei, Sint-Job-in-t-Goor (gemeente Brecht) uitgevoerd (afb. 1 en 2). Het onderzoek is uitgevoerd
naar aanleiding van de voorgenomen bouw van voorgenomen bouwplannen van vier nieuwe gebouwen en
de verbouwingen van twee bestaande woningen en volgt op een archeologienota bestaande uit een
1
bureauonderzoek en landschappelijk bodemonderzoek. Omdat de aan- of afwezigheid van archeologische
sporen niet afdoende kon bewezen worden, werd overgegaan tot een proefsleuvenonderzoek.
Het veldwerk is uitgevoerd op donderdag 26 april 2018 door Dominick van den Notelaer (erkend
archeoloog) en Brent Belis (assistent-archeoloog). De graafmachine werd geleverd door firma Van Eycken
Trans. Controle en coördinatie van de velddocumentatie is uitgevoerd door Jan Willem Beestman.
De documentatie die tijdens de archeologische prospectie is verzameld, wordt bewaard bij Vlaams Erfgoed
Centrum bvba.
1.2

Administratieve gegevens

Uitgevoerde fasen binnen nota:
Aanleiding:
Locatie:
Plaats:
Gemeente:
Provincie:
Kadastrale gegevens:
Diepte bodemverstoring
Oppervlakte plangebied (totaal)
Oppervlakte zone proefsleuvenonderzoek
Coördinaten (bounding box; Lambertcoördinaten
(EPSG:31370)

Proefsleuvenonderzoek (archeologisch vooronderzoek met
ingreep in de bodem)
Bouw van vier nieuwe woningen en verbouwing van twee
bestaande woningen.
Guldensporenlei 14 - 19
Sint-Job-in-‘t-Goor
Brecht
Antwerpen
Gemeente Brecht, 5de Afdeling/ Sint-Job-in-‘t-Goor, Sectie B,
nummers 172A, 173D en 191A.
Maximaal 3,4m –mv (11,6m +TAW)
7300 m2 / 0,73 ha
3334m² / 0,3334 ha

Autorisatie:

163.718,7 / 219.786,0
163.823,8 / 219.807,9
163.827,1 / 219.773,4
163.764,8 / 219.690,2
2018C217
SINR-18
4200173
1078
2017E225
2018A215
D. Van den Notelaer (veldwerkleider)
D. van den Notelaer (veldwerkleider)
B. Belis (archeoloog-assistent)
B. Weekers-Hendrikx (OE/ERK/Archeoloog/2016/00095)

Begindatum onderzoek:
Einddatum onderzoek:

April 2018
Mei 2018

Projectcode:
VEC-projectcode:
VEC-projectnummer:
ID melding van aanvang
Projectcode bureauonderzoek:
Projectcode landschappelijk booronderzoek:
Auteur:
Projectmedewerker(s):
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Schoups & Miedema 2018.
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Beheer en plaats documentatie:

Relevante thesaurustermen:

Afb. 1.

6

Vlaams Erfgoed Centrum
Ten Briele 14 bus 15
8200 Sint-Michiels, Brugge
Archeologische vooronderzoek met ingreep in de bodem;
Archeologische waarde

Locatiekaart van het plangebied.

Sint-Job-in-‘t-Goor, Guldensporenlei

Afb. 2.
Aanduiding van het uit te voeren archeologisch onderzoek op het plan van de bestaande
toestand op het terrein.
1.3

Archeologische voorkennis en maatregelen

Er werden, afgezien van de bureaustudie en landschappelijk booronderzoek die aan dit onderzoek vooraf
gingen, binnen het onderzoeksgebied geen archeologische onderzoeken uitgevoerd.
Allereerst is er informatie uit de omgeving van het plangebied. In een straal van 1000m om het plangebied
heen zijn er enkele archeologische waarden bekend in de CAI(afb.3).
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Afb. 3.

Het plangebied op de Centraal Archeologische Inventaris.

Het gros van de gekende archeologische waarden betreft relicten uit de Eerste Wereldoorlog. Het betreft
een prikkeldraadversperring bekend via luchtfotografie (CAI 160284)en een borstwering die gekend is uit
dezelfde luchtfoto’s (CAI 160249). Ook bevindt er zich een antitankgracht nabij het plangebied (CAI 160789).
Daarnaast situeren er zich verscheidene bunkers ten noorden van het onderzoeksgebied (CAI 160250, CAI
161584, CAI 161585, CAI 161586, CAI 161587, CAI 161588 & CAI 161589). De bunker CAI 160250 is eveneens
voorzien van een deep dug-out.
Daarnaast werden er tijdens een mechanische prospectie op 510m ten noordoosten van het plangebied
e
verscheidene kuilen met materiaal uit de Volle Middeleeuwen aangetroffen (CAI 160062 ). Ook de 16 eeuwse parochiekerk en het aanpalende kerkhof staan bekend als archeologische waarden (CAI 112128).
Op basis van het bureauonderzoek en landschappelijke boringen werd voor het plangebied een verwachting
opgesteld voor restanten uit het Laat-Paleolithicum tot en met de Nieuwe tijd. De kans op restanten tussen
het Neolithicum tot en met Nieuwe tijd wordt echter gering ingeschat.
Omdat niet het gehele plangebied wordt onderworpen aan grondingrepen werd er in de archeologienota
een zone afgebakend die onderzocht dient te worden tijdens het proefsleuvenonderzoek (afb. 4). Eventuele
archeologische resten buiten deze zone kunnen in situ bewaard blijven. Ook de zones waar het
booronderzoek een verstoorde ondergrond attesteerde zullen niet verder worden onderzocht door middel
van het proefsleuvenonderzoek (afb. 5).
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Afb. 4.

Afbakening van de geselecteerde zone voor vooronderzoek.
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Afb. 5.
1.4

Resultaat booronderzoek.
Doelstelling en onderzoeksvragen

Het proefsleuvenonderzoek heeft tot doel om de verwachting opgesteld tijdens het bureauonderzoek te
toetsen, en indien de aanwezigheid van sporen kan worden gestaafd een waardering aan de vindplaats
geven.
In het Programma van Maatregelen behorende bij de archeologienota werden de volgende
2
onderzoeksvragen opgesteld voor het proefsleuvenonderzoek :

Welke zijn de waargenomen horizonten in de bodem, beschrijving + duiding? Komt dit overeen
met de vaststellingen uit het booronderzoek?

Waardoor kan het ontbreken van een horizont verklaard worden?

Zijn er sporen aanwezig? Zo ja, geef een beknopte omschrijving.

Zijn de sporen natuurlijk of antropogeen?

Hoe is de bewaringstoestand van de sporen?

Maken de sporen deel uit van één of meerdere structuren?

Behoren de sporen tot één of meerdere periodes?

2
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1.5

Kan op basis van het sporenbestand in de proefsleuven een uitspraak worden gedaan over de aard
en omvang van occupatie?
Zijn er indicaties (greppels, grachten, lineaire paalzettingen, …) die kunnen wijzen op een
inrichting van een erf/nederzetting?
Zijn er indicaties voor de aanwezigheid van funeraire contexten? Zo ja;
Hoeveel niveaus zijn er te onderscheiden?
Wat is de omvang?
Komen er oversnijdingen voor?
Wat is het, geschatte, aantal individuen?
Wat is de relatie tussen de bodem en de archeologische sporen?
Wat is de relatie tussen de bodem en de landschappelijke context (landschap algemeen,
geomorfologie, …)?
Is er een bodemkundige verklaring voor de gedeeltelijke afwezigheid van archeologische sporen?
Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?
Kunnen archeologische vindplaatsen in tijd, ruimte en functie afgebakend worden (incl. de
argumentatie)?
Wat is de vastgestelde en verwachte bewaringstoestand van elke archeologische vindplaats?
Wat is de waarde van elke vastgestelde archeologische vindplaats?
Wat is de potentiële impact van de geplande ruimtelijke ontwikkeling op de waardevolle
archeologische vindplaatsen?
Welke vraagstellingen zijn voor vervolgonderzoek relevant?

Huidig gebruik en verstoringen

Het terrein is momenteel gedeeltelijk bebouwd (afb. 6). In het noordelijke deel van het plangebied staan
twee woningen die tijdens de werken verbouwd zullen worden.. Onder de oostelijke woning is een
kruipkelder aanwezig. Deze reikt tot minstens 1,5m –mv. Ook de westelijke woning is onderkelderd. De
kelder onder de garage reikt tot minstens 1,2m –mv. Onder een gedeelte van de woning is een kelder met
een diepte van minstens 2,6m –mv gelegen en onder de rest van de woning is een kruipkelder gelegen met
een diepte van minstens 1,5m –mv.
Rond de woningen zijn verharde zones aangelegd. Deze verharde zones gaan over in de opritten, die de
woningen met de Guldensporenlei verbinden. De bodemverstoring ten gevolge van de aanleg van deze
verharding is niet gekend, maar wordt op ongeveer 0,3m –mv geschat. Verder is er een zwembad aanwezig
ten westen van de westelijke woning en zijn er verschillende kleinere gebouwtjes verspreid over het terrein
gelegen (afb. 3). De bodemverstoring ten gevolge van deze kleinere structuren is niet gekend, maar wordt
op ongeveer 0,5m –mv geschat.
De diepte van de aanwezige nutsleidingen is niet gekend, maar vermoedelijk zijn deze op een diepte van
maximum 0,8m –mv gelegen.
Het zuiden van het plangebied wordt door een bos ingenomen.
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Afb. 6.
1.6

Bestaande toestand.
Beschrijving van de geplande werken

Het doel van de geplande werken is om de twee bestaande woningen binnen het plangebied te verbouwen
en om drie nieuwe woningen en een gemeenschappelijk gebouw aan te leggen (afb. 7). De totale
2
oppervlakte van het plangebied bedraagt ongeveer 7300m . De oppervlakte van de eigenlijke bouwzone
2
bedraagt ongeveer 5434m . Ook buiten de bouwzone zal de bodem echter verstoord worden ten gevolge
van de aanleg van een wadi en de riolering naar deze wadi.
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Afb. 7.

Geplande situatie.

Gebouw 1
Deze bestaande woning met kruipkelder is in het noordoosten van het plangebied gelegen en zal verbouwd
worden (afb. 8-9). Ten oosten van de woning zal een ruimte bijgebouwd worden, grenzend aan de garage.
Dit deel zal niet onderkelderd worden. De fundering zal tot maximaal 1m –mv reiken. Ten oosten en ten
zuiden van de woning zal een terras aangelegd worden. De vermoedelijk bodemverstoring zal vermoedelijk
tot 0,5m –mv reiken.
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Afb. 8.

14

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

Sint-Job-in-‘t-Goor, Guldensporenlei

Afb. 9.

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

Gebouw 2
Woning 2 (afb. 10) komt ten zuiden van woning 1 te liggen, in het zuidoosten van de bouwzone. Er komt
geen kelder onder deze woning te liggen. De fundering zal vermoedelijk tot 1m –mv reiken.
Ten zuiden van de woning wordt een terras aangelegd. De verharding zal vermoedelijk tot een diepte van
0,5m –mv reiken.
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Afb. 10.

Woning 2 (oost-west oriëntatie).

Gebouw 3
Woning 3 komt in het zuiden van de bouwzone te liggen, tussen woningen 2 en 4 (afb. 11). Deze woning
wordt wel onderkelderd. De aanzet van de kelderplaat komt op een diepte van 1,6m –mv te liggen. De dikte
van de kelderplaat is nog niet bepaald, maar vermoedelijk zal deze een dikte van 30 à 40cm krijgen. De
bodemverstoring zal dus minstens 1,9m –mv bedragen.
Ten zuiden van de woning komt een terras te liggen. Deze verharding zal vermoedelijk een bodemverstoring
van 0,5m –mv tot gevolg hebben.
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Afb. 11.

Woning 3 (noordoost-zuidwest oriëntatie).

Gebouw 4
Woning 4 komt in het zuidwesten van de bouwzone te liggen, ten westen van woning 3 (afb. 12). Ook deze
woning wordt onderkelderd. De aanzet van de kelderplaat komt op een diepte van 1,6m –mv te liggen. De
dikte van de kelderplaat is nog niet bepaald, maar vermoedelijk zal deze een dikte van 30 à 40cm krijgen. De
bodemverstoring zal dus minstens 1,9m –mv bedragen.
Ten westen van deze woning komt een terras te liggen. De verharding zal vermoedelijk tot een diepte van
0,5m –mv reiken.
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Afb. 12.

Woning 4 (oost-west oriëntatie).

Gebouw 5
Gebouw 5 is een polyvalent gebouw (afb. 13-14). Dit gebouw komt centraal tussen de woningen in te liggen.
Onder deze woning wordt een parkeergarage aangelegd. De aanzet van de kelderplaat van deze
ondergrondse parkeergarage zal op 2,9m –mv komen te liggen. De dikte van de kelderplaat is nog niet
bepaald, maar vermoedelijk zal deze een dikte van 30 à 40cm krijgen. De bodemverstoring zal dus minstens
3,2m –mv bedragen. De inrit van de parkeergarage komt ten noorden van het gebouw te liggen.
Ten westen van het gebouw wordt een terras aangelegd. De diepte van de bodemverstoring zal
vermoedelijk 0,5m –mv bedragen.

18

Sint-Job-in-‘t-Goor, Guldensporenlei

Afb. 13.

Gebouw 5 (noordoost-zuidwest oriëntatie).

Afb. 14.

Gebouw 5 – niveau -1 (noordoost-zuidwest oriëntatie).
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Gebouw 6
De bestaande woning is in het noordwesten van het plangebied gelegen en zal verbouwd worden tot een
zorgwoning. Dit gebouw is reeds onderkelderd. Hier worden geen bijkomende bodemverstoringen
verwacht.
Om de gebouwen onderling en met de Guldensporenlei te verbinden, zal er een nieuwe weg aangelegd
worden. De bodemverstoring ten gevolge van de aanleg van deze weg zal tot ongeveer 0,5m –mv reiken.
De diepte van de nieuwe nutsleidingen zal maximum 0,8m –mv bedragen. Er zullen ook drie wadi’s
aangelegd worden. Een eerste wadi komt ten noorden van woning twee te liggen, langs de bestaande beek.
De tweede en kleinste wadi komt ten zuiden van woning twee te liggen, opnieuw langs de bestaande beek.
De grootste wadi komt in het zuiden van het plangebied te liggen, buiten de bouwzone. Deze wadi wordt via
nieuwe rioleringsbuizen met de bouwzone verbonden. De diepte van de nieuwe riolering en de exacte
ligging is nog niet bekend, maar de diepte zal maximaal 1m –mv bedragen. De diepte van de wadi’s zal
variëren tussen 0,3m –mv en 0,5m –mv.

2
2.1

Werkwijze en onderzoeksstrategie
Strategie

Het onderzoek is uitgevoerd conform de Code van Goede Praktijk en de bepalingen uit het programma van
maatregelen. Er is een melding van aanvang gedaan (ID 1078) bij het agentschap Onroerend Erfgoed.
Tevens is een projectcode aangevraagd in het archeologieportaal (2018C217).
Het Programma van Maatregelen voorzag de aanleg van vier sleuven waarbij de twee oostelijke sleuven een
noordoost-zuidwest oriëntatie hebben en de twee zuidelijke sleuven noordwest-zuidoost georiënteerd zijn
(afb. 15). Alle sleuven bevinden zich in de afgebakende zone voor vooronderzoek die 3334m² groot is . Twee
sleuven hebben een afmeting van 2x55m, één heeft een afmeting van 2x45m en verder heeft één sleuf een
afmeting van 2x10m. In totaal wordt er op deze manier 330m² uitgegraven, hetgeen overeenkomt met een
dekkingsgraad van ongeveer 10% van de afgebakende zone. Daarnaast wordt er 2,5% voorzien voor het
uitgraven van kijkvensters om meer licht te werpen op contexten die om verduidelijking vragen.
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Afb. 15.

De geplande proefsleuven geplot op het plangebied.

De toestand op het terrein liet echter niet toe om alle sleuven volgens plan aan te leggen (afb. 16). De
bomen en struikgewas op het terrein bevonden zich immers in de loop van de geplande sleuven (afb. 1718). Daardoor is de oriëntatie van sleuf 1 en 2 gewijzigd, hetgeen zorgde dat deze sleuven minder lang
waren. Ook de ligging van sleuven 3 en 4 zijn gewijzigd omwille van de begroeiing op het terrein. Omdat de
loop van sleuf 3 volledig binnen de begroeiing viel, werd deze verplaatst. Dezelfde begroeiing bevond zich in
de loop van sleuf 4. Daarom kon deze sleuf niet volgens de volledig geplande lengte worden aangelegd.
Voorts zijn er bij sleuf 2 en 4 kijkvensters uitgegraven om anomalieën in de bodem te verduidelijken. In het
bijzonder de meest zuidelijke punt van de zone die geselecteerd werd voor vooronderzoek is hierdoor niet
volgens plan onderzocht kunnen worden. Hier worden evenwel geen bouwwerken gepland.
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Afb. 16.

22

Aangelegde proefsleuven.

Sint-Job-in-‘t-Goor, Guldensporenlei

Afb. 17.

Bomen in het noordoosten van het plangebied.

Afb. 18.

Bomen in het zuidwesten van het plangebied.

De zone die geselecteerd werd voor het proefsleuvenonderzoek heeft een omvang van 3334m². In totaal
werd er tijdens het proefsleuvenonderzoek bijna 260m² uitgegraven. Door de aanwezige begroeiing op het
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terrein kon de beoogde dekkingsgraad niet behaald worden. Desalniettemin wordt het terrein voldoende
onderzocht geacht om uitspraak te doen over het archeologische potentieel van het plangebied.
2.2

Methodiek tijdens het veldwerk

Het archeologische vlak is onder begeleiding van de veldwerkleider machinaal aangelegd door een kraan op
rupsbanden met een gladde bak (afb. 19). Het vlak is plaatselijk manueel opgeschaafd om de leesbaarheid
te verbeteren. De sleuven en de stort zijn met behulp van een metaaldetector onderzocht. Hierna zijn het
vlak en de sporen digitaal ingemeten en uitvoerig beschreven (spoornummer, vorm, soort, kleur,
samenstelling) met behulp van een robotic Total Station (rTS).

Afb. 19.

Vlakfoto sleuf 1 (links) en 4 (rechts ).

Om een indruk te krijgen van de aard en conservering zijn enkele grondsporen met de hand gecoupeerd.
Alle antropogene sporen zijn in het vlak gefotografeerd en de gecoupeerde sporen zijn gefotografeerd,
getekend (schaal 1:20) en beschreven.
Om de bodemopbouw te bestuderen werd er in iedere proefsleuf een profielkolom aangelegd. In sleuf 4
weden er twee profielkolommen geregistreerd. In totaal zijn er 5 profielkolommen aangelegd (afb. 20). De
profielkolommen zijn handmatig opgeschaafd en vervolgens ingekrast. De kolommen zijn bestudeerd door
een aardkundige. De lithologische lagen zijn gedocumenteerd, alsook de archeologisch relevante lagen zoals
vegetatiehorizonten, cultuurlagen en sporen. Alle lagen zijn bemonsterd en beschreven op textuur, kleur en
bodemkundige verschijningen.
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Afb. 20.

3
3.1

Locatie van de profielkolommen.

Assessmentrapport
Methoden, technieken en criteria bij het assessment

Omdat de aangetroffen sporen geen verdere verduidelijking nodig hadden, werden er geen stalen
genomen. Zodoende ontbreekt een assessment van de stalen. Omdat er geen vondsten werden
aangetroffen, ontbreekt eveneens een conservatie-assessment.
Het assessment van de sporen werd uitgevoerd op basis van de digitale plannen en coupetekeningen, de
foto’s en de spoorbeschrijvingen. Deze gegevens werden bestudeerd in relatie tot historisch kaartmateriaal
en luchtfoto’s.
3.2

Aardkundige beschrijving

Tijdens het veldwerk zijn er 5 profielen opgeschaafd en gedocumenteerd. Deze zijn beschreven op
lithologie, sedimentologie en bodemvorming. De bodems zijn beschreven per onderscheiden hoofd- en
subhorizont. Daarnaast zijn, indien aanwezig, sedimentaire structuren beschreven.
De X- en Y-coördinaten zijn ingemeten met een Robotic Total Station (RTS) met een nauwkeurigheid van 1
cm (planimetrie in Lambertcoördinaten (EPSG:31370). De Z-coördinaten zijn tevens tot op 1 cm nauwkeurig
bepaald, op basis van de Tweede Algemene Waterpassing.
Geologische en bodemkundige achtergrondinformatie
Het plangebied bevindt zich op tertiaire afzettingen die worden doorsneden door estuariene afzettingen
met mogelijke intercalaties van fluviatiele en eolische afzettingen. Deze getijdenafzettingen van het VroegPleistoceen zijn het resultaat van zeespiegelveranderingen die klimatologisch bepaald zijn. De
getijdenafzettingen werden op hun beurt bedekt door dekzanden. Deze dekzanden zijn van niveo-eolische
oorsprong en dateren uit het Weichseliaan (Laat-Pleistoceen) en mogelijk uit het Vroeg-Holoceen.

25

VEC Nota 351

Tijdens het Weichseliaan heerste in het noorden van Vlaanderen een poolklimaat en kenmerkte het
landschap zich door een toendravegetatie. Omdat de begroeiing schaars was, lag de bodem bloot aan
winderosie. Op deze wijze werd door de wind veel bodemmateriaal verplaatst en in de vorm van glooiende
dekzandpakketten weer afgezet. Door de toenemende temperatuur tijdens het Holoceen begon zich een
dicht vegetatiedek te ontwikkelen. Sedimenten werden hierdoor vastgelegd en in de dekzanden begonnen
zich bodems te ontwikkelen.
Volgens de bodemkaart komen in het plangebied komen twee bodemtypes voor. In het grootste deel van
het plangebied komt een natte zandbodem met duidelijke ijzer en/of humus B horizont voor. In de
noordoostelijke hoek van het plangebied komt een natte zandbodem met dikke antropogene humus A
horizont voor. De dikke antropogene humus A horizont of plaggenbodem is een bodem met een dikke
(>60cm) humeuze bovengrond, die ontstaan is tijdens de Middeleeuwen en/of de Nieuwe Tijd, door het
eeuwenlange gebruik van plaggenmest. Hierdoor werden de cultuurgronden geleidelijk opgehoogd. Er zou
meer bepaald sprake zijn van een hydromorf plaggendek dat roestverschijnselen vertoont vanaf ongeveer
20cm. Onder het plaggendek wordt een natte podzol of een gleygrond verwacht.
Op ongeveer 340m ten zuidoosten van het plangebied is het Klein Schijn gelegen. Deze beek behoort tot het
stroomgebied van de Schelde. Het is onduidelijk wanneer deze ontstaan is.

Bodemopbouw in het projectgebied
In alle geregistreerde profielen werd een zandige ondergrond aangetroffen (afb. 21; voor een schematische
voorstelling per profiel, zie bijlage 7; voor referentieprofielen, zie bijlage 6). Alle profielen toonden een
natte tot matig natte opbouw. Onderaan bevond zich telkens een geelwitte tot witgrijze C-horizont. In
profiel 1.1, 3.1 en 4.1 werden in deze C-horizont grijze laagjes waargenomen. Deze worden geïnterpreteerd
als beekafzettingen. Drie profielen (profiel 1.1, 3.1 en 4.2) toonden een AC-profiel. Bovenaan de profielen
bevond zich steeds een zeer donkerbruine, wortelrijke bouwvoor, uitgezonderd in profiel 2.1 waar de
bouwvoor was vergraven. In profiel 2.1 werd een bruine restant van een plaggendek aangetroffen. Deze
was relatief dun doordat de bouwvoor vrij diep zat. Mogelijk heeft de diepte van de bouwvoor in andere
profielen er voor gezorgd dat hier geen plaggenbodem meer te herkennen was. Voorts kan ook de sterke
mate van wortelvorming hiertoe bijgedragen hebben, daar deze moeilijk toeliet de profielen te
interpreteren. In profiel 4.1 werd er tussen de bouwvoor en de C-horizont een uitspoelings B-horizont
waargenomen.

Afb. 21.

Profiel 4.1 (links) en 4.2 (rechts).

Conclusie
Binnen het plangebied bevindt zich een natte tot vrij natte zandbodem. In de C-horizont konden op
sommige plaatsen beekafzettingen worden vastgesteld. In één profiel kon een restant van een plaggendek
worden waargenomen. Deze was mogelijk ter hoogte van de andere profielen ook aanwezig, maar kan
verstoord geweest zijn door de diepe bouwvoor en moeilijk leesbaar door de hoge hoeveelheid aan
boomwortels. In een ander profiel kon nog een deel van een B-horizont worden herkend. In elk profiel kon
evenwel een intact archeologisch niveau worden vastgesteld. Desalniettemin maakt de natte tot vrij natte
ondergrond de kans op bewoningssporen vanaf het Neolithicum klein.
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3.4

Assessment van de sporen

Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn verscheidene sporen geregistreerd (afb. 22; voor de gedetailleerde
sporenkaarten, zie bijlage 3; voor de sporenlijst, zie bijlage 5). De aangetroffen sporen kunnen in vier
categorieën worden onderverdeeld. Enerzijds zijn er de archeologisch relevante sporen; één paalspoor en
één greppel in sleuf 2. Anderzijds werden er verscheidene recente en natuurlijke verstoringen geregistreerd.

Afb. 22.

Allesporenkaart.

Na het couperen bleek dat het paalspoor in sleuf een ondiep komvormig, donkergrijs spoor te gaan (afb.
23). Bij gebrek aan vondstmateriaal of vergelijkbare sporen binnen het plangebied, kan het spoor niet
gedateerd worden.
De greppel ten zuidwesten van het vermoedelijk paalspoor had een donkergrijze humeuze vulling. Om na te
gaan of de greppel in sleuf 2 behoort tot een gekende perceelsafbakening, is de sporenkaart op het
historisch kaartmateriaal geplot. Hierbij zijn geen overeenkomstige greppels aangetroffen.
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Afb. 23.

Coupe op het paalspoor in sleuf 2.

Aangezien de twee sporen die archeologisch waardevol konden zijn zich bevonden in het noordwesten van
het plangebied, werd er een kijkvenster uitgegraven om te kijken of er op deze manier meer licht op deze
contexten geworpen kon worden. Er werden echter geen verdere gerelateerde sporen aangetroffen.
De zone met de archeologische sporen wordt vooralsnog niet bedreigd door de geplande werken, waardoor
een behoud in situ de volgende stap zou zijn Door de twijfelachtige aard van het paalspoor en het feit dat
het kijkvenster verder geen sporen meer heeft opgeleverd, is de potentiële waarde van deze sporen zeer
gering. Hierdoor zal er geen Programma van Maatregelen opgesteld worden voor een dergelijk behoud en
adviseert het Vlaams Erfgoed Centrum het terrein vrij te geven voor verdere ontwikkeling.

4
4.1

Besluit
Assessment van het onderzochte gebied

Op basis van het bureauonderzoek bestond er een kans op archeologische resten vanaf het middenPaleolithicum tot en met de Nieuwe Tijd. De kans op sporen uit de perioden vanaf het Neolithicum werd
echter laag ingeschat omwille van de natte ondergrond die deze locatie minder geschikt maakt voor
nederzettingen. Omdat het landschappelijk booronderzoek in bepaalde delen een intact archeologisch
niveau attesteerde, werd er over gegaan tot een proefsleuvenonderzoek om zo het archeologische
potentieel van het plangebied te toetsen. Het proefsleuvenonderzoek richtte zich alleen op de zone waar
bodemingrepen eventuele archeologische restanten zouden bedreigen.
Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden voornamelijk natuurlijke en recente verstoringen aangetroffen.
De uitzondering hierop is sleuf 2, waar er een greppel en een paalspoor werden teruggevonden. Deze zone
met de archeologische sporen wordt vooralsnog echter niet bedreigd door de geplande werken, waardoor
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een behoud in situ de volgende stap zou zijn Door de twijfelachtige aard van het paalspoor en het feit dat
het kijkvenster verder geen sporen meer heeft opgeleverd, is de kennisvermeerdering bij een nader
onderzoek van de sporen zeer gering tot geen.
De onderzoeksvragen kunnen als volgt worden beantwoord:


Welke zijn de waargenomen horizonten in de bodem, beschrijving + duiding? Komt dit overeen
met de vaststellingen uit het booronderzoek?
-Tijdens het onderzoek toonden de profielen onderaan een C-horizont. In één profiel kon
daarboven een plaggendek worden vastgesteld. Een ander profiel toonde een uitspoelings Bhorizont. Bovenaan bevond zich telkens een dikke wortelrijke bouwvoor, uitgezonderd in één
profiel, waar de bovengrond recent verstoord was. Deze bevindingen bevestigen de conclusies uit
het landschappelijk booronderzoek.



Waardoor kan het ontbreken van een horizont verklaard worden?
-In sommige profielen werd geen restant van een plaggendek aangesneden. Mogelijk valt dit te
verklaren door de dikke bouwvoor, die het plaggendek verstoord kan hebben. Ook zijn er veel
boomwortels aangetroffen, die de leesbaarheid van het profiel dermate hebben verstoord dat het
plaggendek niet herkend kon worden.



Zijn er sporen aanwezig? Zo ja, geef een beknopte omschrijving.
-Er zijn tijdens het veldwerk verscheidene sporen aangetroffen. Enerzijds betreft het natuurlijke en
recente verstoringen die weinig tot geen archeologische waarde bevatten. Daarnaast werden er in
sleuf 2 ook een greppel en een paalspoor ontdekt. Omdat deze aan de rand van de zone die
geselecteerd werd voor vooronderzoek, is een interpretatie van deze sporen moeilijk. Er is wel
vastgesteld dat de greppel geen perceelsafbakening uit de Nieuwe Tijd is.



Zijn de sporen natuurlijk of antropogeen?
-Er zijn zowel natuurlijke als antropogene sporen geregistreerd.



Hoe is de bewaringstoestand van de sporen?
-De sporen kennen een goede bewaringstoestand.



Maken de sporen deel uit van één of meerdere structuren?
-Het is onmogelijk om een uitspraak te doen over of het mogelijke paalspoor en de greppel tot een
structuur behoren omdat ze zich op de rand van de zone die geselecteerd werd voor
vooronderzoek bevinden.
Behoren de sporen tot één of meerdere periodes?
-Bij gebrek aan vondstmateriaal, kan er geen uitspraak met zekerheid gedaan worden over de
ouderdom van de sporen.





Kan op basis van het sporenbestand in de proefsleuven een uitspraak worden gedaan over de aard
en omvang van occupatie?
-Omdat de enige sporen die potentie hebben tot waardevolle archeologische contexten zich op de
rand van de zone die geselecteerd werd voor vooronderzoek bevinden, kan er geen uitspraak
worden gedaan over de aard en omvang van occupatie.



Zijn er indicaties (greppels, grachten, lineaire paalzettingen, …) die kunnen wijzen op een
inrichting van een erf/nederzetting?
-Het valt niet uit te sluiten dat de aangetroffen greppel en paalspoor deel uitmaken van een erf of
nederzetting. In dat geval bevindt deze zich naar het noordwesten toe. Het is echter verre van
zeker dat de aangetroffen sporen deel uitmaken van een grotere structuur.



Zijn er indicaties voor de aanwezigheid van funeraire contexten? Zo ja;
Hoeveel niveaus zijn er te onderscheiden?
Er werden geen funeraire contexten aangetroffen.
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-

Wat is de omvang?
Er werden geen funeraire contexten aangetroffen.

-

Komen er oversnijdingen voor?
Er werden geen funeraire contexten aangetroffen.

-

Wat is het, geschatte, aantal individuen?
Er werden geen funeraire contexten aangetroffen.



Wat is de relatie tussen de bodem en de archeologische sporen?
-De aangetroffen sporen zijn gelegen onder de dikke bouwvoor en sporadisch aangetroffen
plaggendek. Hierdoor kan de conservering als goed beschouwd worden. Verder zijn ze gelegen op
een vrij natte locatie waar beekafzettingen in de bodem voorkomen. De kans dat de sporen tot
een nederzetting of woonerf kunnen worden gerekend is daardoor zeer klein.



Wat is de relatie tussen de bodem en de landschappelijke context (landschap algemeen,
geomorfologie, …)?
-Het plangebied is gelegen op de zandige oever van een beek. Er werd overal een ondergrond uit
eolische dekzand uit het Laat-Weichseliaan. In sommige profielen werden hierin beekafzetting van
de nabijgelegen stroom herkend. Dit zijn algemeen genomen bodems waarbij extra bemesting
nodig is wanneer men aan landbouw wil doen. Deze bemesting heeft plaatsgevonden onder de
vorm van plaggenbemesting hetgeen resulteert in een plaggendek. Op sommige plaatsen werd
tussen het plaggendek en de C-horizont nog een restant van een uitspoelings- of B-horizont
waargenomen. Bovenaan situeert zich een vrij dikke en wortelrijke bouwvoor.



Is er een bodemkundige verklaring voor de gedeeltelijke afwezigheid van archeologische sporen? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?
-Het archeologische niveau werd op enkele kleine verstoringen na, intact aangetroffen. Eventuele
sporen kunnen bijgevolg verwacht worden bewaard gebleven te zijn. Er werden twee sporen
aangetroffen die moeilijk te interpreteren waren. De afwezigheid van duidelijke bewoningssporen
valt mogelijk te verklaren door de natte ondergrond die een ongunstige situatie voor
nederzettingen bood.



Kunnen archeologische vindplaatsen in tijd, ruimte en functie afgebakend worden (incl. de
argumentatie)?
-Het is moeilijk de aangetroffen sporen in tijd, ruimte en functie af te bakenen omdat de enige
sporen die potentie hebben archeologisch waardevol te zijn, op de rand van de zone die
geselecteerd werd voor vooronderzoek liggen. Hierdoor kan er geen breder beeld van de context
gekregen worden die nodig is om de vindplaats in tijd en functie af te bakenen. Omdat er geen
vondstmateriaal werd aangetroffen, is het moeilijk om het gecoupeerde spoor met zekerheid een
datering toe te wijzen.



Wat is de vastgestelde en verwachte bewaringstoestand van elke archeologische vindplaats?
-Door de aanwezigheid van het plaggendek werd een goede conservering van de sporen verwacht.
Wel waren er al in het booronderzoek een aantal verstoringen aangeboord die het archeologische
niveau mogelijk beschadigd hadden. Het proefsleuvenonderzoek heeft aangetoond dat de sporen
inderdaad een goede conservering kennen.



-Wat is de waarde van elke vastgestelde archeologische vindplaats?
Op basis van de aangetroffen sporen wordt de vindplaats niet waardevol geacht. De mogelijke
paalkuil en een enkele greppel wijzen niet op een vindplaats waar veel kennisvermeerdering te
halen is.
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4.2



Wat is de potentiële impact van de geplande ruimtelijke ontwikkeling op de waardevolle
archeologische vindplaatsen?
-De aangetroffen archeologische sporen liggen buiten de zone waar de geplande werken
plaatsvinden. Hierdoor komen zij niet in gevaar.



Welke vraagstellingen zijn voor vervolgonderzoek relevant?
-Een nader onderzoek naar de aangetroffen sporen zal niet tot een kennisvermeerdering leiden. Er
wordt daarom geen vervolgonderzoek aanbevolen.

Potentieel op kennisvermeerdering

Een nader onderzoek naar de mogelijke paalkuil en de greppel gaat geen kennisvermeerdering opleveren.
4.3

Bepaling van vervolgonderzoek

Het uitgevoerde onderzoek heeft aangetoond dat het plangebied geen potentieel op kennisvermeerdering
bezit. Daarom adviseert het Vlaams Erfgoed Centrum de vrijgave van het terrein.

5

Samenvatting

In april 2018 heeft het Vlaams Erfgoed Centrum een nota opgesteld naar de archeologische waarde van een
locatie aan de Guldensporenlei in Sint-Job-in-‘t-Goor (Brecht). De nota bestaat uit een
proefsleuvenonderzoek en is uitgevoerd naar aanleiding van de voorgenomen bouw- en
verbouwingswerken.
Het proefsleuvenonderzoek volgt op een bureauonderzoek en een booronderzoek. Op basis van het
bureauonderzoek werd een verwachting opgesteld voor archeologische contexten vanaf het LaatPaleolithicum tot en met de Nieuwe Tijd. Omwille van de natte bodem werd de kans op bewoningssporen
vanaf het Neolithicum echter klein ingeschat. Omdat niet het gehele plangebied onderworpen wordt aan
bodemingrepen en het booronderzoek verstoorde zones kon aanduiden, werd er een zone afgebakend
waarin een proefsleuvenonderzoek diende te gebeuren.
Er werden tijdens het veldwerk voornamelijk recente en natuurlijke sporen aangetroffen. In het uiterste
noordwesten van de zone die geselecteerd werd voor proefsleuvenonderzoek, werd een greppel en een
mogelijk paalspoor aangesneden. Omdat er niet verder kon worden uitgebreid naar het noorden, is het
onduidelijk of deze sporen tot een structuur behoren.
Gezien de aard van de sporen en het gebrek aan een grotere archeologische context, zullen de aangetroffen
sporen bij een nader onderzoek weinig kenniswinst opleveren. Daarom adviseert het Vlaams Erfgoed
Centrum geen verder archeologisch onderzoek op deze locatie.

31

VEC Nota 351

Literatuur
Schoups, A. & F.R.P.M Miedema, 2018: Guldensporenlei 14-19, Sint-Job-in-‘t-Goor, gemeente Brecht: Een
Archeologienota. Brugge. (VEC nota 186).

32

Sint-Job-in-‘t-Goor, Guldensporenlei

Bijlage 1 Plannenlijst
Projectcode
Onderwerp

2018C217
Plannenlijst

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

1
Topografische kaart
Locatiekaart van het plangebied.
Onbekend
Digitaal
Mei 2018

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan

2
GRB-kaart
Aanduiding van het uit te voeren archeologisch
onderzoek op het plan van de bestaande toestand
op het terrein.
Onbekend
Digitaal
Mei 2018

Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum
Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum
Plannummer
Type plan
Onderwerp plan

3
CAI kaart
Het plangebied op de Centraal Archeologische
Inventaris.
Onbekend
Digitaal
Mei 2018

Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

4
GRB-kaart
Afbakening van de geselecteerde zone voor
vooronderzoek.
Onbekend
Digitaal
Mei 2018

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

5
Resultaten booronderzoek
Resultaten booronderzoek
Onbekend
Digitaal
Mei 2018

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

6
Bouwplannen
Bestaande toestand
Onbekend
Digitaal
Onbekend

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal

7
Bouwplannen
Geplande situatie
Onbekend

33

VEC Nota 351

Aanmaakwijze
Datum

Digitaal
Onbekend

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan

8
Bouwplannen
Woning 1 - bestaande toestand (noord-zuid
oriëntatie).
Onbekend
Digitaal
Onbekend

Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum
Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

9
Bouwplannen
Woning 1 - geplande toestand (noord-zuid
oriëntatie).
Onbekend
Digitaal
Onbekend

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

10
Bouwplannen
Woning 2 – (oost-west oriëntatie).
Onbekend
Digitaal
Onbekend

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

11
Bouwplannen
Woning 3 – (noordoost-zuidwest oriëntatie).
Onbekend
Digitaal
Onbekend

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

12
Bouwplannen
Woning 4 – (oost-west oriëntatie).
Onbekend
Digitaal
Onbekend

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

13
Bouwplannen
Gebouw 5 – (noordoost-zuidwest oriëntatie).
Onbekend
Digitaal
Onbekend

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan

14
Bouwplannen
Gebouw 5 – niveau -1 (noordoost-zuidwest
oriëntatie).
Onbekend
Digitaal

Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
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Datum

Onbekend

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

15
Proefsleuvenplan
De geplande proefsleuven geplot op het plangebied
Onbekend
Digitaal
Onbekend

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

16
Resultaten veldwerk
Aangelegde proefsleuven
Onbekend
Digitaal
Onbekend

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

20
Resultaten veldwerk
Locatie van de profielkolommen
Onbekend
Digitaal
Onbekend

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

22
Resultaten veldwerk
Allesporenkaart
Onbekend
Digitaal
Onbekend
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Bijlage 2 Fotolijst

36

Projectcode
Onderwerp

2018C217
fotolijst

ID
Type
Onderwerp

17
Omgevingsfoto
Bomen in het noordoosten van het plangebied.

ID
Type
Onderwerp

18
Omgevingsfoto
Bomen in het zuidwesten van het plangebied.

ID
Type
Onderwerp

19
Vlakfoto
Vlakfoto sleuf 1 (links) en 4 (rechts).

ID
Type
Onderwerp

21
Profielfoto
Profiel 4.1 (links) en 4.2 (rechts).

ID
Type
Onderwerp

23
Coupefoto
Coupe op het paalspoor in sleuf 2.
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Bijlage 3: Gedetailleerde sporenkaarten

Sporenkaart sleuf 1
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Sporenkaart sleuf 2
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Sporenkaart sleuf 3
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Sporenkaart sleuf 4
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Bijlage 4: Vlak- en maaiveldhoogtes

Vlak- en maaiveldhoogtes sleuf 1
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Vlak- en maaiveldhoogtes sleuf 2
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Vlak- en maaiveldhoogtes sleuf 3
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Vlak- en maaiveldhoogtes sleuf 4
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Bijlage 5: Sporenlijst

46

OpgravingsID

Put

Vlak

Spoor

Vulling

Aard Vorm Vorm Diepte Hoofd Neven
Textuur
spoor vlak coupe (cm)
kleur kleur

SINR-18

2

1

1

1

PK

RND

SINR-18

2

1

2

1

GR

LIN

KOM

14

DGR
BR

GR

Gevlekt

Datum
registratie

Foto
nummer

Tekening
nummer

ZS2

nee

25-4-2018

3

1

ZS2

ja

25-4-2018

3

1
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Bijlage 6: Beschrijving referentieprofiel

interpretatie
(aardkundige eenheid)

grensregelmatigheid

grensduidelijkheid

bodemstructuur

Bebost
Gras, bomen, struikgewas
Zem
5
SINR-18-0019

1

0

80

droog

zand

ZS2

Donkerbruin

/

duidelijk

Regelmatig

Bouwvoor

2

80

100

droog

zand

ZS2

Lichtbruin

/

duidelijk

Regelmatig

B-horizont

3

100

140
(putbodem)

droog

zand

ZS2

Witgrijs

/

Nvt.

Nvt.

C-horizont

fenomenen

zandmediaan

kleur (visueel)

kleur (Munsell)

Landgebruik:
Vegetatie:
Bodemclassificatie:
Fotonummer:
Afbeeldingsnummer foto('s):

textuur

nat/droog beschreven

15.40

ondergrens (cm onder
mv)

z-coördinaat (m t.o.v. TAW):
bovengrens (cm onder
mv)

1
25 mei 2018
Proefsleuven
4.1
2018C17
Bewolkt, droog
D. Van den Notelaer
163.797,209/219.759,954

nummer aardkundige
eenheid

Referentieprofiel:
Datum:
Type onderzoek:
Profielkolom nummer
Projectcode:
Weersomstandigheden:
Beschrijver:
x-y-coördinaten (Lambert EPSG:31370):

Gelaagde beekafzettingen
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Zand

ZS2

Donkerbruin

/

2

50

100
(putbodem)

droog

Zand

ZS2

Witgrijs

/

Boomwortels

interpretatie
(aardkundige eenheid)

droog

grensregelmatigheid

50

Bebost
Gras, bomen, struikgewas
Zem
5
SINR-18-0020

grensduidelijkheid

0

fenomenen

1

bodemstructuur

zandmediaan

kleur (visueel)

kleur (Munsell)

Landgebruik:
Vegetatie:
Bodemclassificatie:
Fotonummer:
Afbeeldingsnummer foto('s):

textuur

nat/droog beschreven

15.14

ondergrens (cm onder
mv)

z-coördinaat (m t.o.v. TAW):
bovengrens (cm onder
mv)

2
25 april 2018
Proefsleuven
4.2
2018C217
Bewolkt, droog
D. Van den Notelaer
163.791,457/219.741,250

nummer aardkundige
eenheid

Referentieprofiel:
Datum:
Type onderzoek:
Profielkolom nummer
Projectcode:
Weersomstandigheden:
Beschrijver:
x-y-coördinaten (Lambert EPSG:31370):

duidelijk

onregelmatig Bouwvoor

Nvt.

Nvt.

C-horizont
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Bijlage 7: Schematische voorstelling profielen
Profiel 1.1
S1000 ZS2, donkerbruin: bouwvoor (A-horizont)
S5000 ZS2, witgrijs gelaagd (C-horizont)
Profiel 2.1
S1000 ZS2, donkerbruin:recente vergraving
S2000 ZS2, donkerbruin (plaggendek)
S5000 ZS2, geelwit gelaagd (C-horizont)
Profiel 3.1
S1000 ZS2, grijsbruin: bouwvoor (A-horizont)
S1001 ZS2, grijs (plaggendek)
S5000 ZS2, witgrijs (C-horizont)
Profiel 4.1
S1000 ZS2, donkerbruin: bouwvoor (A-horizont)
S2000 ZS2, lichtbruin (B-horizont)
S5000 ZS2, witgrijs gelaagd (C-horizont)
Profiel 4.2
S1000 ZS2, donkerbruin: bouwvoor (A-horizont)
S5000 ZS2, witgrijs (C-horizont)
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RPA

p a le n rij

RPG

rij p a a lg a te n

RPK

ri j p a a lkui len

RP L

ri j p la n k e n

SG

stan d g r e p p e l

SI

sil o

SL

sl o o t

A A R D SPO O R

SPB

spaa r b o o g

Aar d va n h e t sp o o r

SPG

spit sg r a ch t

SS

spit spo or

Bijlage 8: Afkortingen in de database
R EFER EN TIEL IJS TEN

V er sie 1 .6

Co d e

O m sc h r ij vin g

ST

stee n

A KR

(o u d e) ak k e r la ag

STC

steencon c e nt ra t ie

AWC

a a r d e w e rk c on c e n t rat i e

VL

vlek

BA

ba lk

VR

vlo e r

BE S

b e sc h o e ii n g

VSC

vuurs teenc o ncen tra tie

BG

bo o r g a t

VW

vle c htw e rk

BK S

b e ki st in g

WA

w a t e rp u t

BO C

botcon c ent r a tie

WG

w eg

BP A

besc h o e iin g , p a le n

WK

w a t e r k u il

B PL

b e sc h o e iing , p lan k e n

WL

wal

B PT

be e rput/b e e r k e ld e r

WO O

w o onl a ag

B RL

brandlaa

X XX

o n b e k e nd

BU

bust u m

BU N

vi sb u n

BV

bou w vo o r

C O U PEV O R M

CR

c r e ma tie g r af

V orm va n d e o n d e r k ant va n het sp o or in d e c o u p e

DIG

dier b e g r a vin g

Co d e

O m sc h rij vin g

DK

d r enk k u i l

ONR

o n re g e lm a t ig

DLT

do o rl a a t (d o o r ee n m u ur )

PNT

pun t

DP

de p r essie

RN D

ron d

DR

d r a in

VLK

vlak

EG

erf g re p p e l

KOM

k o mv o r m i g

ES

esdek

RE V

re vo lve r ta s

FU

fu ik

V RK

vi e r kan t

GA

grach t

RH K

recht h o ek i g

GE

g e ul

NG

nie t ge c o u p eer d

GHE

gra f he u ve l

GR

grepp el

GR K

gra f k u il

V L A K VO RM

GT

goo t

V orm va n h et sp o or o p h et h or iz o n ta l e vl ak

HA

ha a rd

Co d e

O m sc h rij vin g

HA K

h a a rd k u il

LI N

li n e a ir

HG

hui s g r ep p e l

ONR

o n re g e lm a t ig

HK C

hout sk o o lc oncen t ra tie

OV L

ov aa l

HI

h o ef in d r uk

RH K

recht h o ek i g

HO

hou t

RN D

ron d

HU

hutkom

SIK

sikk e lvo r m ig

IN

inh u m atieg r a f

V RK

vi e r kan t

KE L

keld er

KGO

ovale kringg

g

r ep p e l

KGR

ro n d e k r in g g r e p p e l

K L EU R

KGV

vi e r kan t e k r in g g r e pp e l

D u id in g va n de kleu r

KL

k u il

KS

k a rr en sp o or

Co d e

Re fe r e n t ie

LA K

la k la a g

BE

be ig e

LA T

la tri n e

BL

bl a u w

LG

laag

BR

brui n

LO

oph o ging slaa g

GL

ge e l

LS

stor tl a a g

GN

gro en

MI

m u u rin ste e k

GR

gri j s

MR

mu u r

OR

o r a n je

MS K

m e stk u i l

PA

paar s

M ST

m u u rste e n

RO

ro o d

MU

m u u ru itbr a ak

RZ

ro ze

NV

n a tuu r lijk e v er sto r ing

WI

w it

N VD

d ie r li jk e ve rst o r ing

ZW

zw a rt

NVP

plantaa rdi g e ve rs torin g

OV

o ven

D aa r n a as t:

PA

hou te n p a a l

D

d o n k er

PA K

p a al m et paalkuil

L

li c h t

PG

paal g at

SC H

scho o n

PG K

paal g at met p a a lk u il

VL

vuil

PK

paalk u il

ZR

ze e r

PL

p la n k

PL W

plag g e n w an d

DBRGR =

do n k er bruing r ijs (h oo f d k le u r i s d a n g r ijs)

PO

poel

POE

poe r

POT

pots ta l

PS

pl o e g sp o o r

PSE

pl o e g sp o or, eer g etou w

PSK

pl o e g sp o or, kee r p lo e g

RE C

re c e n t
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IN S L U ITSEL

IN H O U D

Aar d va n ee n i n sluit sel va n een vullin g

A a rd va n h e t m a te r ia a l v a n ee n vo n ds t

Co d e

Re fe r e n t ie

Co d e

Re fe r e n t ie

AS

as

AW

a a rd e w e r k vaa t w e rk

AW

aa r d ew e r k v aa t w e rk

AW G

g e d r a a id aa r dewe rk

BOT

bot ( g een s c help )

AW H

han d gevo r m d Aa r de w e r k

BS

b a kst e e n

BAK STN

b a kst e e n

BW

bou w a a rd e w e rk ( b a k st e e n , d a k p an , te g e l)

D A KPA N

d ak p an

FE

ij ze ro e r

OXB

bot ( g een s c help )

FF

fosfa a t

OM B

b o t m en se li jk

GL

g las

OD B

b o t d ie rl ijk

HK

hout sk o o l

CR EM

crema t iereste n

HL

hutte n l e e m

B O U W MA T b o u w a a r d e w e r k ( k e r a m is c h , g e e n st e e n )

HT

hout

COP

copr o l ie t

KI

k ie ze l

GL S

g las (ge e n sl a k )

LR

le e r

HK

hout sk o o l

M ET

me ta al

HT

h o u t ( geen hou tsk o o l, g e e n p lantaar d ig e r e sten )

MN

m a ng a a n

K ER

k e r a m i sc h e o b je c ten ( w eef g e w ic h te n e .d .)

NS

natu u rst een

OD L

le e r

OKR

o k er

M XX

m e ta al ( g e e n slak )

SC H

schel p

MC U

ko p e r/b r on s

SL

sla k

M FE

ijze r

VKL

ver b r a n d e k l e i

MP B

lo o d

VST

vuu r ste e n

M IX

g em en g d

SX X

natu u rst een ( g een vu u r stee n )

PIJ P

pijpenkop

TEX TU U R

SC H

schel p

Te xtuu r va n ee n vu llin g m et N EN -c l as sifi c a t i e

SL AK

slak k en

p en en -stele n

TE GEL

te g e l
textiel, tou w

Co d e

NE N

Re f e r en tie

OTE

K

K

k l ei

HU TTEL M ve rb rand e k le i ( g e e n l e m en g e w icht e n)

ZK

Ks 1

zw a r e k l e i

SVU

vuurs tee n

MK

Ks 2

m a t ig zw a r e k l e i

X XX

o ve ri g

LK

Ks 3

li c h t e k l e i

Z- K

zandige

Zl

za ve l

k le i
M O N STER
Aar d v an ee n mo nste r

ZZl

K z1

zw a r e za vel

M Zl

K z2

ma t ig lich t e za ve l

Co d e

Re fe r e n t ie

LZl

K z3

li c ht e za vel

MA

mo nste r a lg e meen

MAR

mo n ster artropo

MB O T

mo n ste r bo t

L

L

le em

d en
14

SL

L z1

sil t ig e l e e m

M C14

mo n ste r vo or

Z- L

Lz3

zandige

MC H

ch e m isch mons te r

M CR

cr e m a ti e m o nst e r

V

V

ve e n

MD

mo n ste r vo or d e n d roc h ro n o l o g isch on d e rzo e k

V1

Vk 3

ve n i g e kl e i

M D IA

d ia t o m e e ënm o nst e r

V2

Vk 1

k l ei ig ve e n

M DNA

D N A - mo n st e r

V3

VK M

mi n e r a a la r m ve e n

MFF

fosfaatmons

Z-V

Vz1

zandig

MH K

hout sk o o lm o nste r

MHT

hou tmo n ste r

Z

Z

za n d

MP

pollen m o ns te r

FZ

Zs 1

fijn za n d

M SC

schel p en m o ns te r

MZ

Zs 1

mi d d e lg r of za n d

M SL

mo nste r sli j pp l a a t

GZ

Zs 1

grof za n d

MZ

zade n m ons te r vo o r bo t a n isch on d e r zo e k

IL Z

Z s2

ie ts l e m ig za n d

LZ

Zs 3

l e m ig zan d

IGH Z

g1

iet s g rind h ou d e nd zan d

V ER Z A M EL W IJZ E

MGH Z

g2

ma t ig g r ind h ou d e nd zan d

M a n i er w a a r op ee n vo n d st of m o ns t e r is ve r za m e ld .

SGH Z

g3

ste r k g r in dh o u d end zan d

V- Z

Vz3

ve n i g za nd

G

G

lee m

v ee n

C-da t e rin g

ter

Co d e

Re fe r e n t ie

AA C

a a n l eg c o u p e ( h a nd m at i g sc h a ve n )

gr i nd

AAN V

aa n le g vl ak o f p r o fie l ( h a n d m at ig )

FG

fijn g r in d

BIG B

big b a g

GG

g ro f g r in d

COU P

c o u p e r en ( h a nd m ati g )

IZ HG

Gz1

ie t s za n d h o u d e nd g r in d

D ETC

de t ector von d st

MZH G

Gz2

ma t ig zand h ou d e nd g r in d

LIC H

lich t en (v o ndst m e t o m r in g en d e g r ond in t e g r a a l ve rw ijderd )

SZH G

Gz3

ste r k zand h ou d e n d g r in d

MA A

ma c h in a l e a a n le g

MA F

m a c h in a le af w e r k ing ( o f m a c h i n aa l c o u p e r e n )

M SC H

ma c h in a al sc h a ve n

PUNT

puntv o ndst (i n g eme te n )

SC H A

uits c h a ven ( h a n d m a t ig )

SPIT

uits p itten (h a n d m ati g )

TROF

troffele n

ST

stee n

HT

hou t

H0

h1

hum u sh o u d en d

H1

h2

ma t ig h u m e u s

H2

h3

hum u sr ijk
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