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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 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.
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1

Generiek

1.1

Beschrijvend gedeelte

In opdracht heeft Vlaams Erfgoed Centrum in juni 2018 nota opgesteld naar de archeologische waarde van
de locatie Nijverheidsstraat te Weelde in de gemeente Ravels (afb. 1 en 2). De nota bestaat uit een
landschappelijk bodemonderzoek (prospectie zonder ingreep in de bodem) en een proefsleuvenonderzoek
is uitgevoerd naar aanleiding van de voorgenomen bouw van een opslagmagazijn.

Afb. 1.

Locatiekaart van het plangebied.
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Afb. 2. Aanduiding van het uit te voeren archeologisch onderzoek op het plan van de bestaande toestand
op het terrein.
De nota volgt op een reeds bekrachtigde archeologienota, uitgevoerd door het Vlaams Erfgoed Centrum in
de periode van oktober en november 2017.1 De resultaten van het onderzoek en de te nemen maatregelen
worden uitvoerig beschreven.
1.2

Administratieve gegevens

Eerder uitgevoerd onderzoek:
Huidige onderzoeksfasen:
Aanleiding:
Locatie:
Plaats:
Gemeente:
Provincie:
Kadastrale gegevens:
Diepte bodemverstoring

1
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Bureauonderzoek - 2017J75
Landschappelijk bodemonderzoek – 2018D158
Proefsleuven - 2018F133
Bouw van een opslagmagazijn.
Nijverheidsstraat
Weelde
Ravels
Antwerpen
Gemeente Ravels, afdeling 2 Weelde, sectie D, nummer 6B4.
Tussen 28 cm –mv en 248 cm –mv.

Nijverheidsstraat, Weelde, gemeente Ravels

Oppervlakte plangebied
Coördinaten (bounding box; Lambertcoördinaten
(EPSG:31370)

ID archeologienota
Projectcodes
VEC-projectcode:
Auteurs:

Projectmedewerker:

Autorisatie:

2

Begindatum onderzoek:
Einddatum onderzoek:
Beheer en plaats documentatie:

Relevante thesaurustermen:

1.3

7010 m2 / 0,70 ha
190.946,0 / 233.323,1
191.053,2 / 233.296,5
190.928,2 / 233.254,4
191.041,3 / 233.227,3
5816
Landschappelijk booronderzoek 2018D158/
Proefsleuvenonderzoek 2018F133
4200323
A. Schoups (veldwerkleider)
J. Huizer (Landschappelijk Bodemonderzoek)
B. Belis (Proefsleuvenonderzoek)
J. Siemons (Proefsleuvenonderzoek)
J. Huizer (landschappelijk bodemonderzoek)
B. Belis (Proefsleuvenonderzoek)
J. Siemons (Proefsleuvenonderzoek)
X. Alma (OE/ERK/Archeoloog/2016/00094)
01 mei 2018
26 juni 2018
Vlaams Erfgoed Centrum
Ten Briele 14 bus 15
8200 Sint-Michiels, Brugge
landschappelijk bodemonderzoek, Proefsleuvenonderzoek.
3

Archeologische voorkennis en maatregelen

In oktober en november 2017 werd reeds een bureaustudie uitgevoerd in verband met het plangebied. Dit
werd toen geconcludeerd:
Gezien de ontstaansgeschiedenis van het dekzand (Weichseliaan) kunnen in het plangebied in potentie
resten vanaf het Laat-Paleolithicum voorkomen. De archeologische resten uit het Paleolithicum en het
Mesolithicum manifesteren zich als een spreiding van vondsten zonder sporenniveau en kunnen voorkomen
vanaf het originele maaiveld. De aanwezigheid van een ven ten noordwesten van het plangebied op de
historische kaarten en de vele meldingen van steentijdvondsten binnen een straal tussen 120m en 870m
rondom het plangebied maken dat er een hoge verwachting is aan archeologische resten uit deze periodes.
Eventuele archeologische resten vanaf het Neolithicum tot en met de Middeleeuwen kunnen tevens
voorkomen vanaf het maaiveld. Een eventueel sporenniveau is het beste zichtbaar vanaf de mogelijk
aanwezige B horizont. In de directe omgeving van het plangebied werden tot nu toe nog geen meldingen
gedaan van vondsten uit deze periodes. Net over de grens met Nederland in Baarle-Nassau zijn, in een
gelijkaardige landschappelijke context, echter wel meldingen bekend uit deze periodes. Zo werden net over
de grens onder andere fragmenten aardewerk aangetroffen uit de periodes tussen het Neolithicum en de
IJzertijd en verder werden ook aardewerk fragmenten en metalen objecten teruggevonden uit de Late
Middeleeuwen. Meer naar het noorden werden ook onder andere enkele funeraire contexten uit de
Bronstijd ontdekt. Hierdoor kan de verwachting aan archeologische resten en sporen uit deze periode
middelhoog tot hoog ingeschat worden.

2

Xander Alma is een werknemer bij ADC ArcheoProjecten BV. ADC ArcheoProjecten voert onderzoek in onderaanneming uit voor het
Vlaams Erfgoed Centrum.
3
Schoups2017.
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De verwachting van resten uit de Nieuwe Tijd wordt gering ingeschat. Uit het historisch kaartmateriaal blijkt
namelijk dat het gebied niet bebouwd was.
Binnen het plangebied wordt de bouw van een opslagmagazijn gepland. De totale omvang van de
bodemingrepen zal 5800m² bedragen, waaronder het nieuwe gebouw, de aanleg van een luifel en dock
leveller, verhardingen, groenzone met infiltratiegracht en nutsleidingen en riolering. Het magazijn met een
2
oppervlakte van ongeveer 3000m komt op een fundering met een diepte van 148cm –mv te liggen, terwijl
de vloerplaat met isolatie een diepte van 28cm –mv zal hebben. Aan het oosten van het magazijn wordt een
luifel voorzien die zal steunen op zuilen met funderingszolen tot 188cm –mv. De maximale bodemverstoring
veroorzaakt door de dock leveller zal 177cm diep zijn en minimaal 50cm. De Pompput ernaast komt op een
diepte van 248cm –mv te liggen. Rond het magazijn wordt een betonverharding aangelegd. Deze zal tot een
diepte van 68cm –mv reiken. De infiltratiegracht aan de rand van het gebied wordt 90cm diep. De riolering
zal tussen 93cm –mv en 122cm –mv komen te liggen en de nutsleidingen komen op een diepte van
maximaal 86cm –mv te liggen.
Binnen het plangebied werd grond opgeslagen in taluds. Mogelijk werd de bodem reeds deels verstoord
door het aanbrengen van de grond. De aard van deze verstoring is echter niet gekend. Verder is er geen
weet van bestaande bodemverstoringen binnen het plangebied. Hierdoor kan ervan uitgegaan worden dat
eventuele archeologische resten wel degelijk bedreigd worden door de geplande ingrepen.
Uit het bureauonderzoek is gebleken dat er mogelijk resten vanaf het Laat-Paleolithicum aanwezig kunnen
zijn binnen het plangebied. Op basis van deze gegevens adviseerde het Vlaams Erfgoed Centrum om een
landschappelijk bodemonderzoek uit te voeren binnen het plangebied. Aan de hand van het landschappelijk
bodemonderzoek kan de intactheid van de bodem bepaald worden en kan de bodemopbouw aan de
bodemkaart getoetst worden. Verder kan nagegaan worden of er inderdaad een grote kans is op het
aantreffen van archeologische resten uit het Laat-Paleolithicum en het Mesolithicum. Indien dit het geval is,
kan een verkennend/waarderend archeologisch booronderzoek geadviseerd worden. Het bodemonderzoek
kan mogelijk ook bevestigen of er al dan niet kans is op archeologische resten vanaf het Neolithicum. Indien
resten uit deze periodes inderdaad verwacht kunnen worden, kan een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd
worden. Op deze manier kan gekeken worden of er archeologische sporen aanwezig zijn en hoe deze zich
concentreren over het plangebied.
1.4

Huidig gebruik en verstoringen

Volgens het gewestplan is het plangebied volledig in industriegebied gelegen. Het gebied is onbebouwd en
werd tot voor kort gebruikt om grond op te slaan. De grond werd gestapeld in taluds van ongeveer 5m hoog
en ongeveer drie kwart van de oppervlakte werd ingenomen door deze taluds. Mogelijk werd de bodem
reeds deels verstoord door het aanbrengen van de grond. De aard van deze verstoring is echter niet gekend.
Verder is er geen weet van bestaande bodemverstoringen binnen het plangebied.
Op basis van de gegevens van de Vlaamse Landmaatschappij werd vernomen dat Weelde deel uit heeft
gemaakt van een ruilverkavelingsproject tussen 2002 en 2005, waarbij er geïnvesteerd werd in het Ravelse
4
platteland. Op afbeelding 3 is echter zichtbaar dat het plangebied net buiten de grenzen van de
ruilverkaveling valt en er dus geen deel van uitmaakte.

4
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https://www.vlm.be/nl/projecten/Paginas/Weelde.aspx.
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Afb. 3.

Afbakening van de ruilverkaveling op de GRB-kaart.

In het kader van het onderzoek zijn gegevens met betrekking tot de aanwezigheid van ondergrondse kabels
en leidingen opgevraagd bij het KLIP. Uit de hierop ontvangen gegevens blijkt dat er geen kabels en
leidingen aanwezig zijn binnen het plangebied.
1.5

Beschrijving van de geplande werken

Het doel van de geplande werken is om een nieuw opslagmagazijn te bouwen (afb. 4). Het nieuwe gebouw
krijgt een oppervlakte van ongeveer 3000m² en in het oosten zal een luifel van ongeveer 960m² op het
magazijn aansluiten. De totale oppervlakte van de bodemingrepen zal 5800m² bedragen.
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Afb. 4.

Technische tekening van de geplande werken.

Het opslagmagazijn komt op een fundering te liggen die tot een diepte van ongeveer 148cm –mv zal reiken
(afb. 5). De vloerplaat wordt aangelegd op een laag randisolatie. Dit geheel zal tot een diepte van ongeveer
28cm –mv reiken. De luifel ten oosten van het magazijn wordt op zuilen geplaatst. De funderingszolen zullen
tot ongeveer 188cm diep uitgegraven worden. Onder de luifel zal een dock leveller aangelegd worden (afb.
6). Deze inkuiping met hellende betonplaat komt op een zandfundering te liggen. De zandfundering start op
ongeveer 177cm –mv en stijgt vervolgens naar ongeveer 50cm –mv. De naastliggende pompput reikt tot
248cm diep.

10
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Afb. 5.

Funderingsplan.

Afb. 6.

Dwarsdoorsnede laaddock.

Rond het magazijn wordt het terrein verhard en in het zuiden worden 28 parkeerplaatsen voorzien. Het gaat
om een betonverharding die tot een diepte van ongeveer 68cm zal worden uitgegraven. De toegang tot het
terrein wordt in het zuidwesten voorzien.
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Rondom het terrein wordt een groenzone met een infiltratiegracht voorzien. De bodem van de
infiltratiegracht komt op een diepte van 90cm –mv te liggen. De basis wordt 40cm breed en de kruin krijgt
een breedte van 120cm. Verder wordt de groenzone met streekgebonden struikgewassen beplant.
De riolering zal in het zuidwesten van het plangebied aangesloten worden op de openbare riolering (afb. 7).
Het DWA-tracé (droogweerafvoer) zal ter hoogte van de aansluiting op een diepte van ongeveer 122cm –mv
komen te liggen en zal dan geleidelijk stijgen tot een diepte van ongeveer 93cm –mv in het oosten van het
terrein. De regenwaterafvoer (RWA) verloopt grotendeels via de infiltratiegracht en wordt in het zuidwesten
eveneens op de bestaande riolering aangesloten. Ten zuiden van het magazijn komen een septische put en
een zinkput te liggen. Van de nutsleidingen komt de watertoevoer het diepst te liggen en dit op een diepte
van ongeveer 86cm –mv.

Afb. 7.

Technische tekening met aanduiding van de ligging van de riolering.

De consequentie van de voorgenomen ingreep kan zijn dat eventuele aanwezige waardevolle
archeologische resten in de ondergrond worden aangetast.
1.6

Juridisch kader

De nota werd vervaardigd naar aanleiding van een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning. De
verplichting tot de opmaak wordt beschreven in Artikel 5.4.1 van het Onroerenderfgoeddecreet:
Artikel 5.4.1. (01/06/2016- 22/02/2017)
Een bekrachtigde archeologienota zoals vermeld in artikel 5.4.8 wordt bij de aanvraag van een stedenbouwkundige
vergunning met ingreep in de bodem toegevoegd in volgende situaties:

12
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1° aanvragen met betrekking tot percelen die gelegen zijn in een voorlopig of definitief beschermde archeologische site;
2° aanvragen waarbij de totale oppervlakte van de ingreep in de bodem 100 m2 of meer beslaat en de totale oppervlakte
van de kadastrale percelen waarop de vergunning betrekking heeft 300 m2 of meer bedraagt en waarbij de betrokken
percelen geheel of gedeeltelijk gelegen zijn in archeologische zones, opgenomen in de vastgestelde inventaris van
archeologische zones;
3° aanvragen waarbij de totale oppervlakte van de ingreep in de bodem 1000 m2 of meer beslaat en de totale oppervlakte
van de kadastrale percelen waarop de vergunning betrekking heeft 3000 m2 of meer bedraagt en waarbij de percelen
volledig gelegen zijn buiten archeologische zones, opgenomen in de vastgestelde inventaris van archeologische zones.
Voor de toepassing van het eerste lid, 2° en 3°, op terreinen zonder kadastraal nummer geldt de totale oppervlakte van de
hele werf van het te vergunnen werk.
De aanvrager van een stedenbouwkundige vergunning wordt van die verplichting vrijgesteld:
1° indien de aanvraag betrekking heeft op een gebied waar geen archeologisch erfgoed te verwachten valt, zoals
vastgesteld door de Vlaamse Regering;
2° indien de aanvraag betrekking heeft op werkzaamheden binnen het gabarit van bestaande lijninfrastructuur en haar
aanhorigheden;
3° indien de aanvrager een natuurlijke persoon of privaatrechtelijke rechtspersoon is, de totale oppervlakte van de ingreep
in de bodem minder dan 5000 m2 beslaat, en de betrokken percelen volledig gelegen zijn buiten woongebied of
recreatiegebied en buiten archeologische zones opgenomen in de vastgestelde inventaris van archeologische zones en
buiten beschermde archeologische sites.
De Vlaamse Regering kan de nadere regels voor deze vrijstellingen bepalen.
Voor de toepassing van het derde lid, 3°, op terreinen zonder kadastraal nummer geldt de totale oppervlakte van de hele
werf van het te vergunnen werk.
De aanvrager van een stedenbouwkundige vergunning met ingreep in de bodem kan een archeologienota indienen die in
het kader van een vorige vergunningsaanvraag is bekrachtigd, als de stedenbouwkundige vergunning betrekking heeft op
hetzelfde perceel of dezelfde percelen en als de ingreep in de bodem van de te vergunnen werken overeenkomt met de
ingreep in de bodem van de werken omschreven in de bekrachtigde archeologienota.

De archeologienota werd vervaardigd naar aanleiding van een aanvraag voor een stedenbouwkundige
vergunning. De verplichting tot de opmaak van een archeologienota wordt gekoppeld aan
oppervlaktecriteria. Vanwege de ligging van het plangebied geheel in een nog niet vastgestelde zone, in een
gebied voor milieubelastende industrieën en het gegeven dat de opdrachtgever niet publieksrechtelijk is,
geldt een verplichting voor het opstellen van een archeologienota bij bodemingrepen groter dan of gelijk
2
5000 m .
In het gebied is reeds een archeologienota opgemaakt. Hieruit is gebleken dat binnen het plangebied nog
steeds archeologische resten te verwachten zijn. De nota zal uitgevoerd worden conform het Programma
van Maatregelen uit het reeds uitgevoerd onderzoek.
Het vaststellen van de archeologische waarde van een plangebied dient te gebeuren op grond van de Code
van Goede Praktijk voor de uitvoering van en rapportering over archeologisch vooronderzoek en
archeologische opgravingen en het gebruik van metaaldetector (versie 2.0). Het doel van de Code is om als
een minimale standaard te dienen voor de kwaliteit van archeologisch onderzoek en het gebruik van
5
metaaldetectoren in Vlaanderen.
De eventuele vondsten en bijhorende documentatie die tijdens het archeologisch onderzoek worden
verzameld, zullen voorlopig worden bewaard bij Vlaams Erfgoed Centrum bvba. Na afronding van het totale
onderzoek zullen de vondsten en data worden overgedragen.

5

Agentschap Onroerend Erfgoed 2016
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2

2.1

Landschappelijk bodemonderzoek
(J. Huizer)
Doelstellingen en onderzoeksvragen

Het landschappelijk bodemonderzoek heeft als doel de aardkundige opbouw en ontstaansgeschiedenis van
de ondergrond en het landschap te kennen door een gerichte staalname. Tevens wordt met het
landschappelijk bodem onderzoek de mate van intactheid van de bodem en de daarmee samenhangende
archeologische potentie bepaald.
Het onderzoek leidt tot beantwoording van de volgende onderzoeksvragen:

Wat is de geo(morfo)logische en bodemkundige opbouw van de ondergrond in het plangebied?

In hoeverre is deze opbouw nog intact?

Bevinden zich archeologisch relevante afzettingen in het plangebied?

Zo ja, op welke diepte ten opzichte van het maaiveld en het TAW?

Alhoewel niet het doel van een landschappelijk bodemonderzoek, zijn er desondanks toch
archeologische indicatoren aangetroffen?
Zo ja:
Op welke diepte ten opzichte van het maaiveld en het TAW zijn deze archeologische
indicatoren aangetroffen?
Wat is de horizontaal ruimtelijke spreiding van deze archeologische indicatoren?
Wat is de aard en ouderdom van deze indicatoren?

In welk opzicht kan op basis van het veldonderzoek de archeologische verwachting worden
bijgesteld?

In hoeverre worden de (mogelijk aanwezige) archeologische waarden bedreigd door toekomstige
planontwikkeling?
2.2

Onderzoekstechnieken, methoden en strategieën

Conform de criteria uit het reeds uitgevoerde Programma van Maatregelen, is de volgende
onderzoeksmethode toegepast:
Aantal boringen:
Boorgrid:
Diepte boringen:
Boormethode:
Bemonstering:

8
In raai(en) met onderlinge boorafstand van 30m, afstand tussen de raaien is 30m
Max. 2 m –mv
Edelman met diameter 7cm
Versnijden en/of verbrokkelen

De bodemtextuur en archeologische indicatoren worden beschreven volgens het FAQ Unesco systeem (A, E,
B, C; met waar nodig onderverdelingen). De X- en Y-coördinaten worden ingemeten met een GPS of een
Robotic Total Station (RTS) met een nauwkeurigheid van 1 cm (planimetrie in Lambertcoördinaten
(EPSG:31370)). De Z-coördinaten worden tevens tot op 1 cm nauwkeurig bepaald, op basis van de Tweede
Algemene Waterpassing.
Hoewel een landschappelijk bodemonderzoek niet als primair doel het opsporen van archeologische
vindplaatsen en indicatoren heeft, zullen eventuele relevante archeologische vondsten wel worden
verzameld en indien mogelijk globaal worden gedetermineerd. Ook voor het onderzoek relevante
bodemlagen zullen worden bemonsterd.

2.3

Randvoorwaarden

Er is geen sprake van afwijkingen op de Code van Goede Praktijk.
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2.4

Assessment landschappelijk bodemonderzoek

2.4.1

Actuele situatie

Het terrein bestond ten tijde van het veldwerk uit een braakliggend bouwterrein (afb. 8). Te zien aan de vele
verse bandensporen hadden recentelijk (egalisatie?)werkzaamheden plaatsgevonden. In het uiterste oosten
bevond zich een gronddepot.

Afb. 8.

Het plangebied, gezien in westelijke richting.

15
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Afb. 9.

2.4.2

Bandensporen in het terrein.

Resultaten

De boorgegevens worden gepresenteerd in bijlage 3. De locatie van de boringen is weergegeven op afb. 10.
Twee representatieve boorprofielen zijn afgebeeld (afb. 11 en 12).

16
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Afb. 10. Boorpuntenkaart.
Op basis van de bodemopbouw kunnen twee basisprofielen worden samengesteld voor het plangebied. In
boring 7 bevindt zich tussen 25 en 85 cm –mv een pakket matig grof zand, dat op basis van een licht
geelgrijze kleur en het voorkomen van enkele roestvlekken is geïnterpreteerd als C-horizont in het eolische
dekzand uit het Weichseliaan. Het pakket wordt via een geleidelijke grens bedekt door een pakket matig
grof donker bruin zand. De donkerbruine kleur is veroorzaakt door humusinspoeling; om deze reden wordt
het pakket geïnterpreteerd als Bh-horizont. De bovengrens hiervan wordt gevormd door het maaiveld.
Aangezien een Bh-horizont zich van nature nooit aan de oppervlakte bevindt, moet hier sprake zijn van een
afgetopt profiel (afb. 11).
Boringen 1 en 3 vertonen sterke gelijkenis met boring 7. In deze boringen is, al dan niet bedekt door een
dunne bouwvoor (Ap-horizont) sprake van een oranjebruin pakket boven de C-horizont. In feite betreft het
hier de overgang van de Bh- naar de C-horizont (hier beschreven als Bs-horizont).
Een ander basisprofiel is dat zoals beschreven bij boring 8. Hier wordt het licht geelgrijze pakket matig fijn
zand op 5 cm –mv via een onregelmatige grens bedekt door een geelbruin pakket matig fijn zand. Het
onderste pakket is geïnterpreteerd als C-horizont. Daarboven bevindt zich een zeer dunne bouwvoor. Ook
hier is sprake van een afgetopt bodemprofiel. Ook in de boringen 2, 4, 5 en 6 is de bodem tot in de Chorizont afgetopt.
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Afb. 11.

18

Boring 7 met aanduiding van de diepte (in cm –mv). Projectcode: 2018D158.
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Afb. 12. Boring 8 met aanduiding van de diepte (in cm –mv). Projectcode: 2018D158.
Resumerend kan het volgende worden geconcludeerd. In het plangebied is oorspronkelijk sprake geweest
van een matig droge tot matig natte zandbodem met duidelijke ijzer en/of humus B horizont. Door
(vermoedelijk) egalisatiewerkzaamheden is het bovenste gedeelte van het natuurlijke bodemprofiel
grotendeels afgegraven, zodat in boringen 1 en 3 de Bs-horizont zich direct onder de verploegde A-horizont
(Ap-horizont) bevindt. Boring 7 is het meest compleet; hier is nog sprake van een Bh-horizont, maar ook
hiervan is de top vermoedelijk niet intact. In deze boringen 1,3 en 7 is sprake van een niveau waarin diepe
sporen kunnen worden aangetroffen.
In de overige boringen is de bodem afgetopt tot in de C-horizont. Op basis van deze resultaten wordt in het
gehele terrein geen intact vondstniveau meer verwacht.
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2.4.3

Vondsten

Er zijn geen vondsten of indicatoren in de boringen aangetroffen. Dit was overigens ook niet het doel van
het landschappelijk bodemonderzoek.
2.4.4

Stalen

Er zijn geen stalen genomen.
2.5

Conclusies

De gestelde onderzoeksvragen kunnen op basis van de bereikte resultaten als volgt worden beantwoord:
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Wat is de geo(morfo)logische en bodemkundige opbouw van de ondergrond in het plangebied?
In het plangebied bestaat de ondergrond uit eolisch lemig zand (dekzand) uit het LaatWeichseliaan. Oorspronkelijk is sprake geweest van een Zdgb- of Zcg(b)-bodem, een matig droge
tot matig natte zandbodem met duidelijke ijzer en/of humus B-horizont.



In hoeverre is deze opbouw nog intact?
Door (vermoedelijk) egalisatiewerkzaamheden is het bovenste gedeelte van het natuurlijke
bodemprofiel grotendeels afgegraven, zodat in boringen 1 en 3 de Bs-horizont zich direct onder de
verploegde A-horizont (Ap-horizont) bevindt. Boring 7 is het meest compleet; hier is nog sprake
van een Bh-horizont, maar ook hiervan is de top vermoedelijk niet intact.
In de overige boringen is de bodem afgetopt tot in de C-horizont.



Bevinden zich archeologisch relevante afzettingen in het plangebied?
In boringen 1 en 3 bevindt de Bs-horizont zich direct onder de verploegde A-horizont (Aphorizont). Boring 7 is het meest compleet; hier is nog sprake van een Bh-horizont, maar ook
hiervan is de top vermoedelijk niet intact. In deze boringen 1,3 en 7 is sprake van een niveau
waarin diepe sporen kunnen worden aangetroffen.
In de overige boringen is de bodem afgetopt tot in de C-horizont. Op basis van deze resultaten
wordt in het gehele terrein geen intact vondstniveau meer verwacht.



Zo ja, op welke diepte ten opzichte van het maaiveld en TAW?
Een sporenniveau is rond boringen 1, 3 en 7 mogelijk aanwezig rond ca. 10 à 25 cm –mv (ca. 29,90
à 29,75 TAW).



Alhoewel niet het doel van een verkennend booronderzoek, zijn er desondanks toch archeologische
indicatoren aangetroffen?
Nee.



In welk opzicht kan op basis van het veldonderzoek de archeologische verwachting worden
bijgesteld?
De verwachting voor het aantreffen van vondstmateriaal (en daarmee de verwachting op het
aantreffen van archeologische resten uit de Steentijd) is nihil. Wel kunnen sporen uit latere
perioden worden aangetroffen, al zijn er in de directe omgeving van het plangebied (nog) geen
meldingen gedaan van vindplaatsen uit deze perioden.



In hoeverre worden de (mogelijk aanwezige) archeologische waarden bedreigd door toekomstige
planontwikkeling?
De relatief geringe diepte van het potentiële sporenniveau maakt dat er een grote kans is dat dit
niveau door de planontwikkeling bedreigd wordt.

Nijverheidsstraat, Weelde, gemeente Ravels

2.6

Besluit en verwachting

Op basis van het bureauonderzoek werd de volgende conclusie getrokken:
Gezien de ontstaansgeschiedenis van het dekzand (Weichseliaan) kunnen in het plangebied in potentie
resten uit perioden vanaf het Laat-Paleolithicum voorkomen. De archeologische resten uit het Paleolithicum
en het Mesolithicum manifesteren zich als een spreiding van vondsten zonder sporenniveau en kunnen
voorkomen vanaf het originele maaiveld. De aanwezigheid van een ven ten noordwesten van het
plangebied op de historische kaarten en de vele meldingen van steentijdvondsten binnen een straal tussen
120m en 870m rondom het plangebied maken dat er een hoge verwachting is aan archeologische resten uit
deze periodes.
Eventuele archeologische resten vanaf het Neolithicum tot en met de Middeleeuwen kunnen tevens
voorkomen vanaf het maaiveld. Een eventueel sporenniveau is het beste zichtbaar vanaf de mogelijk
aanwezige B horizont. In de directe omgeving van het plangebied werden tot nu toe nog geen meldingen
gedaan van vondsten uit deze periodes. Net over de grens met Nederland in Baarle-Nassau zijn, in een
gelijkaardige landschappelijke context, echter wel meldingen bekend uit deze periodes. Zo werden net over
de grens onder andere fragmenten aardewerk aangetroffen uit de periodes tussen het Neolithicum en de
IJzertijd en verder werden ook aardewerk fragmenten en metalen objecten teruggevonden uit de Late
Middeleeuwen. Meer naar het noorden werden ook onder andere enkele funeraire contexten uit de
Bronstijd ontdekt. Hierdoor kan de verwachting aan archeologische resten en sporen uit deze periode
middelhoog tot hoog ingeschat worden.
De verwachting van resten uit de Nieuwe Tijd wordt gering ingeschat. Uit het historisch kaartmateriaal blijkt
namelijk dat het gebied niet bebouwd was.
Op basis van het landschappelijk bodemonderzoek is geconstateerd, dat in het plangebied de ondergrond
bestaat uit eolisch lemig zand (dekzand) uit het Laat-Weichseliaan. Oorspronkelijk is sprake geweest van een
Zdgb- of Zcg(b)-bodem, een matig droge tot matig natte zandbodem met duidelijke ijzer en/of humus Bhorizont. Door (vermoedelijk) egalisatiewerkzaamheden is het bovenste gedeelte van het natuurlijke
bodemprofiel echter grotendeels afgegraven, zodat in boringen 1 en 3 de Bs-horizont zich direct onder de
verploegde A-horizont (Ap-horizont) bevindt. Boring 7 is het meest compleet; hier is nog sprake van een Bhhorizont, maar ook hiervan is de top vermoedelijk niet intact. In de overige boringen is de bodem afgetopt
tot in de C-horizont.
De verwachting voor het aantreffen van vondstmateriaal (en daarmee de verwachting op het aantreffen van
archeologische resten uit de Steentijd) is nihil. Een vervolgonderzoek in de vorm van een verkennend en/of
waarderend booronderzoek is hier dan ook niet zinvol.
Wel kunnen sporen uit latere perioden worden aangetroffen. Om dit nader te onderzoeken is een
archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem (proefsleuven) noodzakelijk.
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3

3.1

Proefsleuven en proefputten
(B. Belis & J. Siemons)
Inleiding

Het proefsleuvenonderzoek is uitgevoerd tussen 25 juni 2018 door Brent Belis (veldwerkleider) en
Jessica Siemons (archeoloog-assistent). De betrokken aardkundige was Jonathan Huizer.
De graafmachine werd geleverd door firma Van Eycken bvba. Als erkend archeoloog volgde Peter Hazen het
onderzoek op. Controle en coördinatie van de velddocumentatie is uitgevoerd door Jan Willem Beestman.
Het archeologisch onderzoek stond onder toezicht van Sofie Debruyne (Onroerend Erfgoed provincie
Antwerpen).
3.2

Strategie

Het onderzoek is uitgevoerd conform de Code van Goede Praktijk en de bepalingen uit het programma van
maatregelen. Voor de start van het proefsleuvenonderzoek is een melding van aanvang gedaan (ID 1148) bij
het agentschap Onroerend Erfgoed. Tevens is een projectcode aangevraagd in het archeologieportaal
(2018F133).
Om een betrouwbaar beeld te kunnen vormen van de aanwezige archeologie binnen het plangebied, diende
een oppervlakte van ongeveer 12,5% te worden onderzocht door middel van proefsleuven en kijkvensters.
Er is gekozen voor dit percentage omdat op die manier genoeg oppervlakte onderzocht kon worden om een
goede archeologische verwachting te bekomen van het plangebied. De sleuven zijn twee meter breed en
allemaal ruwweg oost- west georiënteerd. Naast de sleuven, die 10% van de oppervlakte beslaan, is er
ruimte voorzien voor 2,5% in de vorm van kijkvensters, dwarssleuven of volgsleuven.
In totaal waren er zeven proefsleuven gepland. Deze proefsleuven hebben een afmeting van 4 x 25 m en
hebben een noord-zuid oriëntatie. In totaal beslaan de proefsleuven een oppervlakte van 700 m², wat
overeenkomt met ongeveer 10% van het plangebied.
De zone waarin het proefsleuvenonderzoek werd uitgevoerd, betrof een open terrein. Door aanwezigheid
van een hek aan de noordzijde van het terrein werden de noordelijke proefsleuven iets korter aangelegd.
Door de aanwezigheid van een berg gestockeerde grond werd de eerste sleuf enkele meters naar rechts
2
verplaatst. In totaal werd er op 722 m van het terrein een vlak aangelegd dit komt neer op ca. 10,5%(afb.
13). Een groot deel van het terrein was echter al afgegraven tot op de C- horizont, dit was niet in
overeenstemming met het plan van maatregelen. Hierin werd aangegeven dat:
“De vooronderzoeken kunnen pas uitgevoerd worden nadat de gestockeerde gronden verwijderd zijn. Deze
gronden mogen verwijderd worden tot op het niveau van het maaiveld. Het is belangrijk dat het
bodemarchief vanaf het maaiveld niet geroerd wordt tijdens het verwijderen van deze gestockeerde
gronden aangezien er een archeologische verwachting is voor archeologische resten vanaf het LaatPaleolithicum. Dergelijke archeologische resten uit het Paleolithicum en het Mesolithicum manifesteren zich
6
als een spreiding van vondsten zonder sporenniveau en kunnen voorkomen vanaf het originele maaiveld.”

6
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Het plangebied was echter tot onder het maaiveld afgegraven. Hierdoor kon een groot deel van het vlak
zonder verdere afgraving onderzocht worden. Dit vlak werd kort geïnspecteerd op vondsten en sporen
waardoor er in werkelijkheid een groter percentage van het terrein werd onderzocht.

Afb. 13. Overzicht van de aangelegde werkputten.
3.3

Methodiek tijdens het veldwerk

Het archeologische vlak is onder begeleiding van de veldwerkleider machinaal aangelegd door een kraan op
rupsbanden met een gladde bak. Omdat het vlak reeds grotendeels was afgegraven tot in de C-horizont kon
dit op verschillende plaatsen geïnspecteerd worden zonder extra graafwerken van de kraan. Het gehele vlak
is plaatselijk manueel opgeschaafd om de leesbaarheid te bevorderen. 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 Global
positioning system (GPS).
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 zijn er zeven diepe profielkolommen aangelegd (afb. 14). 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 beschreven op textuur, kleur en bodemkundige
verschijningen.
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Afb. 14. Locatie van de profielkolommen.

3.4

Assessmentrapport

3.4.1

Methoden, technieken en criteria bij het assessment

Gezien de goed gekende historische situatie waarbinnen de archeologisch aangetroffen sporen te situeren
zijn, zijn er geen stalen genomen. Zodoende ontbreekt een assessment van de stalen. Er werden geen
vondsten gedaan. Een assessment van het vondstmateriaal en een conservatie-assessment ontbreekt dan
ook. 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.
3.4.2

Aardkundige beschrijving

Tijdens het veldwerk zijn er zeven profielen opgeschaafd en gedocumenteerd. Deze zijn beschreven op
lithologie, sedimentologie en bodemvorming. De bodems zijn beschreven per onderscheiden hoofd- en
subhorizont. Van elk profiel is, indien nodig, het koolzure kalkgehalte bepaald met behulp van een 10%
zoutzuuroplossing. Daarnaast zijn, indien aanwezig, sedimentaire structuren beschreven.
De X- en Y-coördinaten zijn ingemeten met een Global positioning system (GPS) met een nauwkeurigheid
van 1 cm (planimetrie in Lambertcoordinaten (EPSG:31370). De Z-coordinaten zijn tevens tot op 1 cm
nauwkeurig bepaald, op basis van de Tweede Algemene Waterpassing.
Geologische en bodemkundige schets
Volgens de Tertiair kaart (65 tot 1,7 miljoen jaar geleden) is in de omgeving van het plangebied de Formatie
van Merksplas aanwezig. Deze formatie bestaat uit grijze grove tot half grove licht glauconiethoudende
zanden. In de afzettingen komen houtfragmenten voor en aan de basis zijn soms schelpfragmenten te
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vinden. De formatie werd in een estuariene omgeving afgezet en kan tot 30m dik zijn. Ze kan gedateerd
7
worden in het Laat-Plioceen en het Pretigliaan (3,6 tot 2,4 miljoen jaar gelegen).
Volgens de Quartairgeologische kaart (afb. 9) worden de tertiaire afzettingen in het gebied doorsneden
door getijdenafzettingen met mogelijke intercalaties van fluviatiele en eolische afzettingen. Deze
getijdenafzettingen van het Vroeg-Pleistoceen 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
8
uit het Vroeg-Holoceen.
Tijdens het Weichselien 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 (de laatste 10.000
jaar op de geologische tijdschaal) begon zich een dicht vegetatiedek te ontwikkelen. Sedimenten werden
hierdoor vastgelegd en in de dekzanden begonnen zich bodems te ontwikkelen.
Volgens de bodemkaart komt in het grootste deel van het plangebied een matig natte zandbodem met
duidelijke ijzer en/of humus B horizont voor (Zdgb). In het noordwesten en het zuidoosten van het
plangebied komen een matig droge zandbodem met duidelijke ijzer en/of humus B horizont (Zcg en Zcgb)
voor. In het hele gebied wordt dus een duidelijke B horizont verwacht.
Bodemopbouw in het projectgebied
Uit het booronderzoek bleek reeds dat het ging om een afgegraven terrein. Grote delen van het terrein
waren afgegraven tot op de C-horizont. Soms waren er nog aanwijzingen voor een B-horizont. De bodem
bestond uit matige droog zand.
Tijdens het proefsleuvenonderzoek was duidelijk te zien dat het plangebied gelegen afgegraven was tot op
de gele C-horizont (afb. 15). De aanwijzingen voor de B-horizont bleken natuurlijke vlekken in de C-horizont
te zijn. Het oorspronkelijk maaiveld was aan de rand van het plangebied nog aanwezig. Het profiel hierin liet
zien dat de bodem oorspronkelijk nog een E- en B-horizont had (profiel 8.1). Deze lichtgrijze E-horizont was
hier alleen nog een restant dat in de B-horizont aanwezig was. Hieronder was een dikke Bh-horizont
aanwezig , zoals verwacht was aan de hand van de bodemkaart. Alle sporen die in deze horizonten aanwezig
hadden kunnen zijn, waren nu weg gegraven tot tussen de 20 en 70 cm diep in de C-horizont. Bij de rest van
het plangebied was dus enkel nog een deel van de C-horizont aanwezig (profiel 1.1).

7
8

Jacobs et. al. 2010.
Bogemans2005.
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Afb. 15. Overzichtfoto van het afgegraven terrein.

De referentieprofielkolommen vertonen de volgende profielopbouw (afb. 16):
Profiel 1.1
S998
ZS2, donker bruin: natuurlijke verkleuring (S998)
S5000 ZS2, witgeel: moederbodem (C-horizont)
Profiel 5.1
S1001 ZS2, bruingeel: gerommeld pakket
S2000 ZS2, licht grijs: uitspoelingslaag (E-horizont)
S3000 ZS2,donker bruin: humeuze inspoelingslaag (Bh-horizont)
S5000 ZS2,bruingeel gelaagd: moederbodem (C-horizont)
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Afb. 16. Profielen 1.1(links) en 5.1(rechts).

Conclusie
Het plangebied was afgegraven tot tussen de 20 en 70 cm in de C-horizont. Aan de rand van het plangebied
was nog de oorspronkelijk bodemopbouw te zien (profiel 8.1). Deze bestond uit een restant van een
lichtgrijze E-horizont met daaronder een dikke donkerbruine Bh-horizont . Het vlak lag hierbij 20 cm in de Chorizont. Archeologische sporen die in de E- of B-horizont aanwezig waren, zijn dus weggegraven. Het
grootste deel van het terrein bevatte dus enkel een C-horizont (profiel 1.1).

3.5

Assessment van de sporen

Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn verscheidene sporen geregistreerd (afb.17). Er werden enkel
recente en natuurlijke verstoringen (REC) aangetroffen, deze kregen respectievelijk het spoornummer 999
en 998. De gedetailleerde puttenplannen en vlak- en maaiveldhoogtekaarten zijn ondergebracht in de
bijlagen 5 en 6. In bijlage 4 is de sporenlijst terug te vinden.
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Afb. 17. Allesporenkaart werkput 1-7.

Tijdens het veldwerk werden er verschillende werkputten recente sporen en één natuurlijk spoor
aangetroffen. In het zuidwesten werd een grote recente verstoring in werkput 4,6 en 7.

Afb. 18. Zicht op recente verstoringen in werkput 4 en wekput 6
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4

Besluit

4.1

Assessment van het onderzochte gebied

Op basis van het bureauonderzoek en landschappelijk booronderzoek werden archeologische resten vanaf
het paleolithicum en met de middeleeuwen verwacht. Na het landschappelijk booronderzoek werden er
geen intacte sites uit het paleolithicum en het mesolithicum verwacht maar bleef er een potentieel voor
vindplaatsen uit latere periodes. In het plangebied zijn geen archeologisch relevante sporen aangetroffen.
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?
De waargenomen horizonten zijn vooral de A- en C-horizont. Het gaat om een zeer dunne
lichtgrijze A-horizont met meteen daaronder een moederbodem van geel zand. Op grote delen
binnen het plangebied was deze dunne A-horizont zelfs niet meer aanwezig. Aan de randen van
het plangebied kon nog een restant van een lichtgrijs-witte E-horizont en een dikke donkerbruine
B- horizont zichtbaar. Dit klopt grotendeels met de bevindingen van het booronderzoek, dit
verwachte echter nog een restant van een B-horizont in het plangebied. Dit was echter niet meer
aanwezig.



Waardoor kan het ontbreken van een horizont verklaard worden?
Het ontbreken van een E- en B- horizont kan door enkele manieren verklaard worden. Ofwel
waren beide horizonten reeds verstoord door het gronddepot dat voor het onderzoek aanwezig
was op het terrein of deze zijn recent afgegraven wanneer het terrein werd vrijgemaakt voor
verder onderzoek. Omdat het landschappelijk booronderzoek pas kon plaatsvinden nadat het
gronddepot verwijderd werd is het niet mogelijk uitspraak te doen of de bodem vooraf verstoord
was.



Zijn er sporen aanwezig? Zo ja, geef een beknopte omschrijving.
Er werden enkele recente sporen en een natuurlijk spoor aangetroffen. in het zuidwesten werd
een sterk verstoorde zone aangetroffen mogelijk heeft dit verband met het gebruik voor
grondopslag van het terrein.



Zijn de sporen natuurlijk of antropogeen?
Er werd een natuurlijk en enkele antropogene sporen aangetroffen deze waren echter allen recent
van aard.



Hoe is de bewaringstoestand van de sporen?
Er werden geen archeologische sporen aangetroffen waarvan de bewaringstoestand bepaald kan
worden.



Maken de sporen deel uit van één of meerdere structuren?
Er werden geen archeologische sporen aangetroffen.



Behoren de sporen tot één of meerdere periodes?
De aangetroffen sporen zijn allen recent.



Kan op basis van het sporenbestand in de proefsleuven een uitspraak worden gedaan over de aard
en omvang van occupatie?
Er werden geen archeologisch relevante sporen aangetroffen.



Zijn er indicaties (greppels, grachten, lineaire paalzettingen, …) die kunnen wijzen op een inrichting
van een erf/nederzetting?
Er werden geen indicaties van dergelijke structuren aangetroffen.



Zijn er indicaties voor de aanwezigheid van funeraire contexten?
Er werden geen indicaties van dergelijke structuren aangetroffen.
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4.2



Wat is de relatie tussen de bodem en de archeologische sporen?
Er werden geen archeologische sporen aangetroffen. Het resterende archeologisch niveau
situeerde zich op de C-horizont. Mogelijk zijn door afgravingen verschillende sporen verdwenen.



Wat is de relatie tussen de bodem en de landschappelijke context (landschap algemeen,
geomorfologie, …)?
De oorspronkelijke bodem is afgegraven waardoor de relatie met de landschappelijke context
moeilijk te zien is. De oorspronkelijke bodemopbouw met een E- en Bh-horizont wijst op een
podzol, waarbij de organische deeltjes uit de E-horizont uitgespoeld zijn en de Bh-horizont
gevormd hebben.



Is er een bodemkundige verklaring voor de gedeeltelijke afwezigheid van archeologische sporen?
Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?
Ja de natuurlijke lagen van de bodem zijn afgegraven waardoor mogelijk sporen verdwenen zijn.



Kunnen archeologische vindplaatsen in tijd, ruimte en functie afgebakend worden (incl. de
argumentatie)?
Er werden geen archeologisch relevante sporen aangetroffen en dus ook geen vindplaats.



Wat is de vastgestelde en verwachte bewaringstoestand van elke archeologische vindplaats?
Er is geen archeologische vindplaats aanwezig.



Wat is de waarde van elke vastgestelde archeologische vindplaats?
Er is geen archeologische vindplaats aanwezig.



Wat is de potentiële impact van de geplande ruimtelijke ontwikkeling op de waardevolle
archeologische vindplaatsen?
De potentiële impact is niet aanwezig omdat er geen archeologische vindplaatsen zijn gevonden.



Welke vraagstellingen zijn voor vervolgonderzoek relevant?
Er wordt geen vervolgonderzoek geadviseerd.

Bepaling van vervolgonderzoek

Er werden geen archeologisch relevante sporen aangetroffen. Vervolgonderzoek biedt geen kans op
kennisvermeerdering.
Het Vlaams Erfgoed Centrum adviseert daarom geen vervolgonderzoek voor het plangebied. Het
proefsleuvenonderzoek vormt daarmee het einde van het archeologisch onderzoek op dit terrein.

5

Samenvatting

In opdracht heeft Vlaams Erfgoed Centrum in april en mei 2018 nota opgesteld naar de archeologische
waarde van de locatie Nijverheidsstraat te Weelde in de gemeente Ravels (afb. 1 en 2). De nota bestaat uit
een landschappelijk bodemonderzoek (prospectie zonder ingreep in de bodem) en is uitgevoerd naar
aanleiding van de voorgenomen bouw van een opslagmagazijn.
Op basis van het bureauonderzoek werden archeologische resten uit perioden vanaf het Laat-Paleolithicum
verwacht. De archeologische resten uit het Paleolithicum en het Mesolithicum manifesteren zich als een
spreiding van vondsten zonder sporenniveau en kunnen voorkomen vanaf het originele maaiveld.
Eventuele archeologische resten vanaf het Neolithicum tot en met de Middeleeuwen kunnen tevens
voorkomen vanaf het maaiveld. Een eventueel sporenniveau is het beste zichtbaar vanaf de mogelijk
aanwezige B horizont. De verwachting van resten uit de Nieuwe Tijd wordt gering ingeschat. Uit het
historisch kaartmateriaal blijkt namelijk dat het gebied niet bebouwd was.
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Op basis van het landschappelijk bodemonderzoek is geconstateerd, dat in het plangebied de ondergrond
bestaat uit eolisch lemig zand (dekzand) uit het Laat-Weichseliaan. Oorspronkelijk is sprake geweest van een
Zdgb- of Zcg(b)-bodem, een matig droge tot matig natte zandbodem met duidelijke ijzer en/of humus Bhorizont. Door (vermoedelijk) egalisatiewerkzaamheden is het bovenste gedeelte van het natuurlijke
bodemprofiel echter grotendeels afgegraven, zodat in boringen 1 en 3 de Bs-horizont zich direct onder de
verploegde A-horizont (Ap-horizont) bevindt. Boring 7 is het meest compleet; hier is nog sprake van een Bhhorizont, maar ook hiervan is de top vermoedelijk niet intact. In de overige boringen is de bodem afgetopt
tot in de C-horizont. Het plangebied is nog niet voldoende onderzocht en daarom adviseerde het Vlaams
Erfgoed Centrum een proefsleuvenonderzoek.
Hierbij werden 7 sleuven uitgegraven om uitspraak te doen over de aanwezigheid van archeologische
sporen. Tijdens dit onderzoek bleek dat het plangebied geen archeologisch relevante sporen bevatte.
Alleen één natuurlijk spoor en een aantal recente verstoringen werden aangetroffen. Het Vlaams Erfgoed
Centrum adviseert daarom geen vervolgonderzoek voor het plangebied. Het proefsleuvenonderzoek vormt
daarmee het einde van het archeologisch onderzoek op dit terrein
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Lijst van afbeeldingen en tabellen
Afb. 1. Locatiekaart van het plangebied.
Afb. 2. Aanduiding van het uit te voeren archeologisch onderzoek op het plan van de bestaande toestand op
het terrein.
De nota volgt op een reeds bekrachtigde archeologienota, uitgevoerd door het Vlaams Erfgoed Centrum in
de periode van oktober en november 2017. De resultaten van het onderzoek en de te nemen
maatregelen worden uitvoerig beschreven.
Afb. 3. Afbakening van de ruilverkaveling op de GRB-kaart.
Afb. 4. Technische tekening van de geplande werken.
Afb. 5. Funderingsplan.
Afb. 6. Dwarsdoorsnede laaddock.
Afb. 7. Technische tekening met aanduiding van de ligging van de riolering.
Afb. 8. Het plangebied, gezien in westelijke richting.
Afb. 9. Bandensporen in het terrein.
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Afb. 10.
Afb. 11.
Afb. 12.
Afb. 13.
Afb. 14.
Afb. 15.
Afb. 16.
Afb. 17.

Boorpuntenkaart.
Boring 7 met aanduiding van de diepte (in cm –mv). Projectcode: 2018D158.
Boring 8 met aanduiding van de diepte (in cm –mv). Projectcode: 2018D158.
Overzicht van de aangelegde werkputten.
Locatie van de profielkolommen.
Overzichtfoto van het afgegraven terrein.
Profielen 1.1(links) en 5.1(rechts).
Allesporenkaart werkput 1-7.

Tabel 1. Overzicht van de verschillende (pre)historische perioden.

Bijlage 1 Plannenlijst
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Projectcode
Onderwerp

2018D158/2018F133
Plannenlijst

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

1
Topografische kaart
Locatiekaart van het plangebied.
Onbekend
Digitaal
01-05-2018

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan

Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

2
Topografische kaart
Aanduiding van het uit te voeren archeologisch
onderzoek op het plan van de bestaande toestand
op het terrein.
Onbekend
Digitaal
01-05-2018

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

3
Topografische kaart
Afbakening van de ruilverkaveling op de GRB-kaart.
Onbekend
Digitaal
01-05-2018

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

4
Technische tekening
Technische tekening van de geplande werken.
Onbekend
Digitaal
01-05-2018

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

5
Funderingsplan
Funderingsplan.
Onbekend
Digitaal
01-05-2018

Weelde, Nijverheidsstraat

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

6
Dwarsdoorsnede
Dwarsdoorsnede laaddock.
Onbekend
Digitaal
01-05-2018

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

7
Technische tekening
Technische tekening met aanduiding van de ligging
van de riolering.
Onbekend
Digitaal
01-05-2018

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

10
Boorpuntenkaart
Boorpuntenkaart.
Onbekend
Digitaal
01-05-2018

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

13
GRB-kaart
Overzicht van aangelegde werkputten.
Onbekend
Digitaal
27-06-2018

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

14
GRB-kaart
Locatie van de profielkolommen.
Onbekend
Digitaal
27-06-2018

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

17
GRB-kaart
Allesporenkaart werkput 1-7.
Onbekend
Digitaal
27-06-2018
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Bijlage 2 Fotolijst
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Projectcode
Onderwerp

2018D158/2018F133
fotolijst

ID
Type
onderwerp

8
Overzichtsfoto
Het plangebied, gezien in westelijke richting.

ID
Type
onderwerp

9
Foto detail
Bandensporen in het terrein.

ID
Type
onderwerp

11
Foto boring
Boring 7 met aanduiding van de diepte (in cm –mv).
Projectcode: 2018D158.

ID
Type
onderwerp

12
Foto boring
Boring 8 met aanduiding van de diepte (in cm –mv).
Projectcode: 2018D158.

ID
Type
onderwerp

15
Overzichtfoto
Overzichtfoto van het afgegraven terrein.

ID
Type
onderwerp

16
Profielfoto
Profielen 1.1 en 8.1

Weelde, Nijverheidsstraat
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Bijlage 3 Boorstaten

36

1
2018-5-2
Edelman
7
manueel
30x30
191040

Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):
Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):
Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):
Bodemclassificatie:
OB
Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:
6
Afbeeldingsnummer foto('s):
Observaties:
Interpretatie:
OB

233261

interpretatie
(aardkundige eenheid)

grensregelmatigheid

grensduidelijkheid

fenomenen

bodemstructuur

kleur (Munsell)

kleur (visueel)

zandmediaan

textuur

nat/droog beschreven

30

ondergrens (cm onder
mv)

bovengrens (cm onder
mv)

nummer aardkundige
eenheid

Boornummer:
Datum:
Type boor:
Diameter:
Techniek:
Boorgrid:
x-coördinaat (Lambert
EPSG:31370):
y-coördinaat (Lambert
EPSG:31370):
z-coördinaat (m t.o.v.
TAW):

1

0

10

vochtig

Zand (Z)

Matig fijn
zand (Z4)

oranjebruin

geleidelijk

B1s

2

10

60

vochtig

Zand (Z)

Matig fijn
zand (Z4)

licht geelgrijs

duidelijk

C1

Weelde, Nijverheidsstraat

OB
6

1

0

15

vochtig

Zand (Z)

Matig fijn zand (Z4) grijs-bruin

geleidelijk

2

15

70

vochtig

Zand (Z)

Matig fijn zand (Z4) licht geel-grijs

duidelijk

interpretatie
(aardkundige eenheid)

grensregelmatigheid

OB

grensduidelijkheid

fenomenen

bodemstructuur

kleur (Munsell)

Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):
Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):
Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):
Bodemclassificatie:
Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:
Afbeeldingsnummer foto('s):
Observaties:
Interpretatie:

kleur (visueel)

2
2018-5-2
Edelman
7
manueel
30x30
191014
233262
30

zandmediaan

textuur

nat/droog beschreven

ondergrens (cm onder
mv)

bovengrens (cm onder
mv)

nummer aardkundige
eenheid

Boornummer:
Datum:
Type boor:
Diameter:
Techniek:
Boorgrid:
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):

onregelmatig A1p

C1
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38

OB
6

interpretatie
(aardkundige eenheid)

grensregelmatigheid

OB

grensduidelijkheid

fenomenen

bodemstructuur

kleur (Munsell)

Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):
Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):
Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):
Bodemclassificatie:
Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:
Afbeeldingsnummer foto('s):
Observaties:
Interpretatie:

kleur (visueel)

3
2018-5-2
Edelman
7
manueel
30x30
190983
233270
30

zandmediaan

textuur

nat/droog beschreven

ondergrens (cm onder
mv)

bovengrens (cm onder
mv)

nummer aardkundige
eenheid

Boornummer:
Datum:
Type boor:
Diameter:
Techniek:
Boorgrid:
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):

1

0

15

vochtig

Zand (Z)

Matig fijn zand (Z4) donker bruin-grijs

duidelijk

onregelmatig A1p

2

15

40

vochtig

Zand (Z)

Matig fijn zand (Z4) oranje-bruin

geleidelijk

B1ss

3

40

90

vochtig

Zand (Z)

Matig fijn zand (Z4) licht geel-grijs

duidelijk

C1
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1

0

15

vochtig

Zand (Z)

Matig fijn zand (Z4) donker grijsbruin

2

15

75

vochtig

Zand (Z)

Matig fijn zand (Z4) licht grijs-geel

OB
6

duidelijk

spoor roestvlekken

duidelijk

interpretatie
(aardkundige eenheid)

grensregelmatigheid

OB

grensduidelijkheid

fenomenen

bodemstructuur

kleur (Munsell)

Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):
Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):
Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):
Bodemclassificatie:
Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:
Afbeeldingsnummer foto('s):
Observaties:
Interpretatie:

kleur (visueel)

4
2018-5-2
Edelman
7
manueel
30x30
190952
233277
30

zandmediaan

textuur

nat/droog beschreven

ondergrens (cm onder
mv)

bovengrens (cm onder
mv)

nummer aardkundige
eenheid

Boornummer:
Datum:
Type boor:
Diameter:
Techniek:
Boorgrid:
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):

onregelmatig A1p

C1

39

VEC Nota 419

1

0

30

vochtig

Zand (Z)

Matig fijn zand (Z4) donker bruingrijs

spoor roestvlekken

OB
6

interpretatie
(aardkundige eenheid)

grensregelmatigheid

OB

grensduidelijkheid

fenomenen

bodemstructuur

kleur (Munsell)

Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):
Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):
Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):
Bodemclassificatie:
Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:
Afbeeldingsnummer foto('s):
Observaties:
Interpretatie:

kleur (visueel)

5
2018-5-2
Edelman
7
manueel
30x30
190948
233309
30

zandmediaan

textuur

nat/droog beschreven

ondergrens (cm onder
mv)

bovengrens (cm onder
mv)

nummer aardkundige
eenheid

Boornummer:
Datum:
Type boor:
Diameter:
Techniek:
Boorgrid:
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):

duidelijk

A1p

duidelijk

C1

veel grijze vlekken

2

40

30

85

vochtig

Zand (Z)

Matig fijn zand (Z4) licht geel-grijs

weinig roestvlekken
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1

0

35

vochtig

Zand (Z)

Matig fijn zand (Z4) donker bruingrijs

weinig grijze vlekken

OB
6

duidelijk

interpretatie
(aardkundige eenheid)

grensregelmatigheid

OB

grensduidelijkheid

fenomenen

bodemstructuur

kleur (Munsell)

Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):
Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):
Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):
Bodemclassificatie:
Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:
Afbeeldingsnummer foto('s):
Observaties:
Interpretatie:

kleur (visueel)

6
2018-5-2
Edelman
7
manueel
30x30
190977
233302
30

zandmediaan

textuur

nat/droog beschreven

ondergrens (cm onder
mv)

bovengrens (cm onder
mv)

nummer aardkundige
eenheid

Boornummer:
Datum:
Type boor:
Diameter:
Techniek:
Boorgrid:
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):

onregelmatig A1p

weinig gele vlekken

2

35

90

vochtig

Zand (Z)

Matig fijn zand (Z4) licht geel-grijs

weinig roestvlekken

duidelijk

C1
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42

1

0

25

vochtig

Zand (Z)

Matig grof zand
(Z5)

donker bruin

2

25

85

vochtig

Zand (Z)

Matig grof zand
(Z5)

licht geel-grijs

weinig roestvlekken

OB
6
7

interpretatie
(aardkundige eenheid)

grensregelmatigheid

OB

grensduidelijkheid

fenomenen

bodemstructuur

kleur (Munsell)

Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):
Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):
Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):
Bodemclassificatie:
Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:
Afbeeldingsnummer foto('s):
Observaties:
Interpretatie:

kleur (visueel)

7
2018-5-2
Edelman
7
manueel
30x30
191006
233295
30

zandmediaan

textuur

nat/droog beschreven

ondergrens (cm onder
mv)

bovengrens (cm onder
mv)

nummer aardkundige
eenheid

Boornummer:
Datum:
Type boor:
Diameter:
Techniek:
Boorgrid:
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):

geleidelijk

B1h

duidelijk

C1

Weelde, Nijverheidsstraat

1

0

5

vochtig

Zand (Z)

Matig fijn zand (Z4) geel-bruin

2

5

85

vochtig

Zand (Z)

Matig fijn zand (Z4) licht geel-grijs

OB
6
8

duidelijk

weinig roestvlekken

duidelijk

interpretatie
(aardkundige eenheid)

grensregelmatigheid

OB

grensduidelijkheid

fenomenen

bodemstructuur

kleur (Munsell)

Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):
Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):
Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):
Bodemclassificatie:
Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:
Afbeeldingsnummer foto('s):
Observaties:
Interpretatie:

kleur (visueel)

8
2018-5-2
Edelman
7
manueel
30x30
191035
233287
30

zandmediaan

textuur

nat/droog beschreven

ondergrens (cm onder
mv)

bovengrens (cm onder
mv)

nummer aardkundige
eenheid

Boornummer:
Datum:
Type boor:
Diameter:
Techniek:
Boorgrid:
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):

onregelmatig A1p

C1
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Bijlage 4 Sporenlijst

NEVENKLEUR

TEXTUUR

GEVLEKT

1

998

1

NV

XXX

0

XXX

XXX

ZS2

nee

WEEE-18

2

1

999

1

REC

XXX

0

XXX

XXX

ZS2

nee

WEEE-18

3

1

999

1

REC

XXX

0

XXX

XXX

ZS2

nee

WEEE-18

4

1

999

1

REC

XXX

0

XXX

XXX

ZS2

nee

WEEE-18

6

1

999

1

REC

XXX

0

XXX

XXX

ZS2

nee

WEEE-18

7

1

999

1

REC

XXX

0

XXX

XXX

ZS2

nee

TINT

SPOOR

VLAK

PUT

DIEPTE

HOOFDKLEUR

VORM_COUPE

VORM_VLAK

1

VULLING

WEEE-18

OPGR_ID
44

2018F133
Sporenlijst
AARDSPOOR

Projectcode
Onderwerp

Weelde, Nijverheidsstraat

Bijlage 5 Gedetailleerde sporenkaarten
Werkput 1 t/m 7
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Bijlage 6 Vlak- en maaiveldhoogtes
Werkput 1 t/m 4

46

Weelde, Nijverheidsstraat

Werkput 5 t/m 7

47
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Bijlage 7 Beschrijving referentieprofielen

48

interpretatie
(aardkundige eenheid)

grensregelmatigheid

Braak
Vrij
Zcg
6
WEEE-18-0005 t/m -0006

grensduidelijkheid

fenomenen

bodemstructuur

kleur (Munsell)

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

kleur (visueel)

zandmediaan

1
26 juni 2018
Proefsleuven
1.1
2018F33
Zonnig
J. Huizer
191.034,257/233.284,948
30,45

textuur

nat/droog beschreven

ondergrens (cm onder
mv)

bovengrens (cm onder
mv)

nummer aardkundige
eenheid

Referentieprofiel:
Datum:
Type onderzoek:
Profielkolom nummer
Projectcode:
Weersomstandigheden:
Beschrijver:
x-y-coördinaten (Lambert EPSG:31370):
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):

1

0

38

droog

zand (Z)

fijn zand (Z2)

donkerbruin

/

Natuurlijke verkleuring

duidelijk

regelmatig

998

2

0
70
(putbodem)

droog

zand (Z)

fijn zand (Z2)

witgeel

/

Moederbodem

duidelijk

regelmatig

C
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50

interpretatie
(aardkundige eenheid)

grensregelmatigheid

Braak
Vrij
Zcg
10
WEEE-18-0024 t/m 0025

grensduidelijkheid

fenomenen

bodemstructuur

kleur (Munsell)

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

kleur (visueel)

zandmediaan

2
26 juni 2018
Proefsleuven
5.1
2018F33
Zonnig
J. Huizer
190.985,352/233.305,916
30,27

textuur

nat/droog beschreven

ondergrens (cm onder
mv)

bovengrens (cm onder
mv)

nummer aardkundige
eenheid

Referentieprofiel:
Datum:
Type onderzoek:
Profielkolom nummer
Projectcode:
Weersomstandigheden:
Beschrijver:
x-y-coördinaten (Lambert EPSG:31370):
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):

1

0

20

droog

Zand (Z)

fijn zand (Z2)

bruingeel

/

Gerommelde laag

duidelijk

regelmatig

A

2

20

45

droog

Zand (Z)

fijn zand (Z2)

Licht grijs

/

Uitspoelingslaag

duidelijk

regelmatig

E

3

45

60

droog

Zand (Z)

Fijn zand (Z2)

Donker bruin

Humeuze inspoelingslaag

duidelijk

regelmatig

Bh

5

60
70
(putbodem)

droog

Zand (Z)

fijn zand (Z2)

Bruingeel
gelaagd

Moederbodem

duidelijk

regelmatig

C

/
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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

RPL

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

52

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

ST C

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

v uurs 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 g

X XX

o n b e k e nd

BU

bust u m

BU N

v isb 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

REV

re vo lve r ta s

FU

f uik

V RK

v ie 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

v ie r kan t

KE L

keld er

KGO

ov ale kringg

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

v ie 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

v uil

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

PS E

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

PS K

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

REC

re c e n t

Weelde, Nijverheidsstraat
IN S L U ITSEL

IN H O U D

Aar d va n ee n i n sluit sel v an een v ullin 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 tw e rk

AW

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

AWG

g e d r a a id aa r dewe rk

BOT

bot ( g een s c help )

AWH

han d gev o 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

f osf a 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

v uu r ste e n

M IX

g em en g d

SX X

natu u rst een ( g een v u 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 sif ic a ti 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

v uurs 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 v el

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 v el

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

14

d en

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

v ee 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

f osf aatmons t e r

Z-V

Vz1

zandig

MH K

hout sk o o lm o nste r

MHT

hou tmo n ste r

lee m

v ee n

C-da te rin g

Z

Z

za n d

MP

pollen m o ns te r

FZ

Zs 1

f ijn 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 v on 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

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

f ijn 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 )

SP IT

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

TROF

trof f ele 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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