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Hoofdstuk 2

Landschappelijk booronderzoek

2.1 Beschrijvend gedeelte
2.1.1 Administratieve gegevens
Projectcode:

Aanleiding:

Erkend archeoloog:

Locatie:
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2018C155 (landschappelijk booronderzoek)

De opgemaakte archeologienota kadert in een geplande
aanvraag voor een verkavelingsvergunning met een totale
kadastraal oppervlakte van 16.317 m2. Daarmee valt de
vergunningsaanvraag binnen de aanvragen waarbij de
totale oppervlakte van de kadastrale percelen 3000 m2 of
meer bedraagt (Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli
2013, het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014 en
de Code van Goede Praktijk).
Deze nota betreft de uitvoering van het geadviseerde
vooronderzoek zonder en met ingreep in de bodem, zoals
werd geadviseerd in het programma van maatregelen (ID
4984).
Annelies De Raymaeker OE/ERK/Archeoloog/2016/00148
Studiebureau Archeologie bvba,
OE/ERK/Archeoloog/2015/00002
Herentals, Lierseweg (fig. 1.1 en 1.2)
Bounding box:
punt 1: x= 181642, y= 207072
punt 2: x= 181814, y= 207311
Afd. 2, Sectie D,
percelen618B, 617P, 617M, 434Z2, 434W2, 434K, 434L,
435A2

Periode uitvoering:

19-03-2018

Relevante termen6:

Landschappelijke boringen; plaggenbodems.

Bebouwde zones:

Geen.

Thesaurus: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/thesaurus
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2.1.2 Archeologische voorkennis
Het uitgevoerd bureauonderzoek (archeologienota ID: 4984) toonde aan dat er een archeologische
verwachting bestaat voor de aanwezigheid van (pre)historische vindplaatsen met bodemsporen. Het
grootste deel van het terrein is de laatste eeuwen uitsluitend gebruikt geweest als akkerland.
De Kanaalstraat die een noord zuidelijk tracé volgt, is reeds op de Ferrariskaart aanwezig. Op de
luchtfoto van 1971 zijn huizen in de noordwestelijke hoek van het projectgebied zichtbaar. Op de
luchtfoto van 2000 is een deel van deze bebouwing al afgebroken en op de luchtfoto van 2016 is geen
bebouwing meer zichtbaar op het projectgebied. Op de luchtfoto’s van 2000, 2012 en 2017 is
bebossing zichtbaar. Deze bebossing situeert zicht in de westelijke en zuidoostelijke zone van het
terrein.
2.1.3 Onderzoeksopdracht en vraagstellingen
Het uitgestelde traject begint met een landschappelijk booronderzoek ter evaluatie van het volledige
terrein in functie van de intactheid van de bodem om zo de bewaringstoestand van de podzolbodem
te bepalen. Ook zullen deze boringen kunnen bepalen wat voor soort bodem in de zone OB aanwezig
is. Landschappelijke profielputten worden in dit geval als een onnodige verstoring van het terrein
beschouwd. Boringen gaan sneller, minder destructief en zijn goedkoper.
-

In welke mate is er nog sprake van een intacte bodemopbouw?
Is er sprake van een afgedekte (holocene) (paleo)bodemvorming, zoals bijvoorbeeld een
podzol?
De bodemkaart karteert de noord westelijke zone van het terrein als OB. Welk bodemtype
geven de landschappelijke boringen weer?
Op welke diepte(s) bevind(e)t(n) zich het archeologisch vlak?

2.1.4 Vooropgestelde onderzoeksmethode en -technieken
Het landschappelijk booronderzoek wordt conform de Code van Goede Praktijk7 uitgevoerd. Er wordt
in een verspringend driehoeksgrid van 50 op 50 m boringen voorgesteld op het terrein (fig. 2.1),
hoewel een dergelijk grid niet verplicht is en kan worden aangepast in functie van de evaluatie van de
bodemgesteldheid. Deze dekking werd (naast tevens gehanteerde dekkingen in een grid van 25, 30 of
40 m op 30 m) ook voorheen conventioneel gehanteerd bij landschappelijke boringen. Indien op basis
van de boorresultaten echter niet duidelijk is of er al dan niet een mogelijk bewaarde onderliggende
paleobodem aanwezig is of tot op welke hoogte het terrein precies is verstoord, kan het grid alsnog
verdicht worden naar een grid van 25, 30 of 25 m op 30 m tot deze vraagstelling uitgeklaard is. Omwille
van praktische reden zoals het voorkomen van zand en de mogelijkheid van de aanwezigheid van puin
in de ondergrond wordt geopteerd voor het gebruik van een Edelmanboor met een diameter van 7
cm.

7

In overeenstemming met de Code Goede Praktijk 7.3.2.
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Fig. 2.1: Vooropgestelde landschappelijke boorpuntenplan
(© Claessens en De Raymaeker 2017, programma van maatregelen, fig. 2.4).
2.1.5 Afwijkingen ten aanzien van de vooropgestelde onderzoeksstrategie en -methodes8
Alle landschappelijke boringen (fig. 2.1) werden uitgevoerd conform de vooropgestelde vereisten,
omschreven in het bekrachtigde programma van maatregelen (ID 4984). Op uitzondering van boring 1
konden alle boringen probleemloos geplaatst worden. Boring 1 moest gestaakt worden op een diepte
van ca. 20-30 cm omdat de grond in de noordwestelijke zone van het projectgebied vermoedelijk is
opgehoogd/aangevuld. Tot slot werden alle boringen doormiddel van GPS ingemeten.
2.1.6 Terreingesteldheid
Tijdens het terreinbezoek voor de landschappelijke boringen werden verscheidene overzichtsfoto’s
gemaakt. Het grootste deel van het terrein omvat een groot grasveld (fig. 2.2 en 2.9). In de
noordwestelijke zone van het terrein is een braakliggende zone zonder enige vegetatie dat momenteel
gebruikt wordt als parkeerplaats voor auto’s (fig. 2.3). Op deze locatie zou in de 20ste eeuw een huis
gestaan hebben. De boring in de betreffende zone (boring 1; fig. 2.18) moest gestaakt worden omwille
van bouwpuin aan de toplaag.

8

Dit zijn afwijkingen ten opzichte van de vooropgestelde onderzoeksstrategie en -methodes die zijn opgenomen
in het programma van maatregelen van de archeologienota (ID: 6007).
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In de westelijke zone, ten westen van de Kanaalstraat (fig. 2.8), is een bos gesitueerd met
hoogstambomen en struiken (fig. 2.4-2.6). Op enkele openplekken in dit bos zijn één à twee
kleinschalige stortplaatsen aanwezig bestaande uit bouwpuin.
In de zuidoostelijke zone van het terrein is een tweede bos gesitueerd (fig. 2.9-2.12) waarin zich een
klein grasveld situeert dat gebruikt wordt als speelzone. Het maaiveld van dit grasveld is zeer sterk
verstoord door hollen, gangen en nesten van ongedierte (fig. 2.10). De betreffende boring (B5; fig.
2.18) schoof in de eerste 40-50 cm zeer snel naar onder door het gangenstelsel. Een vijftal meter naar
het oosten was een recent uitgegraven kuil aanwezig (fig. 2.11). De zuidelijke grens van het volledige
projectgebied is overwoekerd met doornstruiken.
Voor het uitvoeren van het landschappelijk booronderzoek vormde de terreingesteldheid geen hinder.

Fig. 2.2: Overzichtsfoto met zicht op het grasveld ten oosten van Kanaalstraat.
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Fig. 2.3: Overzichtsfoto met zicht op de noordwestelijke zone van het projectgebied.

Fig. 2.4: Overzichtsfoto met zicht op het bos ten westen van de Kanaalstraat.
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Fig. 2.5: Overzichtsfoto met zicht in het bos ten westen van de Kanaalstraat.

Fig. 2.6: Overzichtsfoto met zicht in het bos ten westen van de Kanaalstraat.
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Fig. 2.7: Detailfoto van lokale dumpplaats van o.a. recent bouwpuin in het bos ten westen van de
Kanaalstraat.

Fig. 2.8: Zicht op de Kanaalstraat (noordelijke richting).
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Fig. 2.9: Overzichtsfoto met zicht op het grasveld en het bos in de zuidoostelijke zone van het terrein.

Fig. 2.10: Overzichtsfoto met zicht op het grasveld in het zuidoostelijke bos waarvan het maaiveld
zeer sterk verstoord is door ongedierte.
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Fig. 2.11: Detailfoto van ondiepe kuilen.

Fig. 2.12: Overzichtsfoto van zuidoostelijke bos.
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2.2 Assessmentrapport
2.2.1 Landschappelijke gesteldheid
Het plangebied is topografisch te situeren binnen de verstedelijkte periferie van de stad Herentals. In
het noorden wordt het terrein begrensd door de Lierseweg en in het zuiden loopt de gewestweg N13
(fig. 2.1 en 2.2), die Herentals met Lier verbindt. Vlak ten zuiden daarvan stroomt het Albertkanaal9.
Het terrein maakt deel uit van de archeoregio van de Kempen, meer specifiek op de grens van de
Zuiderkempen met de Centrale Kempen. Kenmerkend voor dit gebied (Centrale Kempen) is een vlakke
en golvende topografie, met een duidelijke gerichtheid van valleien, ruggen en locaties met bewoning.
De valleien en ruggen van pliocene (5,4 – 1,77 miljoen jaar geleden) zanden vormen een uitgesproken
reliëfstructuur, die plaatselijk bedekt is met Holocene rivierduinen. Tezamen vormen ze een regionaal
landschap met duidelijke geomorfologische structuren en relicten10.
Op het digitaal hoogtemodel (fig. 2.15) is te zien hoe de noordelijk gelegen vallei van de Kleine Nete
ter hoogte van Herentals de Kempense heuvelrug doorsnijdt. Het plangebied ligt daarbinnen op een
glooiende flank van het hoger gelegen plateau, op ongeveer 1 km van de vallei van de Kleine Nete. Op
de terreinprofielen (fig. 2.16-2.18) is zichtbaar hoe binnen de begrenzing van het plangebied een
reliëfverschil van ca. 2,5 m optreedt, met het hoogste punt aan de noordzijde ter hoogte van de
Lierseweg. De onverharde buurtweg “Kanaalstraat” is duidelijk als verhoging te onderscheiden11. Het
digitaal hoogtemodel en de terreinprofielen tonen aan dat het reliëf geleidelijk afneemt in hoogte naar
het zuiden van het projectgebied.

9

Claessens en De Raymaeker, 2017: 11-15.
Antrop et al. 2002. 35-36.
11
Claessens en De Raymaeker, 2017: 11-15.
10
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Fig. 2.13: Uittreksel uit het digitaal hoogtemodel met situering van het projectgebied
(© Geopunt Vlaanderen).

Fig. 2.14: Detail van het Digitaal hoogtemodel met situering van het projectgebied
(© Geopunt Vlaanderen).
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Fig. 2.15: Terreinprofiel 1 van noord naar zuid.

Fig. 2.16: Terreinprofiel 2 van west naar oost.
•

•

•
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Volgens de tertiair geologische kaart (www.dov.vlaanderen.be) is het voornaamste
lithografische kenmerk van de Formatie van Diest het voorkomen van groen tot bruin zand
dat heterogeen is met meerdere grindlagen, (ijzer)zandsteenbanken, kleirijke horizonten en
micarijke horizonten. Verder is deze bodem glauconietrijk en heeft een schuine gelaagdheid.
De kwartair geologische kaart (www.dov.vlaanderen.be) duidt het onderzoeksgebied aan
met code 1. Dit staat voor een eolische afzetting (zand tot zilt) van het Weichseliaan (LaatPleistoceen: 0,126-0,0117 Ma) en mogelijk het Vroeg-Holoceen (vanaf 11.700 jaar geleden).
In het noordelijke en centrale deel van Vlaanderen ligt er zand tot zandleem terwijl in het
zuidelijke gedeelte van Vlaanderen silt (loess) ligt. Onder deze eolische afzetting ligt een
hellingsafzetting van het Kwartair.
De bodemkaart (fig. 2.19) toont drie verschillende bodemtypes op het projectgebied,
namelijk een Scm-bodem, een w-Sdmx-bodem en een deel staat gekenmerkt als OB. De Scmbodem is een matig droge lemige zandbodem met een dikke antropogene humus A horizont.
De w-Sdmx-bodem is een matig natte lemige zandbodem met een dikke antropogene humus
A horizont. Dit zijn plaggenbodems wat voor een verhoogde bewaringskans van mogelijke
sporensites zorgt. Ook kan hieronder een podzol zitten wat voor een verhoogde
bewaringskans van in situ artefactensites zorgt.12 OB betekent dat dit een bebouwde zone is
waardoor het bodemtype niet gekend is. Dit maakt een landschappelijk booronderzoek zeer
nuttig.

Baeyens L. 1970, 56-57.
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•

•

Fig. 2.19: Uittreksel uit de bodemkaart met situering van het projectgebied (© DOV).

21

Nota: Het vooronderzoek aan de Lierseweg te Herentals

2.2.2 Resultaten van het landschappelijk booronderzoek
2.2.2.1 Methode
Bij de uitvoering van de boringen werden keuzes gemaakt over:
- Het type grondboor
- De diameter van de grondboor
- Het patroon van de boringen
- De afstand tussen de boorraaien
- De afstand tussen boringen in een raai
- De oriëntatie van de boorraaien
- De diepte van de boringen
- De wenselijkheid van het zeven van de boorkern
Deze keuzes zijn afhankelijk van de aard van de ondergrond, de diepte van de boringen, de diepte van
de grondwatertafel en de doelstelling en vraagstelling van het onderzoek.13
2.2.2.2 Technieken en motiveringen
De boringen zelf gebeuren met de Edelmanboor met een boorkopdoorsnede van 7 cm. Hiermee kan,
zonder verlengstukken, tot 125 cm diep worden geboord, wat voor het overgrote deel voldoende is
om de boorresultaten in functie van bodemintactheid degelijk te kunnen interpreteren. Om ervoor te
zorgen dat de dekkingsgraad van de boringen dusdanig is dat het volstaat om voldoende gefundeerde
uitspraken te doen over het geheel van het onderzochte gebied is gekozen voor zeven boringen die
regelmatig over het terrein werden verspreid in functie van het bodemgebruik en de toegankelijkheid
van het terrein. Het was niet wenselijk om de boorkern te zeven, dit in functie van de doelstelling van
het landschappelijk booronderzoek (welke in een notendop het bepalen van de intactheid van de
bodemgesteldheid betreft), gecombineerd met observaties te velde (na macroscopische inspectie
werden geen artefacten aangetroffen in de sedimenten). Elk boorpunt werd ingemeten doormiddel
van GPS.
Voor de boorbeschrijvingen wordt er gewerkt volgens de FAO richtlijnen14 aangepast aan de Belgische
normen om te kunnen vergelijken met de Belgische bodemkaart. In deze richtlijnen worden voor
profielbeschrijvingen 5 statussen voorgesteld. De boorbeschrijving valt onder status vier, de
voorlaatste. “Soil augering descripition: soil augerings do not permit a comprehensive soil profile
description. Augerings are made for routine soil observation and identification in soil mapping, and for
that purpose normally provide a satisfactory indication of the soil characteristiscs. Soil samples may be
collected from augerings15.”
Uit het bovenstaande blijkt dat de boringen niet toelaten om een bodemprofiel uitgebreid te
beschrijven. Ze worden gebruikt voor standaard bodemwaarnemingen en identificaties in
bodemkartering. Daarom bieden ze ook voldoende informatie voor bodemkarakteristieken. Stalen
13

Dit alles in overeenstemming met de bepalingen in paragraaf 7.3.2 van de Code van Goede Praktijk.
FAO, Guidelines for soil description., FAO, 2006, 4th ed.
15
FAO, Guidelines for soil description., FAO, 2006, 4th ed., 6.
14
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kunnen worden genomen voor bepaalde doeleinden. In de FAO richtlijnen komen maar liefst 19
parameters bij een bodemprofielbeschrijving aan bod. Daarvan kunnen slechts enkele weerhouden
worden tijdens boringen.
•

Horizont

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

Belangrijkste bestanddelen

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

Kleur van de matrix

Bodemkleuren gegeven de samenstelling én oxidatie-reductie omstandigheden van het heden én het
verleden weer. De kleur wordt over het algemeen bepaald door huidjes van zeer fijne bestanddelen
van gehumificeerd organisch materiaal16 (donker), ijzeroxides (geel, bruin, oranje en rood),
mangaanoxides (zwart) en andere, of het kan te wijten zijn aan de kleur van het oorspronkelijk
sediment. De kleur van de bodemmatrix van elke horizont moet worden geregistreerd in vochtige
omstandigheden.
•

Bodemstructuur

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

Artefacten

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

HTM (Human-transported material)

Dit werd als volgt gedefinieerd: “Human-transported material (abbreviation ‘HTM’): Any solid or liquid
material moved into the soil from a source area outside of its immediate vicinity by intentional human
activity, usually with the aid of machinery, without substantial reworking or displacement by natural
forces”17.

16

De hoeveelheid organisch materiaal kan worden geschat op basis van de Munsell bodemkleur (voor een
welbepaalde textuur onder droge en vochtige omstandigheden); FAO, Guidelines for soil description., FAO,
2006, 4th ed., 43.
17
FAO, Guidelines for soil description., FAO, 2006, 4th ed.
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2.2.2.3 Bespreking landschappelijke boringen
Op 19-03-2018 werden zes landschappelijke boringen uitgevoerd op het terrein (fig. 2.20). Voor de
situering van de boorpunten werd het vooropgestelde boorpuntenplan uit het programma van
maatregelen (fig. 2.3) gehanteerd. Er werd geopteerd zo min mogelijk af te wijken van dit plan.

Fig. 2.20: Kadasterplan met situering van de landschappelijke boorpunten zoals werden uitgevoerd
op terrein.
Volgens de bodemkaart (fig. 2.21) liggen de boorpunten binnen drie categorieën van zandgronden,
namelijk:
• De Scm-bodem is een matig droge lemige zandbodem met een dikke antropogene humus A
horizont.
• De w-Sdmx-bodem is een matig natte lemige zandbodem met een dikke antropogene humus
A horizont.
• OB betekent dat dit een bebouwde zone is waardoor het bodemtype niet gekend is. Dit maakt
een landschappelijk booronderzoek zeer nuttig.
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Fig. 2.21: Weergave van de landschappelijke boorpunten op de bodemkaart met waargenomen
bodemhorizonten.
In totaal werden er zeven boringen uitgevoerd. In tabel 1 zijn de formele gegevens van alle boringen
weergegeven.
Boringen
(fig. 2.20)
1
2
3
4
5
6
7

Bodemkaart
Waarneming
WRB
(fig. 2.21)
OB
ON (ophoging)
Ophoging
OB
Scm
Ap1 – Ap2 – Ap3 – B – C
w-Sdmx
w-Sdm
Ap – B – C
w-Sdmx
w-Sdm
Ap – E – C
w-Sdmx
w-Sdm
Ap – B – C
Scm
Scm
Ap1 – Ap2 – Ap 3 – B – C
Scm
Scm
Ap1 – Ap2 – B – C
Tabel 1: De formele gegevens van de boringen.

Op basis van de landschappelijke boringen konden in totaal drie pedogenetische zones worden
afgebakend die overeenstemmen met verschillende bodemtypes op de bodemkaart. Het gaat hierbij
om enerzijds een zone in het noorden met een dikke antropogene humus A-horizont die duidelijk uit
verscheidene sub-eenheden bestaat, overeenkomstig met bodemtype Scm (fig. 2.21). Anderzijds
wordt de bodemopbouw van de zuidelijke zone in het projectgebied gekenmerkt door een dunne
antropogene humus A-horizont waarin visueel tevens geen sub-eenheden van Ap-horizonten konden
worden onderscheden. De B-horizonten van deze zuidelijke zone wijkt ook af van de noordelijke zone.
De derde pedogenetische zone dient afzonderlijk besproken te worden, maar zal verder niet
beschreven worden. Boring 1 (fig. 2.20 en 2.21) werd geplaatst in de meest noordwestelijke hoek van
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het projectgebied dat vandaag gebruikt wordt als parkeerterrein. In het verleden hebben in deze zone
gebouwen gestaan (zie bureauonderzoek). Vermits de boring gestaakt moest worden omwille van
ophoging of vergraven grond, kan geen oordeel geveld worden over de bodemopbouw in deze zone.
Bodems met een dikke antropogene humus A-horizont met meerdere sub-niveaus
Boringen 2, 6 en 7 (fig. 2.20-2.22) leverden een bodemprofiel op waarbij een dikke Ap-horizont
aanwezig was. Bij boringen 2, 6 en 7 (fig. 2.20-2.22) waren daarnaast ook meerdere Ap-horizonten van
elkaar te onderscheiden. Samen geven ze een pedogenetische zone weer in de noordelijke zone die
gekoppeld kan worden aan het bodemtype Scm (fig. 2. 21). Boring 6 zal als referentieprofiel gebruikt
en omschreven worden.
De Ap-horizont van boring 6 rijkt in haar totaliteit tot een diepte van 60 cm onder het maaiveld. Op
basis van kleurverschillen konden drie Ap-horizonten van elkaar onderscheden worden. Ap1 is zwart,
Ap2 is donker grijs zwart en Ap3 is donker bruin zwart. De visuele verschillen tussen de sub-niveaus in
de Ap-horizont zijn zeer minimaal en hierdoor moeilijk te onderscheiden.
Onder de Ap-horizont is een zeer licht ontwikkelde B-horizont aanwezig op een diepte van 60 tot 90
cm onder het maaiveld. Op fotomateriaal is deze horizont moeilijk te onderscheiden van de sterk
gleyige en geoxideerde C-horizont. De C-horizont wordt gekenmerkt door een lemige zandgrond met
een donkere oranje groene kleur. Deze groene kleur was volledig afwezig in de oranje B-horizont. In
andere boringen (fig. 2.22) is deze B-horizont duidelijker ontwikkeld.

Fig. 2. 22: Overzicht bodems met dikke antropogene humus A-horizont.
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Bodems met een dunne antropogene humus A-horizont zonder sub-niveaus
Boringen 3, 4 en 5 (fig. 2.20, 21 en 23) leverden een bodemprofiel op waarbij een veel dunnere humus
A-horizont aanwezig is die niet op basis van kleurverschillen kon onderverdeeld worden in meerdere
sub-niveaus. De horizont werd daarom niet opgedeeld en enkel omschreven als zijnde één Aphorizont. Samen geven deze boringen één pedogenetische zone weer in het zuiden van het terrein dat
gekoppeld kan worden aan het w-Sdmx bodemtype van de bodemkaart. (fig. 2.21) Boring 5 zal als
referentieboring gebruikt worden.
De Ap-horizont van boring 5 rijkt tot een diepte van 30 cm onder het maaiveld en is homogeen zwart.
Deze bovenste horizont was zeer sterk gebioturbeerd door de aanwezigheid van allerlei ongedierte.
Onder de Ap-horizont is op een diepte van 30 tot 60 cm een B-horizont aanwezig die sterker ontwikkeld
is dan in de noordelijke pedogenetische zone. De horizont is geel oranje en bestaat uit lemig zand
sediment. De overgang naar de C-horizont is diffuus. Deze laatste horizont bestaat uit een donker
groen oranje sediment met een duidelijke aanwezigheid van glauconiet. De oranje verkleuringen
worden gekoppeld aan gley- en oxidatieverschijnselen.
Boring 4 wijkt af van boring 3 en 5 door de aanwezigheid van een uitlogingshorizont op een diepte van
35 tot 55 cm onder het maaiveld. Vermits er geen enkele indicatie is voor een Ah, Bh of Bir, is het
genuanceerder om deze E-horizont als een bioturbatiehorizont te aanschouwen.

Fig. 2. 23: Overzicht bodems met dunne antropogene humus A-horizont zonder sub-horizonten in de
Ap-horizont.
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Boring 6
Projectcode: 2018C155
Datum: 19/03/2018
Type: Landschappelijk onderzoek
Type boor: Edelmanboor, 7 cm Æ
Techniek: manueel
Weersomstandigheden: zwaar bewolkt
H1
0 – 30 cm: Ap1: lemig zand; homogeen,
zwart; sterk humeus.
H2
30 – 50 cm: Ap2: lemig zand; homogeen,
donker grijs zwart; sterk humeus.
H3
50 – 60 cm: Ap3: lemig zand; homogeen
donker bruin zwart; sterk humeus.
H4
60 – 90 cm: B: lemig zand; heterogeen
oranje geel; roestvlekken.
H5
90 – 120 cm: C: lemig middelmatig grof
zand; heterogeen donker oranje groen;
roestvlekken en glauconiet
Grondwatertafel: niet bereikt.
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Boring 5
Projectcode: 2018C155
Datum: 19/03/2018
Type: Landschappelijk onderzoek
Type boor: Edelmanboor, 7 cm Æ
Techniek: manueel
Weersomstandigheden: zwaar bewolkt
H1
0 – 30 cm: Ap: lemig zand; homogeen,
zwart; sterk humeus.
H2
30 – 60 cm: B: lemig zand; heterogeen
licht geel oranje; roestvlekken, veel
bioturbatie.
H3
60 – 115 cm: C: lemig middelmatig grof
zand; heterogeen donker groen oranje;
glauconiet en roestvlekken.
Grondwatertafel: niet bereikt.
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2.2.2.4 Interpretatie van het onderzochte gebied

Fig. 2.24: Weergave van de landschappelijke boorpunten op het digitaal hoogtemodel met
waargenomen bodemhorizonten.
De landschappelijke boringen lijken de bodemclassificatie van het projectgebied op de bodemkaart te
verifiëren. Er konden drie pedogenetische zones worden afgebakend op basis van de boorresultaten.
De ophogingszone in de noordwestelijke hoek van het projectgebied als derde zone kan best buiten
beschouwing gelaten worden vermits de boring vroegtijdig gestaakt werd. De twee overige en
belangrijkste pedogenetische zones die overeenstemmen met de twee pedogenetische zones op de
bodemkaart, zijn een Scm-bodem (noorden) en een w-Sdm bodem.
De verschillen tussen de twee pedogenetische zones waren vooral op te merken in de A-horizonten,
hoewel de C-horizonten van deze twee zones ook afweken. In de noordelijke zone wordt de C-horizont
omschreven als zandig, oranje met weinig tot geen glauconiet, terwijl in de zuidelijke zone de Chorizont kleiig, groen was met veel glauconiet. Of dit implicaties heeft voor het archeologisch
verwachtingspatroon, is onduidelijk.
In de noordelijke pedogenetische zone is een dikke Ap-horizont aanwezig die rijkt tot een gevarieerde
diepte van 60-75 cm onder het maaiveld. In vergelijking met de zuidelijke zone – met een gevarieerde
diepte van 30-40 cm onder het maaiveld – rijkt de noordelijke Ap-horizont tweemaal dieper. Op zijn
beurt was het opvallend dat diverse sub-niveaus in deze Ap-horizonten konden worden onderscheden.
De aanwezigheid van deze Ap-sub-niveaus wijst op meerdere plagniveaus die door de mens in het
verleden door de eeuwen heen zijn aangebracht voor agrarische doeleinden. Ten slotte toont het
digitaal hoogtemodel aan dat de noordelijke zone met een dikkere Ap-horizont ook hoger gesitueerd
is dan de zuidelijke zone, die ca. 60 cm TAV lager gesitueerd is.
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Het digitaal hoogtemodel geeft in de noordelijke zone een hoger reliëf weer, wat gelinkt wordt aan de
dikke plaggenbodem dat voor een antropogene ophoging gezorgd heeft. De zuidelijke zone wordt
gekenmerkt door een lager reliëf, door een zeer kleine Ap-horizont. Desalniettemin lijkt de diepte van
de C-horizont in de boringen een ander reliëfpatroon weer te geven. De C-horizonten situeren zich in
de zuidelijke zone minder diep, op een gevarieerde diepte van ca. 55-75 cm onder het maaiveld. In de
noordelijke zone situeert deze natuurlijke horizont zich op een diepte van ca. 90-100 cm. Dit zou als
gevolg kunnen hebben dat in de zuidelijke zone het historisch reliëf hoger was dan in de noordelijke
zone, terwijl dit vandaag andersom is. Indien de interpretatie van dit variërend historisch reliëf correct
is, zou dit het laag verachtingspatroon voor prehistorische artefactensites omhoog halen.
Over het algemeen kunnen we stellen dat de B-horizont slechts gering of zelfs helemaal niet
ontwikkeld was. Een tweede opvallend verschil tussen beide pedogenetische zones, is dat de
ontwikkeling van de B-horizont in de noordelijke zone minder ontwikkeld is dan in de zuidelijke zone.
Als laatste punt is de afwezigheid van paleobodems zeer belangrijk. Boring 4 toonde leverde een
uitlogingshorizont op, maar deze maakt zeker en vast geen deel uit van een bewaarde paleobodem
zoals bijvoorbeeld een podzol. Dit valt te concluderen uit de afwezigheid van andere kenmerkende
horizonten zoals Ah, Bh en Bir. De bewaarkans van prehistorische artefactensites is hierdoor veel lager.
De trefkans blijft immers wel middelmatig indien het hoge C-niveau van de zuidelijke zone
overeenkomt met een hoger historisch reliëf in het zuiden.
2.2.2.5 Samenvatting en vervolgonderzoek
Samenvattend werden er geen sporen teruggevonden van een intacte paleobodem (podzol) die in situ
artefactensites had kunnen bevatten. Dit vooronderzoek in de vorm van archeologische boringen met
als doel om steentijd artefactsites op te sporen, heeft bijgevolg geen elementen opgeleverd die op de
aanwezigheid hiervan zouden wijzen. Oude plagniveaus zijn in de noordelijke pedogenetische zone te
onderscheiden.
De aanwezigheid van een B- en C-horizont op praktisch alle locaties van het terrein, wijst op een hoog
potentieel voor in situ bewaring van sporensites.
•

Drie pedogenetische zones
Er konden twee drie zones van elkaar onderscheden worden die corresponderen met de
bodemkaart en die ook gekoppeld kunnen worden aan het reliëfverschil binnen het
projectgebied. De ophogingszone in het noordwesten werd niet behandeld in dit verslag omdat
de boring gestaakt werd door de ondoordringbaarheid van het terrein. De overige
pedogenetische zones delen het terrein in een noordelijke (bodems met een dikke antropogene
humus A-horizont met meerdere sub-niveaus) en een zuidelijke (bodems met een dunne
antropogene humus A-horizont zonder sub-niveaus) helft

•

Aanwezigheid van plagniveaus
De diverse sub-niveaus in de dikke antropogene Ap-horizont van de noordelijke pedogenetische
zone kunnen gekoppeld worden aan oude plagniveaus. Historisch plaggen (vooral vanaf de
middeleeuwen) heeft als eigenschap sporensites goed te bewaren en te conserveren tegen
destructieve agrarische activiteiten. De aanwezigheid maakt de verwachting op in situ bewaarde
sporensites althans hoger.
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•

Afwezigheid van paleo-bodems
Het landschappelijk booronderzoek leverde geen enkele intacte paleobodem op, hoewel de
aanwezigheid hiervan hoog werd ingeschat door de aanwezigheid van een dikke Ap-horizont
(plaggendek). De conservatie van in situ bewaarde prehistorische artefactsites wordt daarom als
laag ingeschat.

•

Historisch reliëf met in het zuiden een hogere zone
Deze interpretatie van de variërende C-niveaus tussen de noordelijke en zuidelijke zone, is
twijfelachtig. Het is niet duidelijk of dit geïnterpreteerd kan worden als zijnde een variatie in de
natuurlijke ondergrond met een gevarieerd historisch reliëf. Een andere plausibele verklaring voor
dit verschil in de diepte van de C-horizonten, is dat de dikke Ap-horizont in de noordelijke zone
en de dunne Ap-horizont in het zuiden een vertekend beeld geven van het verloop van de Chorizont. Het proefsleuvenonderzoek zal hier duidelijkheid over moeten verschaffen.
Indien er effectief spraken is van een historisch reliëf met een hoger reliëf in het zuiden, verhoogt
dit de kans op prehistorische artefactensites.

•

Conclusie
Desondanks de intacte C-horizont en de aanwezigheid van een (licht) ontwikkelde B-horizont is,
wordt de aanwezigheid van prehistorische artefactsites relatief laag ingeschat door de
afwezigheid van één of meerdere intacte paleobodems. Er zijn ook geen pleistocene
afdekkingsniveaus waargenomen op geringe diepte. De dieptevariatie tussen de de C-horizonten
in de noordelijke en zuidelijke kunnen op basis van het booronderzoek niet verklaard worden.
Indien het gaat om historische reliëfverschil, verhoogt dit de kans op de aanwezigheid van
prehistorische resten, maar mogelijk niet meer in situ bewaard door de afwezigheid van een
paleobodem.
De intacte B- en C-horizont wijzen echter uit dat er een hoog potentieel is voor intacte
archeologische niveaus over het volledige terrein. Aangezien in de noordwestelijke zone door de
ophoging de boring vroegtijdig gestaakt moest worden, is niet geweten of deze zone het
bodemarchief verstoord heeft of niet.

Dit landschappelijk booronderzoek leidt tot de belangrijke conclusie dat vervolg onderzoek in de vorm
van archeologische boringen niet nodig is. Niets wijst op een verhoogde kans op de aanwezigheid van
in situ prehistorische artefactensites. Voor een vervolgonderzoek door middel van proefsleuven zijn er
echter geen elementen die dit zouden ontraden. Er dient dus overgestapt te worden naar de volgende
stap in het programma van maatregelen, namelijk vooronderzoek met ingreep in de bodem door
middel van een proefsleuvenonderzoek.
Tijdens het proefsleuvenonderzoek dient er extra aandacht te zijn voor de diepte van het C-niveau
verspreid over het terrein. Er is immers een verhoogde kans op de aanwezigheid van een historisch
reliëfverschil.
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2.2.3 Synthese
Beantwoording onderzoeksvragen:
De centrale vraagstelling is of de natuurlijke bodemopbouw nog intact is en dit af te toetsen
betreffende de gaafheid en conservering van eventuele aanwezige kampementen van jagerverzamelaars.
De natuurlijke bodemopbouw is nog intact, maar het bodemarchief toont aan dat er geen
paleobodems en/of pleistocene afdekkingsniveaus zijn. De aanwezigheid van in situ bewaarde
prehistorische artefactsites wordt hierdoor als laag ingeschat.
Er is een verhoogde kans op de aanwezigheid op een historisch reliëf verschil tussen de noordelijke en
zuidelijke zone.
Kan de hoogstwaarschijnlijke afwezigheid van een archeologische site afdoende gestaafd worden?
De afwezigheid van een archeologische site kan afdoende gestaafd worden. De intacte bodemopbouw
maakt de afwezigheid van prehistorische artefactsites en de aanwezigheid van sporensites zeer
plausibel.
Zijn er archeologisch relevante sites aanwezig?
Er zijn geen indicaties aangetroffen voor de aan-of afwezigheid van archeologische relevante sites. De
landschappelijke boormethode laat niet toe hier duidelijkheid over te verschaffen. Andere
onderzoeksmethodes zoals onderzoek met ingreep in de bodem doormiddel van proefsleuven zijn
nodig om deze vraag te beantwoorden.
Wat is het wetenschappelijk potentieel van de aanwezige sites?
De landschappelijke boringen werden vooral geadviseerd naar aanleiding van de aanwezigheid van
een dikke antropogene humus A-horizont, die de bewaringskans van paleobodems verhoogt.
Prehistorische artefactsites zouden zo in situ in de paleobodem bewaard kunnen zijn. Andere
onderzoeksmethodes zoals onderzoek met ingreep in de bodem doormiddel van proefsleuven zijn
nodig om deze vraag te beantwoorden.
De landschappelijke boringen wijzen echter uit dat er geen enkele indicatie aanwezig is voor de
aanwezigheid van intacte paleobodems. Het boorprofiel toont echter wel aan dat het bodemarchief
bewaard is gebleven en over grote delen van het terrein is afgedekt door een dikke Ap-horizont. Hieruit
kan geconcludeerd worden dat ondanks de afwezigheid van elementen die zouden wijzen op de
aanwezigheid van prehistorische artefactsites, hier een hoog potentieel aanwezig is voor relevante
informatie in verband met sporensites vanaf de late prehistorie tot en met WOII. Het projectgebied
ligt buiten de historische kern van Herentals waar voorgaand archeologisch onderzoek zeer schaars is.
Verder onderzoek op dit terrein kan bijgevolg leiden tot een grote kenniswinst van archeologische
resten en waarden buiten de historische kern van Herentals.
Moeten er bijkomende maatregelen genomen worden omwille van eventuele aanwezige sites?
Tijdens het proefsleuvenonderzoek dient er extra aandacht te zijn voor de diepte van de C-niveaus
vermits deze in de zuidelijke zone hoger zou zitten. Dit kan interessante paleo-landschappelijke
informatie opleveren.
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Maak een plan van aanpak op voor een eventueel vervolgonderzoek.
Zie archeologienota, programma van maatregelen. Er kan direct overgestapt worden naar het
proefsleuvenonderzoek.
Kunnen maatregelen voorgesteld worden voor een eventueel behoud in situ van een aanwezige
archeologische site? Hoe kunnen deze maatregelen afgedwongen en gecontroleerd worden?
De geplande werken betreffen het verkavelen van het terrein en de bouw van verschillende
huizenblokken met een totale oppervlakte van ongeveer 1,6 ha.
Het intact archeologisch vlak is te situeren op een diepte van 30-60 cm onder het maaiveld. Dit is ver
boven de vorstvrije bouwzone van 80 cm onder het maaiveld en archeologische waarden dreigen
bijgevolg verstoord te worden door de geplande werken. Het niet laten doorgaan van de werken is
geen optie, dus een behoud in situ is niet mogelijk.
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