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1

Inleiding

In opdra cht heeft het Vlaams Erfgoed Centrum i n juli 2018 een a rcheologienota opgesteld naa r de
a rcheologis che waarde van de loca tie Leis traat in Li chtaa rt (a fb. 1). De a rcheologienota bes taa t uit een
bureauonderzoek en is uitgevoerd naa r aanleiding van de voorgenomen bouw va n een 23-tal
appa rtementen.

Afb. 1.

2

Locatiekaart van het plangebied.

Aanleiding van het onderzoek

Zie pa gina 14 t/m 18 in a rcheol ogienota.

3

Resultaten van het vooronderzoek zonder ingreep in de bodem

Op basis van de aa rdkundi ge gegevens is a fgeleid da t het plangebied gelegen is in dekzandge bied.
Geomorfologisch behoort het plangebied tot de Bekken van de Kleine Nete. Ui t de boringen is
geconcludeerd da t de bodem bes taat uit zand waa rbi j de eerste 30 cm –mv humushoudend is. Vana f ci rca 2
m –mv komt een kleibodem voor. Deze kleibodem kan het begin van de Tertiai re bodemlaag presenteren.
De bodemkaa rt geeft weer da t het plangebied gelegen is in een bebouwde zone (OB-bodem). Ui t de
boringen is hier echter niets ui t a fgeleid. De boringen zijn geplaats t in het noordelijke gedeel te va n het
plangebied, waa r vroeger bebouwing stond, maar eventuele baks teenres ten zi jn in de boringen niet terug
te vinden. Mogelijk kan het zi jn da t tijdens de sloop er nieuwe grond van elders is aangebra cht op de put
van 2,5 m –mv te di chten. Ook zi jn er geen duidelijke vers chillen in maai veldhoogtes te zien op het DTM die
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hierop kunnen wi jzen. Ui t de boringen is dus echter weinig informa tie af te leiden. Het is momenteel
onzeker in hoeverre de bodem is vers toord.
Het bodemtype da t aangrens t tegen de bebouwde zone is een Zcm-bodem. Di t is een mati g droge
za ndbodem met een dikke antropogene A-hori zont of anders gezegd met een plaggendek. Dit pla ggendek is
meer dan 60 cm –mv, vol gens de bodemkaart. Echter is onbekend of di t ook effectief is voor het plangebied.
Verder si tueert het plangebied zi ch in een lager gelegen gebied.
Op basis van de onts taansges chiedenis van het dekzand bes taa t de ka ns op het voorkomen van intacte
a rcheologis che res ten vanaf het Laat-Paleolithi cum. Het plangebied situeert zi ch in een vri j laag gelegen
gebied. In de nabi jheid is echter geen waterl oop aanwezi g. Op basis van de ligging zouden eventuele
a rcheologis che res ten uit het Laa t-Paleolithcium en Mesolithi cum zi ch kunnen voordoen aan/in de top van
het maaiveld. Aangezien de bodem wordt geka rtee rd als bebouwde zone, is het mogelijk da t deze niet meer
inta ct aanwezig zi jn. Het kan bi jvoorbeeld ook goed mogelijk zijn da t deze bewaa rd zi jn gebleven doordat er
een plaggendek aanwezig is in het plangebied. Echter is niet zeker in hoeverre ma te de bode m reeds
vers toord is en/of er al dan niet een plaggendek aanwezig is. De verwa chting op Laat -Paleolithicum en
Mesoli thi cum wordt daa rom middelhoog inges cha t.
Op basis van de lands chappelijke li gging kunnen sporen vanaf het Neoli thi cum tot en met de
Middeleeuwen aanwezi g zi jn. Enkele vooronderzoeken in de buurt van het plangebied, met ongeveer
dezelfde landschappelijke li gging hebben ui tgewezen da t dit mogelijk is (zie a fb. 31).
Het CAI biedt weinig houvas t ten aanzien van de a rcheol ogis che verwa chting voor het plangebied.
Archeologische meldingen zi jn beperkt en hebben met name betrekking op bebouwing, een kapel , en
lineaire sporen ui t de Middeleeuwen en Nieuwe Tijd.
Ui t de historis che kaarten is gebleken da t het plangebied in het noordelijke gedeel te reeds bebouwd is tot
en met i n ieder geval 2013. Het overige gedeel te van het plangebied is onbebouwd gebleven. De bebouwing
aan de noordzi jde li gt langs één va n de hoofds tra ten va n Lichtaart en sluit aan op de kern van het dorp.
Hiermee biedt het plangebied mogelijk aanknopingspunten ten aanzien van de (vroegere)
dorpsontwikkeling van Li chtaa rt. Echter, de bebouwing in het noordelijke gedeel te, inclusief funderingen is
gesloopt. De kans da t er nog funderingen ui t in ieder geval 18 de eeuw aanwezi g zi jn is daa rmee miniem.
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Afb. 2.

CAI op DTM.

Er is dus een a rcheologis che verwa chting voor eventuele a rcheologis che res ten ui t het La at-Paleolithi cum en
Mesoli thi cum, echter kunnen deze reeds verstoord zi jn door de bebouwde zone, maa r di t is niet zeker.
Mogeli jk is er sprake va n een plaggendek da t juis t bes chermend kan hebben gewerkt. Er kan ook een
a rcheologis che verwa chting worden opges teld voor een eventueel sporenni vea u vana f het Neoli thi cum tot
en met de Middeleeuwen. Tot slot zou er ook een a rcheologis che verwa chting zi jn Nieuwe ti jds bewoning
die samenha ngt met de dorpsontwikkeling van Li chtaa rt. Immers , het plangebied is gelegen aan de rand van
de dorpskern, langs één van de uitgaande hoofdstra ten. Historis che kaa rten duiden in ieder geval op
bewoning in de 18e eeuw. Over vroegere bewoning is weinig bekend. Eventuele bewoning wordt met name
in het noordelijke gedeel te van het plangebied verwacht. In di t gedeel te is echter de bebouwing inclusief de
funderingen reeds gesloopt. De kans op het aantreffen van deze is dan ook miniem.

4

Gemotiveerd advies over het al dan niet nemen van maatregelen

Voor het plangebied werd een bureauonderzoek ui tgevoerd. Verder vooronderzoek zonder en met ingreep
in de bodem is nog niet mogelijk omwille va n juri dische redenen. Daarom za l het programma van
maa tregelen ingediend worden vol gens het ui tgesteld tra ject. Er wordt voorges teld om vervol gonderzoeken
ui t te voeren nada t de s tedenbouwkundige vergunning ingediend is . Op basis van het bureauonderzoek is
het mogelijk een a rcheologische verwa chting op te s tellen op basis van de ligging van het plangebied in het
lands chap, de landschappeli jke kenmerken, het gebruik va n kaa rtmateriaal en omringend a rcheologisch
vonds ten.
4.1
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Volledigheid van het onderzoek
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Het bureauonderzoek heeft nog onvoldoende informa tie gegenereerd om de aan- of afwezi gheid van een
a rcheologis che site afdoende te s ta ven. Buiten eventuele ploegwerkzaamheden in het plangebied, geldt
voor het plangebied een a rcheologis che verwachting vana f het Laa t-Paleolithicum tot en met de Nieuwe
Tijd. Eventueel aanwezige vi ndplaa tsen in het plangebied zijn echter nog niet opgespoord en begrensd.
Daa rom kan er nog geen ui tspraak gedaan worden over het al dan niet nemen van maatregelen. Ook kan er
nog geen plan van aanpak voor een a rcheolo gische opgra vi ng of behoud in si tu opgemaakt worden, indien
van toepassing.
In dit s tadium van het vooronderzoek is het aangewezen om eers t een lands chappelijk bodemonderzoek uit
te voeren. Met di t onderzoek wordt op een zeer geri chte, ons chadelijke mani er de aardkundige opbouw,
eventuele bodemvers tori ngen, de mogeli jke diepteligging va n de a rcheol ogis che ni veau’s en
ontstaans geschiedenis in kaa rt gebra cht alsook de verwa chting voor s teenti jd getoets t.
Vervolgonderzoek in het plangebied heeft een groot potentieel tot kennis vermeerderi ng. Met
vervol gonderzoek kan vas tges teld worden of het plangebied in het verleden (al dan niet ti jdeli jk) bewoond
is geweest. Di t grotendeels onbebouwd plangebied biedt de mogelijkheid om inzi cht te kri jgen in de positie
van bewoningslocaties in het lands chap. Vervol gonderzoek zal geri cht moeten zi jn op het vas ts tellen van de
specifieke bodemopbouw, de exa cte bodemvers toring, verwa chting van Steenti jdsi tes en eventueel
res ten/sporen va n het Neolithi cum tot en met de Nieuwe Ti jd.
De vervol gonderzoeken veldka rteri ng en geofysisch onderzoek worden hier niet geadviseerd. De reden
hiervoor is da t veldka rtering niet va n toepassing is in het plangebied. Het terrein is braakliggend en voor dit
onderzoek dient er een goede vonds tzichtbaa rheid te zijn aan het oppervla k. Geofysisch onderzoek is
daa rentegen wel va n toepassing in het plangebied ter hoogte van de vroegere bebouwing in het noordelijke
gedeel te. Echter is di t een vri j duur onderzoek. Het proefsleuvenonderzoek zal hier ook relevante informatie
kunnen halen. Het is bi jgevolg kos ten-ba ten niet interessant om deze te onderzoeken.
4.2

Administratieve gegevens

Uitgevoerde fasen binnen archeologienota:
Aanleiding:
Locatie:
Plaats:
Gemeente:
Provincie:
Kadastrale gegevens:
Diepte bodemverstoring

Coördinaten (bounding box; Lambertcoördinaten
(EPSG:31370)

4.3

Bureauonderzoek
23-tal appartementen
Huisnummer 65-67
Leistraat
Lichtaart
Antwerpen
Kasterlee, 2de afdeling, Lichtaart, sectie C, 27D
Onderkeldering: 340 cm -mv
Ondergrondse parking: 400 cm –mv
Fundering: 100 cm –mv
Parking/verharding/groenzone: 50 cm -mv
3294 m2 / 0,33 ha
3294 m2 / 0,33 ha
NW: 188.237,5 / 212.867,8
NO: 188.270 / 212.869,8
O: 188.323,4 / 212.832,4
ZO: 188.298,4 / 212.796,4
ZW: 188.270,8 / 212.784,2

Vraagstelling en onderz oeksdoelen

Met het lands chappelijke bodemonderzoek zal de bodemopbouw en de ma te van inta ctheid daa rvan
bepaald worden. Tevens wordt de mogeli jke aanwezigheid van inta cte vuurs teenvindplaatsen getoets t. Het
lands chappelijke bodemonderzoek levert tevens gegevens op omtrent de archeologische potentie van
anders oortige a rcheologische vi ndplaatsen .
Ten behoeve van het lands chappelijke bodemonderzoek zijn de vol gende onderzoeks vra gen geformuleerd:
Algemene onderzoeks vragen:

Wa t is de geo(morfo)logis che en bodemkundige opbouw van de ondergrond in het plangebied?

In hoeverre is deze opbouw nog inta ct?
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Is er bodemvers tori ng aanwezi g? Zo ja , in welke delen va n het plangebied?
Bevinden zi ch a rcheologis ch relevante afzettingen in het plangebied?
Zo ja, op welke diepte ten opzi chte va n het maai veld en de TAW?
Alhoewel niet het doel van een verkennend booronderzoek, zi jn er desondan ks toch
a rcheologis che indi ca toren aangetroffen?

Zo ja :
Op welke diepte ten opzichte va n het maai veld en de TAW zi jn deze a rcheologische
indi ca toren aangetroffen?
Wa t is de hori zontaal ruimtelijke spreiding va n deze a rcheologische indi ca toren?
Wa t is de aa rd en ouderdom va n deze indi ca toren?
In welk opzi cht kan op basis va n het veldonderzoek de a rcheol ogis che verwa chting worden
bi jgesteld?
In hoeverre worden de (mogelijk aanwezige) a rcheologische waa rden bedreigd door toekoms tige
planontwi kkeling?
Is er nog de aanwezigheid van in ieder geval 18 de eeuwse fundering in het noordelijke gedeelte
van het plangebied?
-





4.4

Onderz oeksmethoden, -strategieën en -technieken

Het landschappeli jk bodemonderzoek wordt noodzakelijk geacht om een beter beeld te kri jgen van de
a rcheologis che potentie va n het gebied en de bodemkundige opbouw.
Om een zo representa tief mogeli jk beeld te bekomen van de bodemkundige en geologis che opbouw van het
plangebied, worden bori ngen gezet met een edel manboor met een diameter va n 7 cm. Rekening houdende
met de natuurli jke en technis che oms tandigheden worden de boringen zo geli jkma tig mogelijk, in een
s ys tema tis ch verspri ngend boorgri d, over het plangebied geplaats t:
Aantal boringen:
Boormethode:
Boorgrid:
Beoogde boordiepte:
Bemonsteri ng:
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Edelma n met diameter 7cm en guts met diamete r
30 x 30 m
Tot maxi maal 200 cm-mv of tot in de top van de C-horizont
Versni jden en/of verbrokkelen
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Afb. 3.

Boorpuntenkaart van het landschappelijk bodemonderzoek

De bodemtextuur en a rcheol ogis che indi ca toren wo rden bes chreven volgens het FAQ Unes co s ys teem (A, E,
B, C; met waar nodi g onderverdelingen). De X- en Y-coördina ten worden ingemeten met een GPS of een
Robotic Total Station (RTS) met een nauwkeuri gheid van 1 cm (planimetrie in La mbertcoordina ten
(EPSG:31370)). De Z-coordina ten worden tevens tot op 1 cm nauwkeurig bepaald, op basis van de Tweede
Algemene Waterpassing.
Hoewel een lands chappelijk bodemonderzoek niet als primai r doel het opsporen van a rcheologische
vindplaatsen en indica toren heeft, zullen eventuele relevante a rcheologis che vonds ten wel worden
verza meld en indien mogelijk globaal worden gedetermineerd. Ook voor het onderzoek relevante
bodemlagen zullen worden bemons terd.
Het onderzoek wordt ui tgevoerd conform de bepalingen in de Code van Goede pra ktijk, specifiek zoals
verwoord in hoofdstukken 7 en 12.
4.5

Voorziene afwijkingen ten aanzien van de Code van Goede Praktijk

Er worden geen afwi jkingen voorzien ten aanzien van de Code van Goede Prakti jk. Indien tijdens het
veldwerk blijkt dat een afwi jking noodzakelijk dan wordt di t gemoti veerd beschreven in de nota.

5
5.1

Programma van maatregelen voor uitgesteld vooronderzoek met ingreep in de bodem
Administratieve gegevens

Zie pa g. 5
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5.2

Aanleiding van het onderzoek

Zie pa g. 2
5.3

Resultaten van het vooronderzoek zonder ingreep in de bodem

Zie pa g. 2 t/m 4
5.4

Criteria vervolgonderzoek

5.4.1

Criteria verkennend en waarderend archeologisch booronderzoek

Het lands chappelijk bodemonderzoek heeft tot doel om gegevens omtrent de a rcheologis che potentie van
het plangebied op te leveren. Indien op basis van dit onderzoek inderdaad bli jkt da t het bodema rchief
binnen het plangebied nog inta ct is en er een mogelijke aanwezigheid is van inta cte vuurs teenvi ndplaatsen,
dient een verkennend booronderzoek ui tgevoerd te worden, eventueel aangevuld met een waarderend
booronderzoek.
Om de inta ctheid van de bodem vas t te s tellen, en daa rmee het potentieel va n mogelijke vuurs teen
vindplaatsen, dient op basis van de boorkernen een recons tructie gemaakt te worden van het
oorspronkelijke bodemprofiel. Bi j deze recons tructie dienen bodemforma tieprocessen, zoals het voorkomen
van alluvium en colluvium meegewogen te worden. Met de profiel recons tructie kan vervol gens bepaald
worden in hoeverre het oorspronkelijke profiel vers toord is geraakt. Vuurs teencomplexen kenmerken zi ch
door zowel een horizontale als verti cale spreiding. De verti cale spreiding moet naar verwa chting in
voldoende mate inta ct zi jn om bi j vervol gonderzoek tot voldoende kenniswinst te kunnen leiden.
Afgewogen dient te worden op welk ni veau vuurs teencomplexen binnen het voor het plangebied geldende
bodemtype verwa cht kunnen worden en of deze bodemlagen nog in voldoende ma te inta ct zi jn. Indien de
verwa chting is da t 80% of meer va n een vuursteenvindplaats i ntact kan zi jn, dan is vervol gonderzoek zinvol.
Het verkennend a rcheologisch booronderzoek heeft tot doel om a rcheologische vuurs teensites op te sporen
door mi ddel va n boringen. Indien op basis van di t onderzoek inderdaad de aanwezigheid van een
a rcheologis che vuursteensite is vas tgesteld op basis va n de aanwezighei d van vuurs teen reli cten, dient een
aanvullend onderzoek plaats te vinden door middel van een waa rderend a rcheologisch booronderzoek
en/of een proefputtenonderzoek.
Het waarderend booronderzoek heeft tot doel om de veronders telde vuurs teenvindplaats in hori zontaal
vlak verder te begrenzen en de omvang va n de vuurs teensi te vas t te s tellen. Tevens kan met dit
waa rderende onderzoek meer informatie verkregen worden over de aard van de vuurs teensite.

5.4.2

Criteria proefputtenonderzoek bij verwachting vuursteensites

Indien op basis van het waarderend booronderzoek de vuurs teenconcentra tie werd geëvalueerd
(aangetroffen en afgebakend), dient er een proefputtenonderzoek ui tgevoerd te worden. Het doel van
proefputten i n functie va n s teentijd a rtefactensites is door een beperkt maar s ta tistis ch representa tief deel
van een terrein op te gra ven, ui tspraken te doen over de omvang, inta ctheid en a rcheologische waarde en
inhoudeli jke potentie va n de vuursteenvindplaats . Hierna wordt een beslui t genomen over het al dan niet
opgra ven va n de vindplaatsen. Ook di t onderzoek is a fhankeli jk van voorgaande onderzoeken en het fei t of
er kennispotentieel zi t in het opgra ven van de si te. Het aantal en de inplanting van de proefputten is
afhankeli jk van de spreiding van de posi tieve bori ngen.
5.4.3

Criteria proefsleuvenonderzoek

Indien ui t het landschappelijk booronderzoek bli jkt da t er op basis va n de i ntactheid van de bodem en de
bodemkundige oms tandi gheden nog s teeds een verwachting geldt op het voorkomen van a rcheologische
res ten of vonds ten met een s porenni veau ui t de periode va n het Neolithicum t/m Nieuwe ti jd, zal deze
verwa chting getoets t moeten worden middels een proefsleuvenonderzoek. Voor het vas ts tellen van de
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inta ctheid van de bodem kan het al dan niet voorkomen va n aantoonba re en groots chalige
bodemvers toringen (onder de bouwvoor) als ui tgangspunt worden genomen. Indien er geen aanleiding is
om te veronders tellen da t er sprake is van groots chalige bodemverstoringen, dan dient alsnog een
proefsleuvenonderzoek uitgevoerd te worden om de verwa chting op sporenni veaus te toetsen.
Di t proefsleuvenonderzoek kan, indien van toepassing, pas opges ta rt worden nada t een eventueel
onderzoek geri cht op eventuele vuursteensites volledig is a fgerond (verkennende / waa rderende bori ngen
en eventueel proefputten). Door deze vol gorde te ha nteren, zou eventuele s chade aan vuurs teensites
voortvl oeiend uit de aanleg va n de proefsleuven voorkomen kunnen worden. Indien er spra ke is van een te
bes chermen of nog op te gra ven vuursteensite dient het proefsleuvenplan hier ook op aangepas t te
worden.
5.5

Vraagstelling en onderz oeksdoelen

Ten aanzien va n het vervolgonderzoek met ingreep in de bodem zi jn de volgende onderzoeks vra gen van
toepassing..
Verkennend en waarderend booronderz oek, proefputten:
Indien uit het vooronderzoek zonder ingreep in de bodem bodemonderzoek is gebleken dat er een
verwa chting is voor vuurs teenvi ndplaatsen, dient een verkennend en waarderend a rcheologisch
booronderzoek ui tgevoerd te worden, eventueel gevolgd door een proefputtenonderzoek.
Di t zijn dan de mogelijke onderzoeks vra gen:

Welke zi jn de waargenomen horizonten in de bodem, bes chri jvi ng + duiding? Komt dit overeen
met de vas ts tellingen ui t het lands chappeli jk booronderzoek?

Waa rdoor kan het ontbreken va n een hori zont verklaard worden?

Is er een prehis toris che vindplaats aanwezi g?

Indien er een prehistoris che vindplaats aanwezi g is wa t is de aa rd (basiskamp,…), de
bewa ringstoestand (pri mai re context, secundair, …) van deze vindplaats?

Wa t is de vermoedelijke verti cale en hori zontale verspreiding van de site (afba kening)?

Wa t is de rela tie tussen de bodem en de a rtefa cten?

Wa t is de rela tie tussen de bodem en de landschappelijke context (lands chap algemeen,
geomorfologie, …)?

Kunnen prehistorische vindplaatsen in ti jd, rui mte en functie a fgebakend worden (incl . de
a rgumenta tie)?

Wa t is de vastges telde en verwa chte bewa rings toes tand van elke prehis toris che vindplaats ?

Wa t is de waa rde van elke vas tges telde prehis toris che vindplaats ?

Wa t is de potentiële i mpa ct van de geplande ruimteli jke ontwikkeling op de waa rdevolle
prehistorische vi ndplaa tsen?

Voor waa rdevolle prehistoris che vi ndplaa tsen die bedreigd worden door de geplande ruimtelijke
ontwikkeling: hoe kan deze bedrei ging weggenomen of verminderd worden (maa tregelen behoud
in situ)?

Voor waa rdevolle prehistoris che vi ndplaa tsen die bedreigd worden door de geplande ruimtelijke
ontwikkeling en die niet in si tu bewaard kunnen bli jven:
Wa t is de ruimteli jke afba kening (in drie dimensies) va n de zones voor
vervol gonderzoek?
Welke aspecten verdienen bijzondere aanda cht, zowel vanuit methodologie als aanpak
voor het vervol gonderzoek?

Welke vraags tellingen zi jn voor vervolgonderzoek relevant?

Zi jn er voor de beantwoording van deze vraags tellingen natuurwetens chappeli jke onderzoeken
nodig? Zo ja , welke type staalnames zi jn hiervoor noodzakeli jk en in welke hoeveelheid
Indien er een verwa chting is va n resten uit peri oden die zi ch kenmerken door een sporenni veau, dan dient
een proefsleuvenonde rzoek uitgevoerd te worden. Di t zijn dan de mogelijke onderzoeks vra gen:

Welke zi jn de waargenomen horizonten in de bodem, bes chri jvi ng + duiding? Komt dit overeen
met de vas ts tellingen ui t het booronderzoek?

Waa rdoor kan het ontbreken va n een hori zont verklaard worden?

Zi jn er sporen aanwezig? Zo ja , geef een beknopte omschri jving.
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5.6

Zi jn de sporen na tuurli jk of antropogeen?
Hoe is de bewari ngs toes tand van de sporen?
Maken de sporen deel ui t van één of meerdere s tructuren?
Behoren de sporen tot één of meerdere periodes ?
Kan op basis van het sporenbestand in de proefsleuven een ui tspraak worden gedaan over de aa rd
en omvang van occupa tie?
Zi jn er indica ties (greppels , gra chten, lineai re paalzettingen, …) die kunnen wi jzen op een
inri chting van een erf/nederzetting?
Zi jn er indica ties voor de aanwezi gheid van funerai re contexten? Zo ja ;
Hoeveel ni veaus zi jn er te onders cheiden?
Wa t is de omva ng?
Komen er oversni jdingen voor?
Wa t is het, ges cha tte, aantal indi viduen?
Wa t is de rela tie tussen de bodem en de a rcheologische sporen?
Wa t is de rela tie tussen de bodem en de landschappelijke context (lands chap algemeen,
geomorfologie, …)?
Is er een bodemkundi ge verkla ring voor de gedeel telijke afwezi gheid van a rcheologis che sporen?
Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?
Kunnen a rcheologische vi ndplaatsen in ti jd, ruimte en functie afgebakend worden (incl . de
a rgumenta tie)?
Wa t is de vastges telde en verwa chte bewa rings toes tand van elke a rcheologis che vindplaats?
Wa t is de waa rde van elke vas tges telde a rcheologis che vindplaats?
Wa t is de potentiële i mpa ct van de geplande ruimteli jke ontwikkeling op de waa rdevolle
a rcheologis che vindplaatsen?
Welke vraags tellingen zi jn voor vervolgonderzoek relevant?
Wa t is de vers toringgraad binnen het noordeli jke deel van het plangebied?
Zi jn er nog a rcheologische sporen te tra ceren die verband houden met de Nieuwe Tijd of
eventueel vroegere periodes va n bewoning langs de Leis traat?
Hoe kunnen eventuele sporen ui t de Nieuwe Tijd of vroeger geïnterpreteerd worden in het ka der
van mogelijke bewoning uit de Nieuwe Ti jd?
Om welke type sporen en structuren gaa t het en waa r maken deze deel van ui t (erf, bebouwing,
etc.)?
Onderz oekstechnieken en -methoden en -strategieën

5.6.1

Verkennend en mogelijk waarderend archeologisch booronderzoek

















Indien het vooronderzoek zonder i ngreep in de bodem aantoont da t binnen het gebied inta cte a fzetti ngen
en een a rcheologische potentie bestaa t voor vuurs teenvi ndplaa tsen, wordt geopteerd voor aanvullend
onderzoek in de vorm een verkennend a rcheologis ch booronderzoek, eventueel aangevuld met een
waa rderend a rcheologis ch booronderzoek.
Het a rcheologis ch verkennend booronderzoek heeft als doel om vuurs teenvi ndplaatsen op te sporen en
wordt ui tgevoerd met een 12 cm Edel manboor in een s ys tema tis ch vers pringend boorgrid va n 12 m x 10 m.
De boringen worden tot mini maal 20 cm onder het relevante a rcheologisch vonds tni veau geplaats t en
(i ndien aanwezig) bodemkundige hori zont bemons terd.
Ter indi ca tie is een boorpuntenkaa rt (afb. 2) toegevoegd. Dit boorpunten plan is ui tgegaan van een
ma xi maal s cena rio wanneer de verwa chting op vuurs teensi tes / vonds tcomplexen binnen geheel het
plangebied gehandhaa fd dient te worden. Indien ui t het landschappelijk bodemonderzoek naar voren
gekomen is da t slechts voor een deel of meerdere delen van het terrein de verwa chting geldt op vuurs teenof vonds tcomplexen, dan dient deze kaa rt aangepast te worden aan de zones waa rbinnen deze verwachting
gehandhaafd blijft. De voorliggende kaa rt kan dan als basis gehanteerd worden, en aangepast worden naar
aanleiding va n de zonering die ui t het landschappelijk bodemonderzoek voortkomt.
Aantal boringen:
Boormethode:
Boorgrid:
Beoogde boordiepte:
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27
Edelma n met diameter 12 cm
12 x 10 m
Tot maxi maal 200 cm –mv of tot in de top van de C-horizont
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Bemonsteri ng:

Afb. 4.

Na t zeven over een zeef met een maaswijdte va n 1 mm.

Boorpuntenkaart van het verkennend archeologisch booronderzoek.

Het opgeboorde sediment wordt na t gezeefd over een zeef met een maaswijdte va n 1 mm. Het residu
wordt onderzocht op het voorkomen van a rcheologische indi catoren zoals aa rdewerkfragmenten en
houtskool , maa r voornameli jk op de aanwezi gheid van lithische fragmenten.
De bodemtextuur en a rcheol ogis che indi ca toren worden bes chreven volgens het FAQ Unes co s ys teem (A, E,
B, C; met waar nodi g onderverdelingen). De X- en Y-coördina ten worden ingemeten met een GPS of een
Robotic Total Station (RTS) met een nauwkeuri gheid van 1 cm (planimetrie in La mbertcoordina ten
(EPSG:31370)). De Z-coordina ten worden tevens tot op 1 cm nauwkeurig bepaald, op basis van de Tweede
Algemene Waterpassing.
Methodologie en onderzoekstechnieken waarderend archeologische booronderzoek
Indien tijdens het verkennend a rcheologis ch booronderzoek een vuurs teenvindplaats vas tges teld wordt,
vindt aanvullend onderzoek plaats door mi ddel va n een waa rderend a rcheologis ch booronderzoek en/of
een proefputtenonderzoek.
Bi j het waa rderend a rcheologisch booronderzoek worden, rondom de boringen van het verkennend
a rcheologis ch booronderzoek die een postief res ultaa t opleveren in de vorm va n de aanwezigheid va n een
of meerdere li this che a rtefa cten, verdi chtende boringen gezet. Het aantal en de plaatsing van de
waa rderende bori ngen ha ngen af van de resul taten va n de verkennende bori ngen. Hierdoor zal er geen
kaa rtje toegevoegd worden i n verband met de waa rderende boringen.
De boringen voor het waa rderend a rcheologis che booronderzoe k worden gezet in een grid van 6x5 m en
worden gezet door met een Edelmanboor met een diameter van 12 cm. De diepte van de boringen hangt
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samen met de hoogte va n de a rcheologis ch releva nte laag. Het opgeboorde sediment wordt, indien
aanwezi g, per bodemkundige hori zont gezeefd over een zeefwi jdte va n 1 mm. Het residu wordt onderzocht
op het voorkomen van a rcheologische indi ca toren zoals aa rdewerkfra gmenten en houtskool , maar
voornamelijk op de aanwezigheid van lithis che fragmenten.
Proefputten
Een proefputtenonderzoek vormt de laats te s tap in de evalua tie van de s teenti jdvi ndplaa tsen. Hierna wordt
een beslui t genomen over het al dan niet opgra ven va n de vindplaatsen. Ook di t onderzoek is a fhankelijk
van voorgaande onderzoeken. Het aantal en de inplanting van de proefputten is a fhankelijk va n de spreiding
van de positieve boringen.
De proefputten zi jn 1m² groot en alle proefputten worden genummerd en hun zuidwes telijk punt wordt
ingemeten, inclusief hoogtemeting. Elke proefput wordt onderverdeeld in va kken van 0,5 x 0,5 x 0,05 m.
Elke laag wordt afzonderlijk geregis treerd en onderzocht op het voorkomen van vuurs teen. De grond wordt
ui tgezeefd vol gens bodemhori zont tot i n de C horizont op een zeef met maaswijdte van ma ximaal 3mm . Er
wordt verdiept totda t 3 opeenvol gende lagen geen vuurs teen meer opleveren. Alle vonds ten (menselijke
a rtefacten) worden ingeza meld met vermelding van boornummer en hori zont. Het mees t representatieve
profiel per proefput wordt gefotogra feerd en beschreven (FAO/Unes co: A, E, B, C; met waa r nodig/mogelijk
onderverdelingen). De foto’s worden voorzien van een proefputnummer, de benaming van het profiel
(noord, zuid, wes t, oost) een noordpijl en een s chaalaanduiding. De inplanting va n de proefputten met
bi jhorende nummers wordt aangeduid op een algemeen overzi chtsplan met een leesba re s chaal. Het
opmetingsplan is gegeorefereerd en digi taal (inplanti ngen proefputten op topokaart in PDF formaa t)
bes chi kbaa r.
Indien ui t het onderzoek blijkt dat er vonds tlocaties uit de prehis torie aanwezig zi jn worden deze zones
verder opgegra ven. Hiervoor worden nieuwe bijzondere voorwaarden opgemaakt.
Indien geen diagnos tis ch ma teriaal aangetroffen wordt o f het ma teriaal behoort tot het neoli thi cum of
la ter, dient overgegaan te worden naar het proefsleuvenonderzoek.
Proefsleuvenonderzoek
Indien uit het vooronderzoek zonder ingreep in de bodem blijkt da t een a rcheologis che potentie bes taa t op
res ten met een a rcheologisch sporenni veau, is een proefsleuvenonderzoek de beste methodiek om deze
res ten te onderzoeken.
Om een betrouwbaar beeld te kunnen vormen van de aanwezige a rcheologie bi nnen het onderzoeksgebied,
zal een oppervla kte van ongeveer 12,5% worden onderzocht door middel va n proefsleuvenonderzoek. Er is
gekozen voor di t percentage omda t op die manier genoeg oppervlakte onderzocht kan worden om een
goede a rcheol ogis che verwa chting te bekomen van het plangebied. De proefsleuven worden gelijkma tig
vers preid over het plangebied aangelegd volgens het s ys teem van continue sleuven.
Het
proefsleuvenonderzoek dient alleen om een beter grip te kri jgen op de a rcheologis che verwa chting. Indien
er a rcheologie aanwezi g blijkt te zi jn, dient een vervolg onderzoek plaats te vi nden in de vorm va n een
vlakdekkende opgra ving in de zones waa r ui t het proefsleuvenonderzoek a rcheologische res ten aanwezig
bli jken
te
zi jn.
In totaal worden er drie proefsleuven gepland. Ze hebben een afmeting van 2 x 85m, 2 x 70 m en 2 x 20 m
hebben een noord-zuid oriëntatie en een oost-west oriënta tie. In totaal beslaan ze een oppervla kte van
2
ci rca 330 m , wa t overeenkomt met ongeveer 10% van het plangebied. Verder is er nog rui mte voor
ongeveer 2,5% van het plangebied om extra ki jkvensters te plaatsen waar nodig. De tussenafstand tussen de
sleuven bedraagt ca . 15 m waa rdoor de sleuven ma xi maal gespreid worden
De proefsleuven zullen worden ui tgegra ven tot op het eers te a rcheologisch leesba re ni vea u. De aanleg van
ki jkvens ters is nodig om ee n spoor of een concentra tie va n sporen waarva n de interpreta tie en de
waa rdering niet onmiddellijk duideli jk is , beter te kunnen onderzoeken. Mogelijk kunnen deze ook een
s chi jnba re a fwezi gheid van sporen aantonen. Ki jkvensters worden, afgezien van hun lig ging, afmeting en
vorm, op dezelfde wijze als proefsleuven aangelegd.
Het proefsleuvenonderzoek zal als volgt worden ui tgevoerd:
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Er zal worden gegra ven met een graafmachine met gladde bak.
Op alle loca ties vindt het gra ven plaats op aansturing van een archeoloog.
Bi j het verdiepen worden vondsten per s tra ti grafis che laag verzameld. Het vlak en s tort wordt met
een professionele metaaldetector s ys tema tis ch en vlakdekkend onderzocht. De vulling ui t de
gecoupeerde sporen wordt ook nagezocht met de metaaldetector.
Bi j de aanleg van de vlakken wordt vonds tmateriaal per s tra ti grafis che eenheid of per spoor
verza meld. Indien deze niet herkenbaa r of aanwezig zi jn , worden vonds ten in vakken van 2 x 2 m
verza meld. De verzamels tra tegie kan al naa r gelang de bevindinge n worden aangepast.
Indien spra ke is van vonds tconcentra ties (crematies , concentra ties scherven , vuurs teen), worden
deze als puntloca ties ingemeten. Metaal vonds ten (ui tgezonderd spijkers) worden eveneens als
puntloca ties ingemeten.
Vondsten worden zoveel mogeli jk aan een spoor of laag toegewezen. Gesloten vonds tcomplexen
worden integraal verzameld. Stortvonds ten worden indien mogelijk per sleuf verzameld en
geregis treerd.
Het te documenteren vlak wordt waar nodi g ges chaafd, gefotografeerd, ingekrast en di re ct
di gitaal i ngemeten met een robotic Total Station (rTS). Met de rTS worden vlak- en
maai veldhoogtes digi taal ingemeten.
Een representa tief deel va n de sporen wordt gecoupeerd voor het beantwoorden van de
onderzoeks vragen.
Alle antropogene sporen worden gefotografeerd, ingetekend (s chaal 1:20) en beschreven. Waa r
mogelijk worden sporen bemonsterd voor natuurwetens chappelijk onderzoek.
Er worden gedurende het veldwerk foto’s gemaakt van de algemene situatie, de vlakken, de
profielen, van grondsporen i n he t vla k en van de coupes. Voor publi ci taire doeleinden en/of
eventuele communica tie -ui tingen worden geregeld a ctie- en sfeerfoto’s gemaakt.
Fra giele en/of belangwekkende vondsten worden op de plaats va n aantreffen gefotogra feerd
al vorens gelicht te worden.
Profielen en coupes worden schaal 1:20 getekend. De profielen zullen bi j een eenduidi g profiel
gedocumenteerd worden door middel van profielkolommen om de 20 meter. Indien de
s tra tigra fische bodemopbouw complex is of s terk a fwisselend is, zal een lengtepro fiel worden
gedocumenteerd. Op de profiel tekeningen worden de TAW-hoogten gezet en tevens zal de
hoogte van het opgra vings vlak aangegeven worden op de tekening. Bij grote profiel tekeningen
ka n, op voorspraak van de erkend a rcheol oog, een andere s chaal worden gehanteerd.
Bi j het aantreffen va n bijzondere a rcheol ogis che res ten wordt, indien nodig, een specialist
geraadpleegd die, conform de Code van Goede Pra ktijk, deze a rcheologische res ten verder
onderzoekt en conserveert.
Indien een proefsleuf niet volledi g kan worden aangelegd zoals gepland als gevolg van hevige
begroeiing of bebouwing, zal de proefsleuf op verantwoordelijkheid van de erkende a rcheol oog
worden verplaa tst of opgedeeld, waarbij de sleuf zo veel mogeli jk zi jn oorspronkeli jke posi tie zal
behouden.
De grond wordt ges tockeerd langs de werkputten. Daa rbi j wordt de bovengrond ges cheiden
gehouden van de andere grond. Na het documenteren en a fwerken van de werkput wordt de
grond terug ges tort (in la gen van ma x. 50 cm) en aangereden.
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Afb. 5.

De proefsleuven gepland op het plangebied

Het onderzoek wordt ui tgevoerd conform de bepalingen in de Code van Goede pra ktijk, speci fiek zoals
verwoord in hoofdstukken 8 en 12.
5.7

Randvoorwaarden

Het plangebied moet vri j zijn van de cons tructie i n het oos telijke gedeel te en bomen. De bomen dienen
gerooi d te worden tot aan het maaiveld. De cons tructie dient tot aan het maai veld a fgebroken te worden.
5.8

Voorziene afwijkingen ten aanzien van de Code van Goede Praktijk

Er worden geen afwijkingen voorzien ten aanzien van de Code van Goede Prakti jk. Indien ti jdens het
veldwerk blijkt dat een afwi jking noodzakelijk dan wordt di t gemoti veerd beschreven in de nota.
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