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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: Onderzoeksbal ans Vlaanderen
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Tijd in jaren
19 e E - heden
16 e E - 18 e E na Chr.
5 e E - 15 e E na Chr.
13 e E - 15 e E na Chr.
10 e E - 12 e E na Chr.
8 e E - 9 e E na Chr.
6 e E - 8 e E na Chr.
5 e 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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Verslag van resultaten van het bureauonderzoe k

1.1

Beschrijvend gedeelte

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 traa t in Li chtaa rt (a fb. 1 en 2). De a rcheologienota bestaa t ui t een
bureauonderzoek en is uitgevoerd naa r aanleiding van de voorgenomen bouw va n een 23-tal
appa rtementen.

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.
1.1.1

Administratieve gegevens

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

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

Projectcode
VEC-projectcode:
Auteur:
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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
2018G106 (bureauonderzoek)
4200649 (bureauonderzoek)
X. Alma (OE/ERK/Archeoloog/2016/00094)
J. Van Bavel (bureauonderzoek, projectleidster)
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Autorisatie:
Begindatum onderzoek:
Einddatum onderzoek:
Beheer en plaats documentatie:

Relevante thesaurustermen:

X. Alma (OE/ERK/Archeoloog/2016/00094)
30/07/2018
10/08/2018
Vlaams Erfgoed Centrum
Ten Briele 14 bus 15
8200 Sint-Michiels, Brugge
Bureauonderzoek

De bodem in het plangebied is reeds verstoord ter hoogte van een tweetal cons tructies , respectieveli jke 17
en 28 m². Enkel de cons tructie in het oos telijke gedeel te is nog aanwezig. Di t zou een afdak betreffen. De
exa cte bodemvers tori ng van beide cons tructies is niet gekend, maar er kan een ma xi male bodemvers toring
voor deze worden aangenomen. In het noordelijke gedeel te van het plangebied heeft reeds bebouwing
(ci rca 260 m²) gestaan (zie his toris che kaarten en l uchtfoto’s ). Deze is reeds gesloopt, inclusief funderi ngen
tot 2,50 m –mv. Op de luchtfoto van 1979-1990 (a fb. 30) li jkt het of rondom de bebouwing nog verha rding
is aangelegd, alsook lijkt een klein gebouw aanwezig te zi jn (vergeli jkbaa r met een tuinhuis , ci rca 60 m²). Er
ka n aangenomen worden dat beide ook een minimale bodemvers tori ng met zi ch hebben meegebra cht.

1

Xander Alma is een werknemer bij ADC Arch eoProjecten B V. ADC ArcheoPro ject en vo ert ond erzoek in onderaann emin g uit voor het
Vlaams Erf goed C entru m.
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Afb. 3.

1.1.2

Locatiekaart van het plangebied met locaties van de vermoedelijk verstoorde zones.

Archeologische voorkennis

Er heeft nog geen a rcheologis ch (voor)onderzoek plaats gevonden in het plangebied.

1.1.3

Huidig gebruik

Het plangebied is momenteel onbebouwd en in gebruik als braakliggend terrein waarbij i n het zuidelijke
gedeel te van het plangebied bebost gebied voorkomt. Momenteel zijn alle gebouwen inclusief funderi ngen,
ui tgezonderd één klein bijgebouw (in het oosteli jke gedeel te van het plangebied), in huidi ge toes tand
afgebroken. Di t tot op een diepte van 2,50 m –mv.
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Afb. 4.

Locatie van het plangebied op luchtfoto 2017.

Vol gens het gewes tplan ligt het plangebied in een woongebied (a fb. 5).
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Afb. 5.

10

Locatie van het plangebied op het gewestplan.
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Er is i n 2014 een milieuhygiënisch onderzoek in het plangebied ui tgevoerd op de loca tie van de vroegere
bebouwing. In het noordelijke gedeelte van het plangebied zi jn er drie bori ngen gezet tot 4,40 m –mv. Alle
drie de boringen geven fi jn zand weer waa rbi j de bovens te dertig centi meter humushoudend is . Op ci rca 2
m –mv si tueert zi ch een kleibodem (mogeli jke s ta rt van Tertiai re laag).2 De aanwezigheid van eventuele
res ten va n de vroegere bebouwing zi jn niet ui t de boringen gehaald. Mogelijk heeft men ti jdens de sloop
nieuwe zand tot ongeveer 2 m toegevoegd. Al hoewel men heeft gesloopt tot 2,50 m –mv, is in de bori ngen
niets te merken, aangezien de mogelijke Tertiai re laag begint op ci rca 2 m –mv.

Afb. 6.

2

Boringenkaart.

Group Verb ek e. 2014.
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Afb. 7.
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Boring 1.
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Afb. 8.

Boring 2.
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Afb. 9.

Boring 3.

Er zi jn geen ondergrondse nuts voorzieningen aanwezi g in het terrein.
1.1.4

Beschrijving van de geplande werken

De geplande werkzaamheden houden de bouw van een 23-tal appa rtementen in. Momenteel zi jn alle
gebouwen inclusief funderingen, ui tgezonderd één klein bijgebouw (i n het oos telijke gedeel te va n het
plangebied), i n huidige toes tand a fgebroken. Di t tot op een diepte van 2,50 m –mv.
Ter hoogte va n de straa tkant, de Leis traa t, zal een appa rtementsgebouw gebouwd worden (ci rca 500 m2).
Deze zal een drietal verdiepingen kennen waa ronder zi ch een ondergrondse pa rkeerga ra ge zal si tueren.
Deze ga ra ge zal de bodem vers toren tot 4 m –mv (afb. 11 en 12)
Ter hoogte van de Zageri js traat zal ook een appa rtements gebouw van ci rca 2 verdiepingen (ci rca 192 m2 ). In
het zuidelijke gedeelte van het plangebied zal ook nog een mi ddenbl ok worden voorzien (ci rca 340 m2 ). Deze
zal enkel bes taan ui t een gelijkvloers . Onder deze gebouwen zal ook een onderkelderi ng aanwezig zijn van
3,40 m –mv (a fb.11).
De pa rking, verha rding en de groenzone zullen een bodemvers toring hebben van 50 cm –mv. Afb. 13 geeft
de l ocatie van de groenzone weer. Er zi jn geen dwa rsdoors neden voorhanden van de verha rding. De
verha rding zal een oppervla kte aannemen va n ci rca 878 m2 . Het overige gedeelte van het plangebied zal
worden aangelegd worden met de groenzone. De bovengrondse pa rking zal in het centrale gedeelte
worden aangelegd. Het project is bes chikbaa r via een toegangsweg vanui t de Za geri jstraa t. Voor de
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gebouwen en naast het mees t noordelijke gebouw zullen wandelpaden worden aangelegd. Onbekend is in
welke verha rding de pa rking en de wandelpaden zullen worden aangelegd.
De toekoms tige nuts voorzieningen zullen worden aangelegd op een diepte van 1 m –mv. Di t va naf de
voorgevel loodrecht naa r het openbaar domein.
Afb. 14 geeft tenslotte nog een s feerbeeld weer va n het toekoms tig plangebied.

Afb. 10.

Gegeorefereerd plangebied op de GRB-kaart.
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Afb. 11.

Ondergrondse parking (kelderverdieping).

Afb. 12.

Ondergrondse parkeergarage.
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Afb. 13.

Groenzones.

Afb. 14.

Sfeerbeeld

Aa rd ingreep:
Wi jze funderi ng:
Onderkeldering:
Diepte bodemvers tori ng:

Bouw van 23-tal appa rtementen
Onbekend
Ja
Onderkeldering: 340 cm -mv
Ondergrondse pa rking: 400 cm –mv
Funderi ng: 100 cm –mv
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Oppervlakte bodemvers toring:
Verwachte wi jzi ging grondwaters tand:
Toekomsti ge liggi ng boven- en ondergrondse
infrastructuur:

Pa rking/verha rding/groenzone: 50 cm -mv
3294 m 2
Onbekend
Ondergrondse nuts voorzieningen aan de voorgevel
loodrecht naa r het openbaa r domein toe

Toekomsti ge li gging verha rding:

Verha rding (onbekend welke soort) en groenzone
(onbekend welke aanplanting)
De consequentie van de voorgenomen ingreep kan zi jn da t eventuele aanwezige waa rdevolle
a rcheologis che res ten in de ondergrond worden aangetast.
1.1.5

Juridisch kader

Artikel 5.4.1. (07/07/2017 - )
Voorafgaand aan het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen moet
een archeologienota zoals vermeld in artikel 5.4.8 en artikel 5.4.12 opgesteld en bekrachtigd worden in
volgende situaties:
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 dit artikel op terreinen zonder kadastraal nummer geldt de totale oppervlakte van de
hele werf van het te vergunnen werk.
De aanvrager van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen wordt van die
verplichting vrijgesteld:
1° indien de aanvraag volledig 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 aan bestaande lijninfrastructuur en haar
aanhorigheden binnen een archeologische zone, opgenomen in de vastgestelde inventaris van
archeologische zones, waarbij de oppervlakte van de ingreep in de bodem buiten het gabarit van de
bestaande lijninfrastructuur en haar aanhorigheden minder dan 100 m² beslaat;
3° indien de aanvraag betrekking heeft op werkzaamheden aan bestaande lijninfrastructuur en haar
aanhorigheden buiten een archeologische zone, opgenomen in de vastgestelde inventaris van archeologische
zones en buiten een voorlopig of definitief beschermde archeologische site, waarbij de oppervlakte van de
ingreep in de bodem buiten het gabarit van de bestaande lijninfrastructuur en haar aanhorigheden minder
dan 1000 m² beslaat, wanneer de lijninfrastructuur waarvoor de omgevingsvergunning wordt aangevraagd
meer dan 1000 meter bedraagt;
4° 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;
5° indien de handelingen louter betrekking hebben op verbouwingswerken of vernieuwbouw, zonder
bijkomende ingreep in de bodem;
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6° indien de handelingen louter betrekking hebben op de regularisatie van vergunningsplichtige projecten,
overeenkomstig artikel 81 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en alle
ingrepen in de bodem al zijn uitgevoerd;
7° indien de stedenbouwkundige aanvraag kadert in verbeterd bodembeheer en uitsluitend betrekking heeft
op een reliëfwijziging in agrarisch gebied, niet gelegen in een archeologische zone zoals opgenomen in de
vastgestelde inventaris van archeologische zones of een voorlopig of definitief beschermde archeologische
site, als gevolg van een afgraving van teelaarde tot 40 cm en de latere toevoeging met dezelfde teelaarde.
De Vlaamse Regering kan de nadere regels voor deze vrijstellingen bepalen.
De aanvrager van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen kan een al bekrachtigde
archeologienota indienen als de aanvraag 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
werkzaamheden die in de bekrachtigde archeologienota zijn omschreven.
Als er in de archeologienota een archeologische opgraving werd opgelegd, moet deze zijn uitgevoerd en
moet daarover een archeologierapport aan het agentschap zijn bezorgd. In het geval dat er gebruik is
gemaakt van onderafdeling 7 van deze afdeling, moet de bekrachtigde nota zijn uitgevoerd. Als er in de nota
een archeologische opgraving wordt opgelegd, moet daarover een archeologierapport aan het agentschap
zijn bezorgd.
De a rcheologienota werd vervaa rdigd naa r aanleiding va n een aanvraa g voor een s tedenbouwkundige
vergunning. De verpli chting tot de opmaak van een a rcheologienota wordt gekoppeld aan
oppervlaktecri teria. Vanwege de ligging va n het plangebied geheel in een nog niet vastges telde zone ,
binnen een woongebied en het gegeven dat de opdra chtgever niet publieksrechtelijk is , geldt een
verplichting voor het ops tellen van een a rcheologienota bi j bodemingrepen groter dan of geli jk aan 1000
m 2, waa rbi j het perceeloppervlak groter of geli jk aan 3000 m 2.
Aangezien de geplande i ngrepen i n het te ontwikkelen gebied in totaal een oppervlakte van ci rca 3294 m 2
beslaan (bi nnen een totaal perceelsoppervlak van 3294 m 2) en daa rmee de ma xi male onderzoeksgrenzen
worden overs chreden, dient de ini tiatiefnemer een bekra chti gde a rcheologienota te laten opmaken.3
Het vas tstellen van de a rcheologis che waarde van een plangebied dient te gebeuren op grond va n de Code
van Goede Pra ktijk voor de ui tvoering van en rapportering over a rcheol ogis ch vooronderzoek en
a rcheologis che opgra vingen en het gebruik van metaaldetector (versie 2.0). Het doel van de Code is om als
een mini male s tandaa rd te dienen voor de kwalitei t va n a rcheologisch onderzoek en het gebruik van
4
metaaldetectoren in Vlaanderen.
De eventuele vondsten en bi jhorende documenta tie die ti jdens het a rcheologis ch onderzoek worden
verza meld, zullen voorlopi g worden bewaa rd bi j Vlaams Erfgoed Centrum bvba . Na afronding van het totale
onderzoek zullen de vonds ten en da ta worden overgedragen.
1.1.6

Doelstelling en vraagstelling

Voor het bureauonderzoek zi jn de volgende onderzoeks vra gen opges teld:
Zijn mogelijk archeologische waarden in het plangebied aanwezig, en zo ja, wat is de specifieke
archeologische verwachting?
Worden mogelijk archeologische resten bedreigd door de geplande werkzaamheden?

3
4

https://geo.onro erend erfgo ed.b e
Agentschap Onro erend Erfgo ed, 2016
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-

Is het plangebied voldoende onderzocht en zo nee, welke vorm van nader archeologisch onderzoek kan
worden geadviseerd?

Het bureauonderzoek vormt binnen de a rcheologienota de eers te s tap in het vas ts tellen va n de
a rcheologis che waa rde van het gebied. Het doel van het bureauonderzoek is het aan de hand van
s chri ftelijke bronnen verwerven van informa tie over bekende en/of verwachte a rcheologische waa rden in
het plangebied, om daa rmee te komen tot een gespeci ficeerde a rcheologis che verwa chting. Daa rbi j worden
onder a ndere de Centrale Archeol ogis che Inventa ris (CAI), releva nte his toris che kaa rten en
informa tiebronnen omtrent de ondergrond gebruikt.
De beschrijving van de his toris che, a rcheologis che en aa rdwetens chappelijke informa tie is gebaseerd op het
volgende bronma teriaal:
Aa rdkundige gegevens :

Tertiaire kaart

Qua rtai rgeologische kaart 1:50.000

Geomorfologische kaart

Bodemkaa rt 1:50.000

Bodemgebruiks kaart

Bodembedekkingskaa rt

Erosiekaa rt

Hoogteverloopkaarten

Di gi taal Hoogtemodel Vlaanderen

Profielbes chri jvi ngen opges teld bi j opmaak van de bodemkaart
Archeologische gegevens :

Centrale Archeologische Inventa ris (CAI)
His toris che gegevens :

Kadas terplan

Fri cx kaa rten ui t 1712 (Niet geraadpleegd)

Ferra ris kaa rten ui t 1771-1778

Atlas der buurtwegen 1840-1850

Vandermaelenkaa rt 1846-1854

Topogra fis che Militai re Kaart 1850-1864 (Niet geraadpleegd)

Topogra fis che kaa rt

Luchtfoto’s 1979-2017

Orthofoto’s (Niet geraadpleegd)

Archeologische luchtfoto’s (Niet geraadpleegd)
Externe parti jen:

Vlaamse Landmaa tschappi j (Niet geraadpleegd)

Input Onroerend Erfgoed

Regio-experts

Li tera tuur

Corine Landcover (Niet geraadpleegd)

Gemeente (Niet geraadpleegd)

Ama teura rcheologen en heemkundekringen (Niet geraadpleegd)

Nutsmaa ts chappi jen (Niet geraadpleegd)

Iconografis che bronnen

Toponymie

Huidige gebrui kers

Bepaalde historis che gegevens , zoals de Fri cx, topogra fis che Militai re kaa rt, orthofoto’s en a rcheologische
luchtfoto’s zijn niet geraadpleegd omwille van enerzijds niet relevant, anderzijds omwille van het niet
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voorhanden hebben va n de kaa rten. De Vlaamse Landschappelijke en Corine Landcover zijn niet
geraadpleegd omdat deze ook niet voorhanden zijn. Gemeente, ama teura rcheologen en heemkundekri ngen
en nuts maats chappijen zi jn niet geraadpleegd omdat vol doende informatie bekomen is door de
opdra chtgever.

1.2

Assessmentrapport

1.2.1

Beschrijving van de aardwetenschappelijke waarden

Het onderzoeksgebied kenmerkt zich aa rdwetens chappelijk als volgt:
Bron

Informatie
5

Tertiaire kaart

Formatie van Kasterlee (16 m breedte, te situeren vanaf circa 2,3 m
–mv)

Quartairgeologische kaart 1:50.000 (afb. 15)6

Profieltype 1: Geen Holocene en/of Tardiglaciale afzettingen
bovenop de Pleistocene sequentie
ELPw: Eolische afzettingen (zand tot silt) van het Weichseliaan
(Laat-Pleistoceen), mogelijk Vroeg-Holoceen, zand tot zandleem in
het noordelijke en centrale gedeelte van Vlaanderen.
En/of
HQ: Hellingsafzettingen van het Quartair.

Geomorfologie7

Bekken van de Kleine Nete, Kempen

Bodemkaart 1:50.000 8

De bodem in het plangebied is gekarteerd als bebouwde zone (OBbodem).
Ten zuiden van het plangebied situeert zich een matig droge
zandbodem met dikke antropogene humus A-horizont (Zcmbodem).

Reeds verrichte boringen9

Hoogtekaart10

In het plangebied heeft reeds een milieuhygiënisch onderzoek
plaatsgevonden. De boringen werden reeds besproken op
pagina11 t/m 14
Tussen circa 18,5 en 19,2 m +TAW

5

http://www.geopunt.b e/Terti aire k aart.
http://www.geopunt.b e/Quartai rgeologische kaart.
Goolaerts, S. en K. B eert en. 2006.
8
http://www.geopunt.b e/Bodemkaart .
9
http://www.geopunt.b e/Boringenk aart .
10
http://www.geopunt.b e/Hoogtekaart.
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Bron

Informatie

Bodemerosie11
Bodemgebruikskaart12

Zeer weinig erosiegevoelig
Bebouwde oppervlakte en weiland

Bodembedekkingskaart13

Overige afdekking, gebouwen, gras en struiken

De jongste Tertiai re lagen behoren tot de Formatie van Kas terlee. Deze Formatie bes taa t ui t bleekgroen tot
bruin fijn zand, kent paarse klei -hori zonten, is li cht glauconiet- en mi cahoudend en bezit onderaan kleine
zwa rte silexkei tjes . De Forma tie zou vol gens DOV Verkenner 14 ci rca 16 m dik zijn waarbij de Formatie te
situeren valt vanaf 2,3 m –mv. De Forma tie kan gedateerd worden in het Vroege Plioceen (Zanclien, 5,3 tot
3,6 mil joen jaa r geleden).
Geomorfologisch is het projectgebied in het bekken van de Kleine Nete gelegen. Het behoort tot de
depressie van de Schijns-Nete en vormt een laaggelegen gebied waa r de topografie zich onder de 20 m
situeert. Twee duideli jke en rela tief smalle, zuidwest-noordoos t geri chte reliëfseenheden doorbreken deze
vlakte, na melijk de ruggen va n Li chtaa rt en Geel . De rug van Li chtaa rt is het mees t ui tgesproken en s trekt
zi ch ui t van ten noorden va n Herentals over Li chtaa rt tot Kas terlee en wordt voor een groot deel
opgebouwd ui t Pliocene sedimenten (Formatie van Kas terlee). De rug van Geel is meer zuidelijker gelegen
dan de rug van Li chtaa rt en strekt zich ui t ten zuiden van Olen in de ri chting van Geel. De rug van Geel is
opgebouwd ui t de Miocene sedimenten (Forma tie va n Diest). Het is dui delijk da t deze heuvels de hoogs t
15
gelegen delen va n de s treek vormen. Op de rug van Li chtaa rt worden hoogtes berei kt tot ma ximaal 33 m.
Op basis van de Qua rtai r geologische kaart kan a fgeleid worden da t het projectgebied zi ch op de
profiel type 1 bevindt. Di t type bes taat ui t hellingsa fzettingen van het Qua rtair met daa rop eolische
afzettingen van het Wei chseliaan (Laa t-Pleistoceen), mogeli jk Vroeg-Holoceen. De jongs te Tertiai re lagen
worden dus volgens de Qua rtai r geologis che kaa rt (a fb. 15) a fgedekt door dekzanden. Deze
dekza nden zijn va n ni veo-eolische oorsprong en da teren ui t het Wei chselien (Laa t-Pleis toceen) en mogeli jk
16
ui t het Vroeg-Holoceen.
Tijdens het Wei chselien heers te in het noorden van Vlaanderen een poolklimaat en kenmerkte het
lands chap zi ch door een toendra vegeta tie. Omda t de begroeiing schaars was , la g de bodem bloot aan
wi nderosie. Op deze wi jze werd door de wind veel bodemma teriaal verplaats t en in de vorm van glooiende
dekza ndpakketten weer a fgezet. Door de toenemende tempera tuur tijdens het Holoceen (de laats te 10.000
jaa r op de geologis che tijds chaal) begon zich een dicht vegetatiedek te ontwi kkelen. Sedimenten werden
hierdoor vas tgelegd en in de dekzanden begonnen zi ch bodems te ontwikkelen.

11

http://www.geopunt.b e/Bodemerosiek aart .
http://www.geopunt.b e/Bodemgebruikskaart .
http://www.geopunt.b e/Bodembed ekkin gskaart.
14
https://www.dov.vlaanderen.b e/po rtaal/?modul e=verkenn er#ModulePage.
15
Goolaerts, S. en K. B eert en. 2006.
16
http://www.geopunt.b e/Quartai rgeologische kaart.
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Afb. 15.

Locatiekaart van het plangebied op de Quartairgeologische kaart.

Het plangebied is gelegen op een OB-bodem. Echter is het terrein onbebouwd. Ten zuiden van het
plangebied bevindt zi ch een Zcm-bodem. Mogelijk kan deze worden doorgetrokken in het plangebied. Een
Zcm-bodem is een mati g droge zandbodem met dikke antropogene humus A-hori zont (Zcm-bodem).
Dergeli jke gronden met een diepe antropogene humus A-hori zont zi jn pla ggenbodems . Di t zi jn bodems
meteen dikke (> 60 cm) humeuze bovengrond die onts taan is door eeuwenlang gebruik va n plaggenmest
da t behal ve organis ch ma teriaal ook een zekere hoeveelhei d minerale bestanddelen beva t. Hierdoor
17
werden de cultuurgronden gedeel telijk opgehoogd. Door de aanwezigheid va n deze plaggenbodems kan
het oorspronkeli jke loopni veau waa r de a rcheologis che sporen zi ch bevinden, mogelijk goed bewaa rd
gebleven zi jn. Naa rgelang de kleur van de plaggen werden de bodems onders cheiden in bruine of gri jze
plaggen. Onder het plaggendek vindt men vaak overblijfselen va n een verbrokkelde podzol B.
Roes tvers chi jnselen komen voor tussen 60 en 90 cm.

17

Bay ens, L. 1975, 26.

23

VEC Nota 458

OB

Zcm

Afb. 16.

Het plangebied op de bodemkaart.

Het plangebied si tueert zi ch in een lager gelegen gebied met na me tussen ci rca 18,5 en 19,2 m +TAW. Het
terrein kent een onregelma tig verloop. De reden hiervoor is onbekend. Verwi jzingen naa r mogelijke
bebouwing in het noordelijke gedeel te van het plangebied is moeilijk a f te leiden ui t het DTM. Aan de
weerszi jden va n het terrein kent het s teeds een verhoging (A-B en C-D). Di t zou kunnen te wi jten zijn aan de
bebouwing en wegenis die erlangs ligt / loopt.

24
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Afb. 17.

Het plangebied op het Digitaal Terreinmodel Vlaanderen (DTM), inclusief profiel hoogteverloop.

25
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Afb. 18.

26

Het plangebied op het Digitaal Terreinmodel Vlaanderen (DTM).
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1.2.2

Beschrijving van bekende archeologische waarden

Voor het onderzoeksgebied zi jn in de Centrale Archeologische Inventa ris (CAI) van Onroerend Erfgoed de
volgende a rcheologische waa rden en ondergrondse bouwhistoris che waa rden vas tgesteld (afb. 19):

Circa
500 m
101900

Omschrijving

Datering

Uitsnede uit de Centraal Archeologische Inventaris van het onderzoeksgebied.
Afstand t.o.v.
plangebied

CAI nummer

Afb. 19.

Middeleeuwen

Alleenstaande bebouwing (voorloper van het gebouw uit de 17de eeuw)

17de eeuw

Pastorij (vroeger omwald)
Via kaartstudie
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105579

Circa
580 m

17de eeuw

Kapel (vermoedelijk al een voorloper van) via kaartstudie

In de omgeving van het onderzoeksgebied zi jn op basis va n de CAI een tweetal a rcheol ogis che meldi ngen
bekend, met name 101900 en 105579. Beide meldingen betreffen gebouwen ui t de Middeleeuwen en
Nieuwe Ti jd. Ze zi jn gevonden via kaa rtstudie. CAI -melding 105579 (pas torie Onze -Lieve-Vrouwepa rochie,
opgeri cht in 1675) ligt in een beschermd cul tuurhistorisch landschap met een bes che rmd monument.18
In de buurt zijn er ook enkele a rcheologienota ’s geschreven. Op de CAI worden deze weergegeven.
De a rcheologienota met projectcodes 2017A83 en 207C270 Herentalsesteenweg, Lichtaart, gemeente
Kasterlee betreft een bureauonderzoek gevolgd door een lands chappeli jk bodemonderzoek. Het
vervol gonderzoek dat hierbi j werd geadviseerd is een proefsleuvenonderzoek. Ui t het lands chappelijk
bodemonderzoek is gebleken da t er een lage kans is op vuurs teensites en een hogere kans op een intact
sporenni veau. Het plangebied si tueert zi ch hierbij op een overgang tussen een hoger en lager gelegen
gedeel te en op ci rca 560 m van het plangebied .19 Hiermee komt de lands chappeli jke ligging deels overeen
met het huidi ge te onderzoeken plangebied. Of de proefsleuven reeds zi jn ui tgevoerd is onbekend. Hierover
is nog geen nota ui tgeschreven.
Een tweede a rcheologienota is geschreven naa r de heraanleg van de Bloemenwijk (ci rca 520 m va n het
plangebied). In de a rcheologienota is een bureauonderzoek ui tgevoerd gewees t samen met
controleboringen en een visuele inspectie. Hieruit is gebleken da t het plangebied voldoende is onderzocht.
Het plangebied si tueert zi ch in een iets lager gelegen gedeelte. Hier zouden res ten aa nwezig zi jn vana f het
Midden-Paleolithi cum tot en met de Mi ddeleeuwen. Echter zouden de huidige toestand eventuele
a rcheologis che res ten hebben verstoord, alsook zullen de geplande werkzaamheden niet dieper gaan dan
20
het a rcheologis ch ni veau.
Verder is er ook nog een a rcheologienota geschreven ter hoogte va n de Schools traa t en
Herentalsesteenweg (ci rca 250 m van het plangebied). Ui t deze a rcheologienota is gebleken da t er een hoge
ka ns is voor een sporenni veau en een lagere kans voor s teenti jdsi tes. Er wordt vervol gonderzoek
geadviseerd in de vorm van een proefsleuvenonderzoek. Wa t de verdere s tand va n zaken hiervan is, is
onbekend. Er is nog geen nota proeflseuvenonderzoek voorhanden. Het plangebied li gt ongeveer in
21
dezelfde landschappelijke li gging als het plangebied.
Vervolgens zi jn er nog twee a rcheologienota ’s geschreven voor Li chtaart die zi jn bekra chti gd. Deze worden
niet weergegeven op het CAI.
Zo is in de Molenstraa t een bureauonderzoek, een lands chappelijk bodemonderzoek en een
proefsleuvenonderzoek ui tgevoerd i n 2017. Het projectgebied is ci rca 1,8 km van het plangebied
verwi jderd. Uit de vooronderzoeken is gebleken da t het plangebied geen aanwezi gheid heeft van relevante
a rcheologis che sporen. Het plangebied ligt hierbij ongeveer op dezel fde landschappelijke li gging als het
plangebied. 22
Daa rnaas t is er ook ter hoogte van de Poederleesesteenweg in Li chtaa rt een a rcheologienota geschreven
(ci rca 1,7 km va n het plangebied). Er is een a rcheologische verwachting va naf het Neoli thi cum tot en met de
Middeleeuwen. Het plangebied is hierbij in 5 zones opgedeeld waa rbi j één zone niet verder onderzocht zal

18

https://invent aris.onro erenderfgoed .be/erfgo edobject en/47352.
Schoups, A, J. Van Rooi j en J . Huizer. 2017.
Dockx, C., P. Val entijn , F.R.P.M. Mied ema en X. Al ma. 2017.
21
Vervoort, R . 2017.
22
Dockx, C., F.R.P.M Mied ema, D. Van d en Not elaer en J.A.G. Van Rooij. 2017.
19
20
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worden omda t hier een lage verwa chting gel dt. In de overige zones dient wel vervol gonderzoek ui tgevoerd
te worden in de vorm van een landschappelijk bodemonderzoek. Dit onderzoek is echter nog niet
ui tgevoerd.23 Di t project si tueert zi ch eerder in een hogere landschappelijke setting.
Tot slot is er ook een CAI -melding 157411. Deze s taa t niet mee op de CAI -kaa rt aangeduid, maar bevindt
zi ch ci rca 1 km ten zuiden va n het plangebied ter hoogte van Boskant-Heuvelland. Hier heeft men een
proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Er werden restanten van twee lineai re sporen aangetroffen. In het
eers te spoor werd een scherf Ri jnlands aardewerk aangetroffen, waa rdoor di t spoor in de Vroege
Middeleeuwen geda teerd kon worden. Di t spoor bleek overs toven te zijn door het s tuifzandpakket. Het
tweede spoor was van een vergelijkba re aa rd. Het s poor bes tond uit meerdere pa rallelle greppela chtige
sporen. De sporen werden geïnterpreteerd als de resta nten van een zandweg , waa rbi j ka rren de weg
hebben ui tgesleten in de ori ginele bodem. Spoor 1 werd als de ouds te weg geïnterpreteerd, maar deze is
door de overs tui vi ng verdwenen. Hierna heeft men vermoedelijk een omweg gemaakt langs de rand van de
s tuifzandrug, waa rdoor een nieuwe weg (spoor 2), werd gevormd. Er werden geen vonds ten aangetroffen in
spoor 2, waa rdoor een dateri ng van de overs tui ving niet mogeli jk is . In de La te Mi ddeleeuwen was de weg
echter al terug verdwenen. Op di t moment werd het gebied namelijk in cul tuur gebra cht om verdere
vers tui vingen tegen te gaan.24
1.2.3

Beschrijving van de historische situatie, mogelijke verstoringen en bouwhistorische waarden

Historische situatie
Li chtaa rt is een deelgemeente van Kas terlee, gelegen in de provi ncie Antwerpen. Kas terlee werd voor het
eers t vermeld i n 1144 als ‘Casterla’.25 Li chtaa rt werd twee jaa r later, in 1146, voor het eers t vermeld als
‘Lifterde’.26
Li chtaa rt was in het bezi t van de Berthouts van Geel die in 1268 de tienden verkochten aan het Sint Gumma ruska pittel van Lier. Di t kapi ttel verkreeg in 1405 eveneens de pa tronaats rechten van Antoon van
Bourgondië. De heerlijkheid Li chtaa rt werd a chtereenvolgens het bezit va n vers chillende heren en families.
Door een fusionering in 1977 werd onder andere het dorp Li chtaa rt een deelgemeente van Kas terlee.
Li chtaa rt is een landelijk woondorp waa rva n Gallo-Romeinse vonds ten wijzen op een vroege bewoning.27
Bouwhistorische schets
In het plangebied zijn geen waa rdevolle bouwhis toris che monumenten aanwezi g . Di rect ten wes ten van het
plangebied is wel een vas tgesteld bouwkundig erfgoed aanwezig. Het betreft een burgerhuis en een villa
met omliggende tuin ui t de tweede helft va n de 19 de eeuw.

23

Schoenmak ers, L., T. Beu kel aar – Van G eluk en G. Boreel. 2017.
Delaru ell e, S, Van Doninck, J, 2011.
Gysseling, M ., 1960, 555.
26
Gysseling, M ., 1960, 612.
27
https://id.erfgo ed.net/erfgo edobjecten /121670.
24
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Afb. 20.

Burgerhuis.

Afb. 21.

Villa.

Historische kaarten
De his toris che situatie is op vers chillende kaa rten als vol gt:
Bron

Jaartal

Historische situatie

Ferraris kaarten

1771-1778

Atlas der buurtwegen29

Ca. 1840-1850

In het noordelijke gedeelte van het plangebied is bebouwing aanwezig. In
het centrale en zuidelijke gedeelte is gras aanwezig. Het plangebied
behoort tot het parochienummer 63. Het dorp Lichtaart wordt ook reeds
afgebeeld.
In het noordoostelijke gedeelte van het plangebied is bebouwing aanwezig.
Het zijn niet langer twee gebouwen die aanwezig zijn geweest in het

28

28
29

30
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Bron

Jaartal

Vandermaelen kaarten30

1846-1854

Topografische kaart31

1873

Topografische kaart32
Topografische kaart33
34
Topografische kaart

1904
1939
1969

Luchtfoto35

1971

Luchtfoto36

1979-1990

Luchtfoto37

2013-2015

Historische situatie
plangebied volgens de Ferrariskaart. Omwille van de mindere accuraatheid
van deze kaart is het mogelijk dat er reeds vanaf de Ferrariskaart maar één
gebouw stond in het noordoostelijke gedeelte. Verder is het plangebied op
de Atlas der Buurtwegen onbebouwd.
De bebouwing in het noordoostelijke gedeelte van het plangebied lijkt
uitgebreid te zijn in vergelijking met Atlas der Buurtwegen. Verder blijft het
plangebied onbebouwd. Ten zuiden van het plangebied situeert zich een
molen. Het plangebied ligt hierbij midden in een dorpskern.
Het noordelijke gedeelte van het plangebied is nog steeds bebouwd. Het
overige gedeelte van het plangebied is onbebouwd.
Idem aan bovenstaande historische topografische kaart.
Idem aan bovenstaande historische topografische kaart.
Idem.
In het noordelijke gedeelte van het plangebied lijkt een plangebied
aanwezig te zijn. De overige gedeelte van het plangebied is onbebouwd en
in gebruik als braakliggend terrein.
De bebouwing in het noordelijke gedeelte staat er nog steeds. In het
zuidelijke gedeelte is grasland met bomen aanwezig.
De bebouwing in het noordelijke gedeelte is gesloopt. Dit gedeelte, samen
met het centrale gedeelte, lijkt bedekt te zijn met zand. Het zuidelijke
gedeelte is bedekt met gras en bomen.

De Ferra riskaa rten (Ca rte de Ferra ris) zijn een verzameling van 275 gedetailleerde topografis che kaa rten van
de Oostenri jkse Nederlanden. Zi j kwamen tussen 1771 en 1778 tot s tand onder leiding van Joseph de
Ferra ris, generaal bi j de Oos tenri jkse a rtillerie, veldmaars chalk i n de Oostenri jkse Nederlanden. Het is de
eers te s ys tema tis che en grootschalige ka rtering, zowel in “België” als in heel West-Europa .38 Hierui t bli jkt
da t in het noordeli jke gedeelte van het plangebied bebouwing aanwezig is . In het centrale en zuidelijke
gedeel te is gras aanwezig. Het plangebied behoort tot het pa rochienummer 63. Het do rp Li chtaart wordt
ook reeds afgebeeld.

30
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36
http://www.geopunt.b e/Luchtfoto 1979-1990.
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Afb. 22.

Het plangebied op de Ferraris kaart.

Ci rca 60 jaa r later werd de Atlas der Buurtwegen uitgegeven (afb. 23). Dit is een verzameling van boeken
met overzi chts- en detailplannen, da terend van rond 1840. Hierop valt a f te lezen da t het plangebied in het
noordoos telijke gedeelte va n het plangebied bebouwing aanwezig is . Het zijn niet langer twee gebouwen
die aanwezi g zi jn geweest in het plangebied volgens de Ferra riskaa rt. Omwille va n de mindere a ccuraa theid
van deze kaart is het mogelijk da t er reeds vanaf de Ferra riskaa rt maar één gebouw s tond i n het
noordoos telijke gedeel te. Verder is het plangebied op de Atlas der Buurtwegen onbebouwd.

32
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Afb. 23.

Het plangebied op de Atlas der Buurtwegen.

Een zes tal jaar la ter zi jn de Vandermaelenkaarten samenges teld. Di t is een verza meling historische kaa rten
gemaakt door Philippe Vandermaelen (1795-1869). Zi jn "Carte topographique de la Belgique" is gemaakt
tussen 1846 en 1854 op 250 folio's op s chaal 1: 20.000. Op deze kaart lijkt de bebouwing i n het
noordoos telijke gedeel te va n het plangebied uitgebreid te zi jn in vergeli jking met Atlas der Buurtwegen.
Verder bli jft het plangebied onbebouwd. Ten zuiden van het plangebied si tueert zi ch een molen. Het
plangebied ligt hierbi j midden in een dorps kern.
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Afb. 24.

Het plangebied op de Vandermaelenkaarten.

De topogra fische his toris che kaa rten tonen (a fb. 25 t/m 28) geven weer dat het plangebied in het
noordeli jke gedeel te bebouwd is geweest. Het overige gedeel te van het plangebied is onbebouwd.
Onbekend is op wel ke hoogtelijn of tussen welke hoogtelijnen het plangebied zi ch situeert.

34
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Afb. 25.

Het plangebied op de topografische kaart uit 1873.

35

VEC Nota 458

Afb. 26.

36

Het plangebied op de topografische kaart uit 1904.
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Afb. 27.

Het plangebied op de topografische kaart uit 1939.
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Afb. 28.

Het plangebied op de topografische kaart uit 1969.

In het noordeli jke gedeel te va n het plangebied op de luchtfoto 1971 lijkt een plangebied aanwezig te zi jn.
De overige gedeel te van het plangebied is onbebouwd en in gebruik als braa kliggend terrein.

38
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Afb. 29.

Het plangebied op de luchtfoto uit 1971.

De bebouwing in het noordelijke gedeel te staa t er nog s teeds op de luchtfoto 1979-1990. In het zuidelijke
gedeel te is grasland met bomen aanwezi g.
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Afb. 30.

Het plangebied op de luchtfoto uit 1979-1990.

De bebouwing in het noordelijke gedeelte op de luchtfoto 2013-2015 is gesloopt. Di t gedeel te, samen met
het centrale gedeelte, lijkt bedekt te zi jn met zand. Het zuidelijke gedeel te is bedekt met gras en bomen.
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Afb. 31.
1.2.4

Het plangebied op de luchtfoto uit 2013-2015.
Synthese

Het plangebied is momenteel onbebouwd en in gebruik als braakliggend terrein waarbij i n het zuidelijke
gedeel te van het plangebied bebost gebied voorkomt. Momenteel zijn alle gebouwen inclusief funderi ngen,
ui tgezonderd één klein bijgebouw (in het oosteli jke gedeel te van het plangebied), in huidi ge toes tand
afgebroken. Di t tot op een diepte van 2,50 m –mv.
De geplande werkzaamheden houden de bouw van een 23-tal appa rtementen in en beslaan hiermee een
totale oppervlakte van ci rca 1032 m2 . De gebouwen zullen onderkelderd worden tot op een diepte van 3,40
m –mv (afb. 11). Enkel zal in het noordeli jke gebouw ook een ondergrondse ga ra ge aanwezig zi jn tot 4 m –
mv (a fb. 11 en 12). Het overi ge gedeel te van het plangebied zal i ngeri cht worden met een pa rking,
verha rding en een groenzone.. Deze zullen een bodemvers toring hebben van 50 cm –mv. De toekoms tige
nuts voorzieningen zullen worden aangelegd op een diepte van 1 m –mv. Dit va naf de voorgevel loodrecht
naa r het openbaa r domein. Op basis va n de geplande werken kan er ui tgegaan worden van een integrale
vers toring van het plangebied tot op een diepte van 0,5 m en lokaal ter plaatse van de geplande nieuwbouw
tot 3,4 á 4 m onder maai veld.
Op basis van de aa rdkundi ge gegevens is a fgeleid da t het plangebied gelegen is in dek zandgebied.
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 borin gen 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
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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
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 rteerd 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 bodem 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.

42

Leistraat, Lichtaart

Afb. 32.
1.2.5

CAI op DTM.
Potentieel tot kennisvermeerdering, verwachting en conclusie

De voor het bureauonderzoek opgestelde onderzoeks vraag “Zijn mogelijk archeologische waarden in het
plangebied aanwezig, en zo ja, wat is de specifieke archeologische verwachting?” kan als volgt worden
beantwoord:
Ja , er is een a rcheologis che verwa chting voor eventuele a rcheologische res ten uit het La a t-Paleolithicum 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 oo k 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.
De beantwoording van de volgende onderzoeks vraag “Worden mogelijk archeologische resten bedreigd
door de geplande werkzaamheden?” is als vol gt:
De geplande werkzaamheden houden de bouw va n een 23-tal appa rtementen in (in totaal ci rca 1032 m2).
De gebouwen zullen onderkelderd worden tot op een diepte van 3,40 m –mv (a fb. 11). Enkel zal in het
noordeli jke gebouw ook een ondergrondse ga ra ge aanwezi g zi jn tot 4 m –mv (afb. 11 en 12). De pa rking,
verha rding en de groenzone zullen een bodemvers tori ng hebben va n 50 cm –mv. Afb. 13 geeft de locatie
van de groenzone weer. Er zi jn geen dwa rsdoorsneden voorhanden van de verha rding. De verha rding zal
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een bodemoppervla kte hebben van ci rca 878 m2 . Het overige gedeel te van het plangebied zal bedekt
worden met groenzone. De toekomsti ge nuts voorzieningen zullen worden aangelegd op een diepte van 1 m
–mv. Di t vana f de voorgevel loodrecht naa r het openbaa r domein.
Als consequentie van de geplande werkzaamheden kunnen eventuele a rcheologische res ten vers toord
raken. Echter ter hoogte va n het noordelijke gedeel te van het plangebied is het goed mogeli jk da t eventuele
a rcheologis che res ten zi jn vers toord, aangezien men hier de bebouwing reeds heeft gesloopt (ci rca 260 m²).
De bodem in het overige gedeel te van het plangebied zou nog niet vers toord mogen zi jn, echter ka rteert de
bodemkaa rt het gehele terrei n als bebouwde zone. Dit dient eers t verder onderzocht te worden vooraleer
er een deftige ui tspraak gedaan kan worden naa r het voorkomen va n archeologie voor speci fieke periodes.
De beantwoording van de laats te onderzoeks vraa g: “Is het plangebied voldoende onderzocht en zo nee,
welke vorm van nader archeologisch onderzoek kan worden geadviseerd?” is als vol gt:
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 rcheologische 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 manier 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 i n 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.
1.2.6

Samenvatting

In opdra cht heeft Vlaams Erfgoed Centrum in juli 2018 een a rcheologienota opges teld naa r de
a rcheologis che waarde van de loca tie Leis traa t in Li chtaa rt (a fb. 1 en 2). De a rcheologienota bestaa t ui t een
bureauonderzoek en is uitgevoerd naa r aanleiding van de voorgenomen
Op basis va n het bureauonderzoek werd een archeologische verwachting verwa cht vanaf het Laa tPaleoli thi cum tot en met de Nieuwe Ti jd. Het bureauonderzoek heeft dus nog onvoldoende informatie
gegeven betreffende een speci fieke a rcheologis che verwa chti ng. Daarom is het aangewezen om in eerste
ins tantie een vervolgonderzoek te adviseren in de vorm va n een lands chappelijk bodemonderzoek.
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Lijst van afbeeldingen en tabellen
Afb. 1.
Afb. 2.
Afb. 3.
Afb. 4.
Afb. 5.
Afb. 6.
Afb. 7.
Afb. 8.
Afb. 9.
Afb. 10.
Afb. 11.
Afb. 12.
Afb. 13.
Afb. 14.
Afb. 15.
Afb. 16.
Afb. 17.
Afb. 18.
Afb. 19.

Loca tiekaa rt van het plangebied.
Aanduiding va n het uit te voeren a rcheologis ch onde rzoek op het plan va n de bestaande toestand
op het terrein.
Loca tiekaa rt van het plangebied met loca ties va n de vermoedeli jk vers toorde zones .
Loca tie van het plangebied op luchtfoto 2017.
Loca tie van het plangebied op het gewes tplan.
Boringenkaart.
Boring 1.
Boring 2.
Boring 3.
Gegeorefereerd plangebied op de GRB-kaart.
Ondergrondse pa rking (kelderverdieping).
Ondergrondse pa rkeerga ra ge.
Groenzones.
Sfeerbeeld
Loca tiekaa rt van het plangebied op de Qua rtairgeologische kaa rt.
Het plangebied op de bodemkaa rt.
Het plangebied op het Digi taal Terreinmodel Vlaanderen (DTM), inclusief profiel hoogteverloop.
Het plangebied op het Digi taal Terreinmodel Vlaanderen (DTM).
Ui tsnede ui t de Centraal Archeologische Inventa ris van het onderzoeks gebied.
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Afb. 20.
Afb. 21.
Afb. 22.
Afb. 23.
Afb. 24.
Afb. 25.
Afb. 26.
Afb. 27.
Afb. 28.
Afb. 29.
Afb. 30.
Afb. 31.
Afb. 32.

Burgerhuis .
Villa.
Het plangebied op de Ferra ris kaart.
Het plangebied op de Atlas der Buurtwegen.
Het plangebied op de Vandermaelenkaa rten.
Het plangebied op de topogra fische kaart ui t 1873.
Het plangebied op de topogra fische kaart ui t 1904.
Het plangebied op de topogra fische kaart ui t 1939.
Het plangebied op de topogra fische kaart ui t 1969.
Het plangebied op de luchtfoto ui t 1971.
Het plangebied op de luchtfoto ui t 1979-1990.
Het plangebied op de luchtfoto ui t 2013-2015.
CAI op DTM.

Tabel 1. Overzi cht va n de vers chillende (pre)historis che peri oden.
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Bijlage 1 Plannenlijst
Projectcode
Onderwerp

2018G106
Plannenlijs t

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwi jze
Da tum

1
Loca tiekaa rt
Loca tie van het plangebied.
Onbekend
Di gi taal
02/08/2018

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwi jze
Da tum

2
GRB-kaart
Loca tie van het plangebied.
Onbekend
Di gi taal
02/08/2018

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwi jze
Da tum

3
Vers toringkaa rt
Loca tie van vers toorde zones .
Onbekend
Di gi taal
02/08/2018

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwi jze
Da tum

5
Gewes tplan
Loca tie van het plangebied.
Onbekend
Di gi taal
02/08/2018

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwi jze
Da tum

6
Boringenkaart
Locatie van de boringen.
Onbekend
Digitaal
2014

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwi jze
Da tum

7 t/m 9
Technische tekeningen
Boringen 1 t/m 3
Onbekend
Digitaal
2014

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwi jze
Da tum

10
GRB-kaart
Gegeorefereerd plangebied op GRB-kaart.
Onbekend
Digitaal
02/08/2018
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Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwi jze
Da tum

Afb. 10 t/m 14
Technische plannen
Plannen van de geplande werkzaamheden
Onbekend
Digitaal
2018

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwi jze
Da tum

15
Quartairgeologische kaart

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwi jze
Da tum

16
Bodemkaart

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwi jze
Da tum

17 en 18
DTM

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwi jze
Da tum

19
CAI

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwi jze
Da tum

22
Ferrariskaart

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwi jze
Da tum

23
Atlas der Buurtwegen

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal

24
Vandermaelenkaart

Loca tie van het plangebied.
Onbekend
Di gi taal
02/08/2018

Loca tie van het plangebied.
Onbekend
Di gi taal
02/08/2018

Loca tie van het plangebied.
Onbekend
Di gi taal
02/08/2018

Loca tie van het plangebied.
Onbekend
Di gi taal
02/08/2018

Loca tie van het plangebied.
Onbekend
Di gi taal
02/08/2018

Loca tie van het plangebied.
Onbekend
Di gi taal
02/08/2018

Loca tie van het plangebied.
Onbekend

Leistraat, Lichtaart

Aanmaakwi jze
Da tum

Di gi taal
02/08/2018

Plannummer
Type plan

25 t/m 28
Topografische historische kaarten 1873, 1904,
1939 en 1969

Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwi jze
Da tum

Loca tie van het plangebied.
Onbekend
Di gi taal
02/08/2018

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwi jze
Da tum

32
DTM-kaart
CAI op DTM
Onbekend
Digitaal
08/08/2018
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Bijlage 2 Fotolijst

50

Projectcode
Onderwerp

2018G106
fotoli jst

ID
Type
onderwerp

20
Overzi chts foto
Burgerhuis

ID
Type
onderwerp

21
Overzi chts foto
Vila

ID
Type
onderwerp

29
Luchtfoto 1971
Loca tie van het plangebied.

ID
Type
onderwerp

30
Luchtfoto 1979-1990
Loca tie van het plangebied.

ID
Type
onderwerp

31
Luchtfoto 2013-2015
Loca tie van het plangebied.

ID
Type
onderwerp

4
Luchtfoto 2017
Loca tie van het plangebied.
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