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INHOUD
ALGEMEEN

Bij het aanvragen van een omgevingsvergunning kan het zijn dat het toevoegen van een archeologienota
aan de aanvraag verplicht wordt gesteld. De archeologienota wordt geschreven door een erkend
archeoloog en bevat de resultaten van een archeologisch vooronderzoek en een advies voor vrijgave of
eventueel vervolgonderzoek.
Het toevoegen van een archeologienota aan een omgevingsvergunning is afhankelijk van een aantal
criteria:
De totale oppervlakte van de percelen
De oppervlakte van de geplande bodemingrepen
De ruimtelijke bestemming van het terrein
- De ligging van het terrein binnen of buiten een archeologische zone of de site volgens de
inventaris

Figuur 1: Criteria bij stedenbouwkundige vergunningen

2.2

BESCHRIJVING ONDERZOEKSOPDRACHT

Naar aanleiding van een verkavelingsaanvraag heeft ARCHEBO bvba een archeologienota opgemaakt voor
de verkaveling van verschillende percelen tussen de Stekelbremstraat en de Astridlaan in Overpelt in de
provincie Limburg. Het toekomstplan toont 16 nieuwe percelen met elk een bouwzone. Het gebied wordt
toegankelijk gemaakt met een nieuw aangelegde weg. De totale oppervlakte van het projectgebied
bedraagt ongeveer 17.600 m², dit deel is op de volgende kaarten in het blauw aangeduid. De oppervlakte
van het onderzoeksgebied is iets meer dan 10.000 m².
Aangezien de aanvraag voor een verkavelingsvergunning pas na 1 juni 2016 werd ingediend, is een
archeologienota evenwel vereist, zoals vastgelegd in het Onroerenderfgoeddecreet (art. 5.4.1, 5.4.2, 5.4.8
en 5.4.9). Het bureauonderzoek werd uitgevoerd onder leiding van erkend archeoloog Jan Claesen.
Contactpersoon was V. Dewitz. In de onderhavige archeologienota worden de locatie van het terrein en
de geplande werken geanalyseerd. Deze informatie wordt samen met de resultaten van een archeologisch
bureauonderzoek bestudeerd.
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De onderstaande GRB-kadasterkaart en de Orthofoto tonen het projectgebied op de meest recente
stadskaarten en luchtfoto’s.

OPST/18/10/08/1 - Digitale aanmaak
Figuur 2: Situering van het projectgebied en de coördinaten op de GRB-kadasterkaart (Geopunt, 2018)

OPST/18/10/08/2 - Digitale aanmaak
Figuur 3: Situering van het projectgebied op de luchtfoto (Geopunt, 2018)
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DOELSTELLINGEN

In het kader van het Onroerenderfgoeddecreet (decreet van de Vlaamse Regering 12 juli 2013) en het
Onroerenderfgoedbesluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014, is de eigenaar en gebruiker van
gronden waarop zich archeologische waarden bevinden verplicht deze waarden te behoeden en te
beschermen voor beschadiging en vernieling. In het licht van de bestaande wetgeving heeft de
opdrachtgever beslist eventuele belangrijke archeologische waarden te onderzoeken voorafgaande aan
de werken. Dit kan door behoud in situ, als de waarden ingepast kunnen worden in de plannen, of ex situ,
wanneer de waarden onomkeerbaar vernietigd worden. Onderdeel van de archeologienota is dat er
mogelijkheden gezocht worden om in situ behoud te bewerkstelligen en, indien dit niet kan, er
aanbevelingen worden geformuleerd voor vervolgonderzoek.
Om vast te stellen of bij werkzaamheden archeologische waarden zullen vernietigd worden, is een
archeologisch onderzoek nodig. Er wordt een bureauonderzoek uitgevoerd. Op basis van bekende
gegevens van bodemkaarten, uit cartografische en andere historische bronnen en eventueel voorgaand
onderzoek in de directe omgeving van het onderzoeksgebied wordt een inschatting gemaakt van het
archeologisch potentieel van het onderzoeksgebied. Indien uit deze desktopanalyse blijkt dat er een kans
is op het aantreffen van archeologische waarden binnen het onderzoeksgebied, zal de bodem onderzocht
worden op gaafheid van het bodemprofiel en de aanwezigheid van archeologische indicatoren.
Deze archeologienota dient bekrachtigd te worden door het Agentschap Onroerend Erfgoed om nadien
bij de aanvraag gevoegd te worden.

2.2

RANDVOORWAARDEN

Archeologisch bodemonderzoek kon pas uitgevoerd worden na de kapping van de aanwezige bomen. Het
terrein was voor een deel bebost. Na het verkrijgen van een kapvergunning mogen de bomen maar
gerooid worden tot op het maaiveld. Stronken mogen pas verwijderd worden totdat alle archeologische
onderzoeken zijn uitgevoerd of in functie ervan. Het verwijderen van de stronken kan leiden tot een
verstoring aan het archeologisch archief, wat vermeden moet worden. Het handelt hier dan ook om een
archeologienota met uitgesteld vooronderzoek.
Het terrein was bij aanvang van het onderzoek toegankelijk. Het onderzoek kon in goede en droge
omstandigheden uitgevoerd worden.

2.3

ONDERZOEKSVRAGEN

Het doel van het vooronderzoek met ingreep in de bodem is een archeologische evaluatie van het terrein.
Hierbij moeten eveneens op zijn minst een aantal onderzoeksvragen worden beantwoord.
De volgende onderzoeksvragen moeten met dit onderzoek minimaal beantwoord worden:
-

Welke zijn de waargenomen horizonten, beschrijving + duiding?

-

In hoeverre is de bodemopbouw intact?

-

Zijn er nog archeologisch relevante niveaus aanwezig?

-

Vanaf wanneer kwam het terrein in gebruik? Welke sporen zijn hiervan terug te vinden en op
welke diepte? Hoeveel archeologische niveaus zijn er aanwezig? En hoe onderscheiden ze zich?

-

Hoe is de bewaringstoestand van de sporen? Wat is de potentiële impact van de geplande
ruimtelijke ontwikkeling op de waardevolle archeologische vindplaatsen?

-

Maken de sporen deel uit van één of meerdere structuren?
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-

Behoren de sporen tot één of meerdere periodes?

-

Kunnen archeologische vindplaatsen in tijd, ruimte en functie afgebakend worden (incl. de
argumentatie)?

-

Wat is de aard, omvang, datering en bewaringstoestand van de aangetroffen archeologische
resten?

-

Kunnen er structuren aangeduid worden? Wat is hun onderlinge samenhang?

-

Kan op basis van het sporenbestand in de proefsleuven een uitspraak worden gedaan over de
aard en omvang van occupatie?

-

Zijn er indicaties (greppels, grachten, lineaire paalzettingen, …) die kunnen wijzen op een
inrichting van een erf/nederzetting?

-

Kunnen sporen gelinkt worden aan nabijgelegen archeologische vindplaatsen?

-

Wat zeggen de aangetroffen vondsten over de welstand, levenswijze, sociale, economische en
culturele achtergrond van de bewoners gedurende hun gebruiksperiode?

-

In hoeverre verstoorde de recente bebouwing het archeologische erfgoed?

-

Voor waardevolle archeologische vindplaatsen die bedreigd worden door de geplande
ruimtelijke ontwikkeling en die niet in situ bewaard kunnen blijven:
o

Wat is de ruimtelijke afbakening (in drie dimensies) van de zones voor
vervolgonderzoek?

o

Welke aspecten verdienen bijzondere aandacht, zowel vanuit methodologie als aanpak
voor het vervolgonderzoek?

-

Welke vraagstellingen zijn voor vervolgonderzoek relevant?

-

Zijn er voor de beantwoording van deze vraagstellingen natuurwetenschappelijke onderzoeken
nodig? Zo ja, welke type staalnames zijn hiervoor noodzakelijk en in welke hoeveelheid?

Het onderzoek is succesvol indien aan al deze vragen een gepast antwoord kan gegeven worden.
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HUIDIGE & TOEKOMSTIGE SITUATIE
HUIDIGE SITUATIE

Het projectgebied ligt tussen de Stekelbremstraat en de Astridlaan in Overpelt in de provincie Limburg.
Volgens het gewestplan is het projectgebied gesitueerd in woongebied. Momenteel bestaat het
onderzoeksgebied voornamelijk uit grasgebied. Op enkele plaatsen staan bomen. Langs de Astridlaan is
er op het projectgebied bebouwing aanwezig. Deze percelen met bebouwing maken geen deel uit van het
onderzoeksgebied.

Figuur 4: Het projectgebied gezien vanaf de Stekelbremstraat (Google Street view, 2017).

OPST/17/06/27/3 - Digitale aanmaak
Figuur 5: Situering van het projectgebied op Orthofoto (Geopunt, 2017)
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OPST/17/06/27/4 - Digitale aanmaak
Figuur 6: Situering van het projectgebied op het gewestplan (Geopunt, 2017)

OPST/17/06/27/5 - Digitale aanmaak
Figuur 7: Photokeyplan (ARCHEBO bvba, 2017)
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OPST/F/1

3.2

OPST/F/2

OPST/F/3

OPST/F/4

OPST/F/5

TOEKOMSTIGE SITUATIE

De initiatiefnemer plant de verkaveling van verschillende percelen tussen de Stekelbremstraat en de
Astridlaan in Overpelt. Het toekomstplan toont 16 nieuwe percelen met elk een bouwzone. Het gebied
wordt toegankelijk gemaakt met een nieuw aangelegde weg.
De volgende kaarten tonen de geplande werken.
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Figuur 8: Toekomstplan (V. Dewitz, 2017).

OPST/17/06/27/6 - Digitale aanmaak
Figuur 9: Toekomstplan (ARCHEBO bvba, 2017).
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BUREAUSTUDIE

Het doel van de bureaustudie is de aanwezigheid, aard en bewaringsomstandigheden van het
archeologische erfgoed te kunnen inschatten, de landschappelijke opbouw van het gebied te kennen, om
de impact van de werken op het aanwezige archeologische erfgoed in te schatten en daaruit concrete
aanbevelingen te formuleren voor de verdere prospectiestrategie. Hierbij worden zo veel mogelijk
cartografische en andere bronnen geraadpleegd.
De bureaustudie werd in juni 20171 uitgevoerd door Studiebureau Archeologie met het volgende als
conclusie:
“Het gebied rond het projectgebied is sinds lang bekend als een archeologische rijke zone. Er werd een
urnenveld uit de late bronstijd / vroege ijzertijd opgegraven. In hetzelfde gebied iets naar het zuiden, op
bijna 2 km van het projectgebied, situeerde zich ook een Romeinse nederzetting. Ten noorden hiervan
situeerde zich een belangrijk grafveld uit de ijzertijd. De CAI maakt vooral melding van Metaaltijdvondsten,
nl. celtic fields. Het dichtstbijzijnde celtic field bevindt zich op amber 100 m van het projectgebied. Het is
dus duidelijk dat de regio vanaf de late bronstijd tot en met de Romeinse periode een rijke bewoning
gekend heeft. De ontginningsgeschiedenis gaat er mogelijk zelfs terug tot het laat-neolithicum.”
“Het bureauonderzoek heeft aangetoond dat het projectgebied gelokaliseerd is in de omgeving van
mogelijk historisch en archeologisch belanghebbende locaties. Gezien de reële kans dat er binnen het
plangebied nog intacte archeologische resten aanwezig zijn, stelt ARCHEBO bvba verder vooronderzoek
voor.”

5

ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK MET INGREEP IN DE BODEM

5.1
5.1.1

BESCHRIJVING ONDERZOEKSOPDRACHT
Onderzoeksopdracht

Het doel van het voorgestelde proefsleuvenonderzoek is het evalueren van de archeologische waarde op
het gehele terrein door een beperkt maar statistisch representatief deel van dat terrein op te graven,
zodoende het archeologisch potentieel van het terrein na te gaan. Hierbij dient nagegaan te worden of er
archeologische niveaus aanwezig zijn in het projectgebied en op welke diepte om een inschatting te
kunnen maken van de verstorende impact van de geplande werken. Verder dient het vooronderzoek met
ingreep in de bodem uitspraken te kunnen doen over de aan- of afwezigheid van een archeologische site
binnen het onderzoeksgebied en over het potentieel op kennisvermeerdering. Dit gebeurt door middel
van een minimum aan destructie van het archeologisch erfgoed.

5.1.2

Randvoorwaarden

Het terrein was voor een deel bebost (met mogelijke beperkte verstoring door wortelgroei).
De bomen werden gerooid tot op het maaiveld en de stronken werden ter plaatse behouden totdat alle
archeologische onderzoeken uitgevoerd waren.
Het terrein was bij aanvang van het onderzoek toegankelijk. Het onderzoek kon in goede en droge
omstandigheden uitgevoerd worden.

1

Claesen et al. (2017): p. 33-36.
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Methode en technieken2

ARCHEBO bvba adviseerde een vooronderzoek met ingreep in de bodem door middel van proefsleuven
binnen een verkleind areaal met een totale oppervlakte van ca. 10000m² op de percelen tussen de
Stekelbremstraat, de Holvenstraat, De Astridlaan en de Gagelweg. Kadastraal staan deze percelen
genummerd als: Overpelt, afdeling 2 Sectie D nr. 105x60, 105t60, 105n58/deel, 105g34/deel en
105a62/deel.
Het vooronderzoek heeft als doel een nauwkeuriger zicht te krijgen op de gaafheid van de te onderzoeken
zones alsook om de aanwezigheid van archeologische waarden in de vorm van sporen in te schatten. Het
doel van proefsleuven is uitspraken te doen over de archeologische waarde van de totaliteit van het
terrein door een beperkt, maar statistisch representatief deel van het terrein te onderwerpen aan
archeologisch onderzoek. Dit representatief staal laat toe om de archeologische verwachting te toetsen
en een gefundeerde uitspraak te doen over de totale archeologische waarde van het terrein.
Tijdens het proefsleuvenonderzoek wordt de methode van de continue sleuven gebruikt:
Parallelle proefsleuven ononderbroken over het volledige oppervlak van het
onderzoeksgebied;
- De afstand tussen de proefsleuven bedraagt niet meer dan 15 m (van middelpunt tot
middelpunt);
De proefsleuven zijn 2 m breed; De proefsleuven worden zo ingeplant dat ze:
- Verspreid over het projectgebied liggen
- Zo lang mogelijk zijn
- Loodrecht op de Stekelbremstraat komen te liggen
Om een dekkingspercentage te bereik van ongeveer 10% wordt aangeraden te werken met proefsleuven
van 2 meter breed met een maximale tussenafstand van 15 meter. Kijkvensters dienen steeds aangelegd
te worden, ook als er geen sporen worden aangetroffen. Kijkvensters dienen om de schijnbare
afwezigheid van de sporen te verifiëren. De zijden van de kijkvensters meten maximaal de afstand tussen
twee sleuven. Met de kijkvensters of dwarssleuven kan een dekkingspercentage van 12,5% bereikt
worden, wat wenselijk is voor degelijke uitspraken over het geheel van het terrein. Indien hiervan wordt
afgeweken, wordt dit eveneens beargumenteerd.
Tijdens het proefsleuvenonderzoek dient de nodige aandacht te gaan naar de bodemopbouw in het
plangebied. Tevens dient het aangelegde vlak alsook de storthopen met een metaaldetector op signalen
gecontroleerd te worden.
Vondsten gedaan bij de aanleg van het vlak worden als zodanig geregistreerd, indien mogelijk per laag
waarin ze werden aangetroffen. Vondsten die tijdens de aanleg al kunnen worden geassocieerd met een
spoor worden gekoppeld aan het betreffende spoor geregistreerd. Indien tijdens het couperen van sporen

2

Claesen et al. (2017): p.7.
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in functie van de beantwoording van onderzoeksvragen, vondsten worden gedaan, worden deze
eveneens gekoppeld aan het spoor.
Diagnostisch vondstmateriaal wordt aan een assessment onderworpen door een specialist teneinde de
sporen en/of de aangetroffen vindplaats(en) te kunnen plaatsen in de tijd.

OPST/18/10/08/7 - Digitale aanmaak
Figuur 10: Voorgestelde inplanting proefsleuven (ARCHEBO bvba, 2017)

5.1.4

Onderzoeksstrategie

De opmetingen werden handmatig uitgevoerd met behulp van een GPS-aangestuurd systeem met een
precisie van 1cm. De teelaarde, het aangelegde vlak, de sporen en de storthopen werden onderzocht met
een metaaldetector. Het archeologisch vlak werd aangelegd door een kraan met een tandenloze graafbak
en handmatig opgeschoond voor een betere zichtbaarheid. De archeologische grondsporen kregen een
uniek nummer, werden beschreven en geregistreerd via foto’s en opmetingen. De grondsporen werden
gecoupeerd, onderzocht en waar nodig bemonsterd.
De archeologische opgraving werd uitgevoerd door ARCHEBO bvba en dit op 5 oktober onder leiding van
erkend archeoloog Jan Claesen (OE/ERK/Archeoloog/2015/00014). Voorliggende archeologierapport is
het voorlopig verslag van de uitgevoerde werkzaamheden.
Bij het archeologisch onderzoek werd niet afgeweken van het vooropgestelde Programma van
Maatregelen

5.1.5

Advies specialisten en wetenschappelijke advisering

Advies of wetenschappelijke begeleiding op het terrein werd niet als nodig beschouwd. Annick Arts
fungeerde als erfgoedconsulent archeologie namens het Agentschap Onroerend Erfgoed.
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ASSESSMENT PROEFSLEUVENONDERZOEK
Inleiding

Het resultaat van een archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem wordt met een minimum
aan destructie van het archeologisch erfgoed bereikt. Zowel het deel van het terrein dat onderzocht wordt
als het deel van de sporen dat opgegraven wordt, is steeds statistisch representatief en laat toe uitspraken
te doen over het geheel van het terrein, behalve bij vooronderzoek met ingreep in de bodem met het oog
op wetenschappelijke vraagstellingen. Zones van het opgravingsvlak die sporen of archeologische
artefacten bevatten, worden terug afgedekt om te voorkomen dat degradatie ervan zou optreden, in
afwachting van een opgraving of definitief fysiek behoud.3
Binnen het onderzoeksgebied werden zeven proefsleuven en drie kijkvensters aangelegd opdat het
gewenste percentage (12,5%) van de totaaloppervlakte vrij gelegd zou worden. Uiteindelijk werd er
ca.1268m² vrij gelegd wat neerkomt op 12,31% van de totale oppervlakte. Tegen het bestaande gebouw
binnen het projectgebied werd een strook verstoring vastgesteld.
De kijkvensters werden aangelegd op de hoger gelegen zones waar de bewaring van de archeologische
sporen beter zou kunnen zijn. De proefsleuven en kijkvensters werden aangelegd op één archeologisch
niveau, tussen 40 en 50 cm t.o.v. het huidig maaiveld, wat neerkomt op een diepte tussen ca. 46,6 en
47,2m TAW.

OPST/18/10/08/8 - Digitale aanmaak
Figuur 11: Onderzoeksgebied met proefsleuven en TAW-hoogtes (ARCHEBO bvba, 2018).

3

Agentschap Onroerend Erfgoed, 64–65.
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5.2.2
5.2.2.1

Bodemkundige opbouw
Landschappelijke profielen

Volgens de bodemkaart van Vlaanderen ligt het onderzoeksgebied in gebied dat gekarteerd staat als:
t-Scf: Zwak gleyige lemige zandbodem met weinig duidelijke humus en/of ijzer B horizont met
terrassubstraat op geringe of matige diepte.
t-Sdp(o): Matig gleyige lemige zandbodem zonder profielontwikkeling met terrassubstraat op geringe of
matige diepte en een sterke antropogene invloed.
Het noordelijk gedeelte van het projectgebied staat gekarteerd als onder bebouwing (‘OB’).
Over het gehele terrein werden er vier profielen opgeschoond en geregistreerd met een goede spreiding,
dit om een goede studie te kunnen maken over de profielopbouw van het onderzoeksterrein.
Er zijn drie relevante bodemhorizonten aanwezig. De bovengrond bestaat uit zwak lemig zand en is
opgebouwd uit een ploeglaag of Ap-horizont met een donker bruingrijze kleur en een onderliggende
bioturbatiehorizont. De dikte van beide pakketten fluctueert tussen 40 cm (P2 en P3) en 60 cm (P1 en P4).
De ondergrond of C-horizont bestaat uit geel gevlekt zwak lemig zand. Het archeologisch relevant niveau
(en dus het aanlegvlak) situeert zich net onder de A-horizont.

OPST/F/6
Figuur 12: Profiel in werkput 1 (ARCHEBO bvba, 2018)

OPST/F/7
Figuur 13: Profiel 2 in werkput 4 (ARCHEBO bvba, 2018)
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OPST/F/8
Figuur 14: Profiel 3 in werkput 6 (ARCHEBO bvba, 2018)

5.2.3

OPST/F/9
Figuur 15: Profiel 4 in werkput 7 (ARCHEBO bvba, 2018)

Sporen en structuren

Er werden in totaal 2 archeologische sporen aangeduid en beschreven. Daarnaast werden nog een aantal
recente verstoringen ingemeten en op plan gezet. Deze sporen zijn van antropogene oorsprong en kunnen
als een (perceels)greppel en als een relatief recente kuil of paalgat geïnterpreteerd worden.
Voor het verdere verloop van de greppel werd een kijkvenster (KV1) aangelegd. De greppel liep verder
door, maar kon echter niet waargenomen worden in de andere proefsleuven.

OPST/F/10
Figuur 16: Spoor 1 in werkput 3 (ARCHEBO bvba, 2018)
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OPST/F/11
Figuur 17: Greppel (SP2) in werkput 5 (ARCHEBO bvba, 2018)

OPST/F/12
Figuur 18: Recente verstoring in werkput 2 (ARCHEBO bvba, 2018)

5.2.4

Vondstmateriaal

Tijdens het archeologisch onderzoek werden geen vondsten gedaan.

5.2.5

Stalen

Er werden geen stalen genomen tijdens het proefsleuvenonderzoek.
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OPST/18/10/08/9 Digitale aanmaak
Figuur 19:
Allesporenplan
(ARCHEBO bvba,
2018).
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Interpretatie

Verspreid over het terrein werden in totaal 2 sporen aangetroffen en geregistreerd. Het betreft een
(perceels)greppel en een relatief recente (paal)kuil.
Hieronder worden de vooropgestelde onderzoeksvragen beantwoord:
-

Welke zijn de waargenomen horizonten, beschrijving + duiding?

We hebben te maken met een A/C-bodemopbouw. Waarbij er een Ap-horizont met
bioturbatiehorizont van tussen de 40 en de 60cm diep bovenop de C-horizont ligt. De ondergrond of
C-horizont bestaat uit geel gevlekt zwak lemig zand.
-

In hoeverre is de bodemopbouw intact?

De bodem is sterk verploegd tot een diepte van ca. 40 tot 60cm.
-

Zijn er nog archeologisch relevante niveaus aanwezig?

Ja, het archeologisch relevante niveau bevond zich net onder de Ap-horizont.
-

Vanaf wanneer kwam het terrein in gebruik? Welke sporen zijn hiervan terug te vinden en op
welke diepte? Hoeveel archeologische niveaus zijn er aanwezig? En hoe onderscheiden ze zich?

Het terrein is reeds sinds lang in gebruik als landbouwgrond. Het is echter moeilijk exact te dateren
bij afwezigheid van vondsten. Wel bleek er uit de bureaustudie dat er in de nabijheid het bestaan van
Celtic fields wordt vermoed. Hiervoor werden er geen aanwijzingen gevonden bij het
proefsleuvenonderzoek.
-

Hoe is de bewaringstoestand van de sporen? Wat is de potentiële impact van de geplande
ruimtelijke ontwikkeling op de waardevolle archeologische vindplaatsen?

De sporen zijn goed bewaard. De geplande werken zullen deze sporen verstoren. Echter de potentie
op kennisvermeerdering van deze sporen is miniem.
-

Maken de sporen deel uit van één of meerdere structuren?

Neen.
-

Behoren de sporen tot één of meerdere periodes?

Het valt moeilijk op te maken uit welke periode de sporen dateren gezien de afwezigheid van
dateerbaar vondstenmateriaal.
-

Kunnen archeologische vindplaatsen in tijd, ruimte en functie afgebakend worden (incl. de
argumentatie)?

Neen.

-

Wat is de aard, omvang, datering en bewaringstoestand van de aangetroffen archeologische
resten?

Er werden geen relevante archeologische resten aangetroffen.
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Kunnen er structuren aangeduid worden? Wat is hun onderlinge samenhang?

N.v.t.
-

Kan op basis van het sporenbestand in de proefsleuven een uitspraak worden gedaan over de
aard en omvang van occupatie?

Gezien het geringe aantal sporen is het onmogelijk een uitspraak te doen over de aard en omvang
van de eventuele occupatie.
-

Zijn er indicaties (greppels, grachten, lineaire paalzettingen, …) die kunnen wijzen op een
inrichting van een erf/nederzetting?

Er werd een greppel gevonden die eventueel als perceelsgrens kan gediend hebben. Bij het aanleggen
van het kijkvenster (KV1) bleek deze verder rechtdoor te lopen. Deze kwam echter niet terug in de
volgende proefsleuven.
-

Kunnen sporen gelinkt worden aan nabijgelegen archeologische vindplaatsen?

Neen.
-

Wat zeggen de aangetroffen vondsten over de welstand, levenswijze, sociale, economische en
culturele achtergrond van de bewoners gedurende hun gebruiksperiode?

Er werden geen vondsten aangetroffen bij het aanleggen van de proefsleuven.
-

In hoeverre verstoorde de recente bebouwing het archeologische erfgoed?

De sterke verploeging van de bodem kan het bodemarchief hebben aangetast tot op een diepte van
40 tot 60cm.
-

Voor waardevolle archeologische vindplaatsen die bedreigd worden door de geplande ruimtelijke
ontwikkeling en die niet in situ bewaard kunnen blijven:
o

o

-

Wat is de ruimtelijke afbakening (in drie dimensies) van de zones voor
vervolgonderzoek?
N.v.t.
Welke aspecten verdienen bijzondere aandacht, zowel vanuit methodologie als aanpak
voor het vervolgonderzoek?
N.v.t.

Welke vraagstellingen zijn voor vervolgonderzoek relevant?

N.v.t.
-

Zijn er voor de beantwoording van deze vraagstellingen natuurwetenschappelijke onderzoeken
nodig? Zo ja, welke type staalnames zijn hiervoor noodzakelijk en in welke hoeveelheid?

N.v.t.
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WAARDERING EN KENNISVERMEERDERING

De regio rond het projectgebied is sinds lang bekend als een archeologische rijke zone en heeft vanaf de
late bronstijd tot en met de Romeinse periode een rijke bewoning gekend. De ontginningsgeschiedenis
gaat er mogelijk zelfs terug tot het laat-neolithicum.
Het proefsleuvenonderzoek leverde echter weinig resultaten op met maar twee archeologisch relevante
sporen en geen vondstmateriaal. De minieme kennisvermeerdering van deze sporen leidt ertoe dat er
geen verder archeologisch onderzoek nodig geacht wordt.

7
7.1

SAMENVATTING
VOOR EEN GESPECIALISEERD PUBLIEK

Doelstelling van een onderzoek in de vorm van proefsleuven is nagaan of archeologische niveaus aanwezig
zijn in het onderzoeksgebied, op welke diepte deze aanwezig zijn en het potentieel op
kennisvermeerdering bepalen. De gestelde voorwaarden voor een dergelijk onderzoek in de Code van de
Goede Praktijk zijn hier richtinggevend. Indien hiervan wordt afgeweken, dient dit beargumenteerd te
worden.
Tijdens het archeologische onderzoek in vorm van proefsleuven werden in totaal slechts 2 sporen
aangetroffen en geregistreerd. Het betreft een (perceels)greppel en een (paal)kuil. De potentie op
kennisvermeerdering van deze twee sporen is miniem.
Verder archeologisch onderzoek wordt niet nodig geacht.

7.2

VOOR EEN NIET-GESPECIALISEERD PUBLIEK

Doelstelling van een onderzoek in de vorm van proefsleuven is nagaan of archeologische niveaus aanwezig
zijn in het onderzoeksgebied, op welke diepte deze aanwezig zijn en het potentieel op
kennisvermeerdering bepalen. De gestelde voorwaarden voor een dergelijk onderzoek in de Code van de
Goede Praktijk zijn hier richtinggevend. Indien hiervan wordt afgeweken, dient dit beargumenteerd te
worden.
Tijdens het archeologische onderzoek in vorm van proefsleuven werden in totaal slechts 2 sporen
aangetroffen en geregistreerd. Het betreft een (perceels)greppel en een (paal)kuil. De potentie op
kennisvermeerdering van deze twee sporen is miniem.
Verder archeologisch onderzoek wordt niet nodig geacht.
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