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1

Inleiding

In opdra cht heeft het Vlaams Erfgoed Centrum in mei 2018 een a rcheologienota opges teld naa r de
a rcheologis che waarde van de loca tie Kerkhofs traat 439 te Boom (Afb. 1). De archeologienota bes taat uit
een bureauonderzoek en is ui tgevoerd naa r aanleiding va n de voorgenomen bouw van een handels ruimte
met pa rking.

Afb. 1.

Aanduiding van het plangebied met deelgebiednummers op de Basiskaart Vlaanderen (GRB).
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Resultaten van het vooronderzoek zonder ingreep in de bodem

Het vooronderzoek heeft tot dus ver bes taan ui t een bureauonderzoek (prospectie zonder ingreep in de
bodem).
Ui t dit onderzoek is gebleken da t de natuurli jke ondergrond aan het oppervlak bes taa t uit dekzanden va n
(ni veo-)eolische oorsprong met een dikte van 2 tot 6 m. De dekzanden da teren uit het Wei chseliaan (Laa tPleistoceen) en kunnen in potentie res ten vana f het Laa t-Paleolithicum beva tten.
Archeologische res ten ui t het Paleolithicum en het Mesoli thi cum mani festeren zi ch als een horizontale
spreiding en een verti cale spreidi ng (doorda t ma teriaal da t oorspronkelijk aan het oppervlak lag, door
bodemvormingsprocessen langzaam door de top van het sedi ment zakt) van vonds ten zonder sporenni veau
en kunnen voorkomen vana f het ori ginele maaiveld. Echter de lager gelegen gebieden aan de Molenbeek
werden ti jdens deze periodes vermoedeli jk interessanter gevonden. Er zi jn dan ook nog geen meldingen
bekend va n vondsten uit de Steenti jd in de omgeving van het plangebied, al zou di t ook te wi jten kunnen
zi jn aan een gebrek aan onderzoek in deze omgevi ng. Desondanks kan de aanwezi gheid van a rcheol ogis che
waa rden ui t het Laa t-Paleolithi cum en het Mesoli thi cum niet uitgesloten worden.
Archeologische res ten vana f het Neolithi cum tot en met de Mi ddeleeuwen kunnen voorkomen vanaf het
maai veld. Een eventueel sporenni veau is het bes te zi chtbaa r vana f de mogelijk aanwezige B horizont. Ook
van deze periodes zi jn geen meldingen bekend. De liggi ng van het plangebied op een helling en de
aanwezi gheid van een ma ti g natte bodem doen vermoeden da t het plangebied aantrekkeli jk was ti jdens
deze periodes voor bewoni ng of andere a cti vi teiten. De verwachting aan eventuele a rcheologische res ten
vana f het Neolithicum tot en met de Mi ddeleeuwen wordt hierdoor hoog inges cha t.
De verwa chting van res ten ui t de Nieuwe Tijd wordt gering inges cha t. Uit het his toris ch kaa rtmateriaal blijkt
na melijk da t het gebied niet bebouwd was.
Een groot deel van het plangebied is reeds vers toord door de aanwezige bebouwing en verha rdi ng. Ter
hoogte van het bes taande gebouw kan vermoedeli jk ui tgegaan worden va n een vers toring tot mins tens
80cm –mv ter hoogte van de funderingen en ter plaa tse van de verha rdingen en vl oerpla ten kan ui tgegaan
worden van een mini mumvers toring van 30cm –mv. Van de hoogtekaa rten kan bovendien a fgeleid worden
da t het maai veld van het plangebied 60-80cm lager ligt da n omliggende percelen, vermoedeli jk als gevol g
van ni vellering door afgra ving.
De vers toring va n het gebied kan tot gevolg hebben da t eventuele a rcheologische res ten vers toord zijn. De
hoogte van het oorspronkelijk maaivel d – in het geval van a fgra vi ng – en de diepte van de bodemvers toring
door de bes taande terreininri chti ng zijn echter niet exa ct gekend. Daa rmee is ook de ma te van vers toring
van eventuele a rcheologis che waa rden en het aanwezi ge kennispotentieel onbekend. Een si te met
sporenni veau of een a rtefa ctensi te – welke doorgaans gekenmerkt worden door een verti cale spreiding van
vonds ten – kunnen dus nog (gedeelteli jk) inta ct aanwezi g zi jn binnen het plangebied.
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Aanleiding van het onderzoek

Bi nnen het plangebied (ca . 5696 m 2) wordt een nieuwe handels rui mte gepland met bijhorende pa rking.
Voor het aanva ngen van de bouwwerken zal het terrein eers t ongeveer 40cm tot 45 cm opgehoogd worden.
Na de ophoging zal het terrein voor vers chillende doeleinden worden ingeri cht, met vers chillende vormen
en maten van vers toring. De volgende dieptes zijn ten opzi chte van het nieuwe maai veld.
De vers toring va n de ondergrond ter hoogte van het nieuwe gebouw zal beperkt zijn. De vloer van het
gebouw (1981,77m²) zal na melijk een di kte hebben va n slechts 30 cm hebben, minder diep dan de geplande
verhoging va n het terrein. De groots te vers tori ng wordt hier veroorzaakt door de funderi ng en RWA -leiding,
maa r deze liggen geconcentreerd in drie ri jen. Momenteel wordt na melijk een zoolfundering gepland
bes taande ui t 3 x 9 kolommen va n 120 x 120 cm en 120 x 180 cm en een tussenafs tand van 5 m (mogelijk te
vervangen door een paalfundering). Deze zullen rei ken tot een diepte van ongeveer 2,5m –mv. Langs de drie
kolomri jen komen RWA-leidingen te liggen die leiden naa r een regenwa terput aan de a chterzi jde van het
gebouw die tot 3,3m –mv zal reiken.
Bui ten de bebouwing is de vers toring va n de ondergrond aanzienlijker. Ten westen, ten zuiden en ten
oosten van het nieuwe gebouw wordt een verha rde zone voorzien (ongeveer 3007m²), waa rvoor de bodem
tot ongeveer 75cm –mv ui tgegra ven. Ten noordoosten en ten zuidoos ten van het nieuwe gebouw worden
bovendien infil tra tiesys temen voorzien. Een infil tra tieveld ten noordoosten van het gebouw kri jgt een
oppervlakte va n 80m²en zal tot 1,3m –mv reiken. Een s ys teem in het zuidoos ten va n het gebied kri jgt een
oppervlakte va n 137,8m² en zal tot 1,8m –mv rei ken. Naa r deze s ystemen en naa r de doorgaande weg lopen
onder de verha rding nieuwe nutsleidingen en riolering. De nutsleidingen komen op een diepte va n ongeveer
1m –mv te liggen en de riolering op ma ximum 1,5m –mv.
Tot slot, worden er langs de verha rding en ter hoogte van het infil tra tieveld groenzones voorzien. De diepte
van de vergra ving zal hier beperkt zijn. Er wordt voornameli jk lage beplanting aangebra cht. Er zullen ook
een vi jftal bomen aangeplant worden, maa r deze komen ter hoogte va n het infil tra tieveld te liggen waar al
eerder gegra ven zal zijn.
Met na me de werken bui ten de geplande bebouwi ng reiken dus tot voorbi j de geplande ophoging. Of deze
werken ook voorbij de bes taande vers tori ngen rei ken en eventuele a rcheologis che waarden zullen
aantasten is echter niet te bepalen, omdat de hoogte va n het oorspronkelijk maaivel d – in het geval van
afgra ving – en de diepte van de bodemvers toring door de bestaande terreininri chting niet voldoende
gekend zi jn. Indien a rcheologische waarden nog aanwezig zijn, zouden deze door de geplande werken
buiten de bebouwing aangetast kunnen worden. Eventuele waarden ter hoogte van de geplande
bebouwing zouden – ondanks de overwegend geringe diepte va n de vers toring op deze plek – hun
kennispotentieel kunnen verliezen door versnippering als gevolg van de aanleg van de funderingen en de
werken bui ten het gebouw.
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4
4.1

Gemotiveerd advies over het al dan niet nemen van maatregelen
Volledigheid van het onderzoek

Bi nnen het plangebied (ca . 5696 m 2) wordt een nieuwe handels rui mte gepland met bijhorende pa rking en
voorzieningen (zie hoofdstuk 3). Voor het aanvangen van de bouwwerken zal het terrein eerst ongeveer
40cm tot 45 cm opgehoogd worden. Na de ophoging zal het terrein voor vers chillende doeleinden worden
ingeri cht, met vers chillende vormen en ma ten va n vers toring. Met name de werken buiten de geplande
bebouwing rei ken tot voorbi j de geplande ophoging.
Of deze werken ook eventuele a rcheologische waa rden zullen aantas ten is echter niet te bepalen. Een groot
deel van het plangebied is reeds vers toord door de aanwezige bebouwing en verha rding en mogeli jk door
ni vellering in de vorm van afgra ving. De vas tges telde vers tori ng van het gebied kan tot gevolg hebben da t
eventuele a rcheologische res ten verstoord zi jn. De hoogte va n het oorspronkelijk maaiveld – in het geval
van a fgra vi ng – en de diepte van de bodemvers toring door de bes taande terreininri chting zi jn echter niet
exa ct gekend. Daarmee is ook de ma te van vers tori ng van eventuele a rcheologische waa rden en het
aanwezi ge kennispotentieel onbekend.
Indien a rcheologische waa rden nog aanwezig zijn, zouden deze door de werken buiten de geplande
bebouwing aangetast kunnen worden. Eventuele waarden ter hoogte van de geplande bebouwing zouden –
ondanks de overwegend geringe diepte van de vers tori ng op deze plek – hun kennispotentieel kunnen
verliezen door versnippering als gevolg van de aanleg van de funderingen en de werken bui ten het gebouw.
De aan- of afwezigheid va n een a rcheologisch vi ndplaa ts, de ka ra kteristieken en de bewa rings toes tand van
een eventuele si te zi jn en welke waa rde ze heeft, zi jn da n ook nog onvol doende vas tgesteld. Daarom is
verder vooronderzoek nodi g binnen het gehele plangebied.
4.2

De bepaling van de maatregelen

Vanwege economis che redenen kan verder vooronderzoek pas plaats vinden na verkrijging van de
s tedenbouwkundi ge vergunni ng. Het vooronderzoek zal daa rom moeten plaa ts vinden in ui tgestel d tra ject
In het volgende zal een keuze worden gemaakt van de methode(n) voor verder onderzoek, gebaseerd op de
volgende vier cri teria:
1. Is het MOGELIJK deze methode toe te passen op dit terrein?
2. Is het NUTTIG deze methode toe te passen op dit terrein (levert het iets op)?
3. Is het overdreven SCHADELIJK voor het bodema rchief deze methode toe te passen op di t
terrein?
4. Is het NOODZAKELIJK deze methode toe te passen op dit terrei n (kosten-batenanal yse)?
De eers tvolgende s tap in het vervolgonderzoek is een lands chappeli jk bodemonderzoek. Hiermee kan
na melijk op een relatief snelle, goedkope en ons chadeli jke wi jze de aa rdkundige opbouw en
ontstaans geschiedenis va n de ondergrond worden onderzocht en daa rmee de a rcheol ogis che potentie va n
het gebied verder worden afgebakend. Gelet op de aanzienlijk grotere i mpa ct van lands chappeli jke
profielputten en de grotere kans da t hiermee onbedoeld a rcheologische a rtefacten, sporen of sites worden
vers toord, ligt de voorkeur bi j een landschappeli jk booronderzoek.
Indien op basis van di t onderzoek bli jkt da t het bodema rchief binnen het plangebied nog voldoende intact is
en er een a rtefa ctensite en/of si te met sporenni veau aanwezig kan zi jn, dient verder vooronderzoek plaa ts
te vinden.
Geofysisch onderzoek is weini g zinvol binnen het plangebied. Deze methode brengt alleen sporen in beeld
waa rva n de opvulling voldoende a fwi jkt van de omliggende grond, wa t binnen het plangebied niet per
defini tie het geval hoeft te zi jn. Artefa ctensites kunnen met deze methode slechts in die zeldza me gevallen
worden geka rteerd waa r de vonds tdi chtheid derma te hoog is dat ze een s terk a fwi jking vormt op de
omliggende grond, wa t eveneens binnen het plangebied niet per defini tie het geval hoeft te zi jn. Bovendien
zal geofysisch onderzoek erns tig vers toord worden door puin da t na de sloop van de bes taande bebouwing
aanwezi g zal zi jn.
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Ook veldka rteri ng is weinig zinvol binnen het plangebied. Veldka rtering brengt namelijk enkel geroerde
vonds tri jke zones en sporen in kaart, welke binnen het plangebied niet per defini tie aanwezi g hoeven te
zi jn. Bovendien zal ook veldka rtering s terk gehinderd worden door puin da t na de sloop va n de bestaande
bebouwing aanwezi g zal zi jn.
Archeologisch booronderzoek is onges chikt om een sporenni veau te ka rteren binnen het plangebied, omdat
sporen geen aaneengesloten geheel hoeven te vormen en het lands cha ppelijk bodemonderzoek geen
cul tuur- of leeflaag heeft aangetoond. Daardoor is de kans groot da t boringen niet in maar tussen sporen
worden geplaa tst en een sporenni veau zo wordt gemis t. Proefsleuvenonderzoek is daa rom binnen het
plangebied de enige ges chikte methode voor het prospecteren va n een eventueel sporenni veau, omda t
proefsleuven, in tegens telling tot boringen, een hori zontaal oppervlak hebben en de kans daardoor klein is
da t een sporenni veau met een voldoende hoge di chtheid aan sporen – vol doende om enig kennispotentieel
te bezi tten – gemis t wordt (mi ts een voldoende groot oppervlak wordt onderzocht en de proefsleuven de
juis t verspreiding hebben).
Een a rtefa ctensite kent over het algemeen een aangesloten spreiding aan vonds ten met voldoende
di chtheid om doormiddel van booronderzoek te worden geka rteerd. Ook proefputten- of sleuven kunnen
gebrui kt worden om de aanwezigheid van een a rtefa ctensite aan te tonen. Een verkennend a rcheologis ch
booronderzoek is in di t geval echter de gepaste methode om vonds tni veaus aan te tonen. Hoewel het ook
mogelijk is om vonds tni vea us te prospe cteren door middel van proefsleuven- of putten waa rbi j de
vri jgekomen grond gezeefd wordt om de aanwezigheid va n vondsten vast te stellen, is een verkennend
a rcheologis ch booronderzoek in di t geval sneller, goedkoper en minder schadelijk. De ba ten wegen da a rom
beter op te tegen de kosten bij een booronderzoek.
Het verkennend a rcheologis ch booronderzoek heeft als doel om a rtefa ctensites op te sporen en wordt
ui tgevoerd met een 12 cm Edel manboor in een s ys tema tisch vers pringend boorgrid. 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 rcheol ogis che indi ca toren zoals aa rdewerkfra gmenten en houts kool , maa r
voornamelijk op de aanwezigheid van lithis che fragmenten.
Indien op basis van di t onderzoek inderdaad de aanwezi gheid van een a rcheologis che a rtefactensite is
vas tgesteld, dient een aanvullend onderzoek plaats te vinden door middel van een waa rdere nd
a rcheologis ch booronderzoek. De aanwezigheid va n indica toren van bewerkt vuurs teen of na tuurs teen in
één van de boorkernen is voldoende om een waa rderend onderzoek ui t te voeren in de di recte nabi jheid
van deze boorkern vanwege de s ta tistis ch vri j lage kans op het opboren va n reli cten. Bij aanwezi gheid van
indi ca toren i n meerdere boringen zal een breder deel van het plangebied geselecteerd worden voor
vervol gonderzoek, afges temd op de rui mtelijke verspreiding waa rbinnen a rcheologische indica toren zi jn
aangetroffen.
Het waarderend booronderzoek heeft tot doel om de veronders telde a rtefa ctensite in horizontaal vlak
verder te begrenzen en de omvang van de artefa ctensi te vast te stellen. Tevens kan met di t waa rderende
onderzoek meer informatie verkregen worden over de aard van de a rtefa ctensi te. Het aantal en de
inplanting van de bori ngen is afhankelijk va n de spreiding va n de positieve boringen bi j het verkennend
a rcheologis ch booronderzoek.
Als op basis van het waa rderend booronderzoek de (vuur)steenconcentra tie positief werd geëvalueerd
(aangetroffen en afgebakend), dient er ee n proefputtenonderzoek ui tgevoerd te worden. Het doel va n
proefputten in functie van a rtefactensites is door een beperkt maa r s ta tistis ch representatief deel va n een
terrein op te gra ven, ui tspra ken te doen over de omvang, inta ctheid en a rcheologische waa rde en
inhoudeli jke potentie va n de si te. Hierna wordt een beslui t genomen over het al dan niet opgra ven van de
vindplaatsen. Ook di t onderzoek is afhankelijk van voorgaande onderzoeken en het fei t of er
kennispotentieel zi t in het opgra ven va n de si te. Het aantal en de inplanting van de proefputten is
afhankeli jk van de spreiding van de posi tieve bori ngen.
Proefsleuvenonderzoek naa r een eventueel sporenni vea u kan pas opges ta rt worden nada t een eventueel
onderzoek geri cht op eventuele a rtefa ctensites volledig is a fgerond. Door deze volgorde te ha nteren, kan
eventuele s chade aan a rtefa ctensi tes voortvloeiend ui t de aanleg van de proefsleuven voorkomen worden.
Indien er spra ke is van een te beschermen of nog op te gra ven a rtefa ctensite dient het proefsleuvenpl an
hier op aangepast te worden.
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Er is een Progra mma van Maa tregelen opgemaakt waa rin de voorges telde onderzoeksstra tegie verder
wordt ui tgewerkt.
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5
5.1

Programma van maatregelen voor uitgesteld vooronderzoek
Administratieve gegevens

Uitgevoerde fasen binnen archeologienota:
Aanleiding:
Locatie:
Plaats:
Gemeente:
Provincie:
Kadastrale gegevens:
Diepte bodemverstoring
Coördinaten (bounding box; Lambertcoördinaten
(EPSG:31370)

5.2

Bureauonderzoek
Bouw van een handelsruimte met parking.
Kerkhofstraat 439
Boom
Boom
Antwerpen
Gemeente Boom, Afdeling 2, Sectie C, nummer 92X.
Maximum 3,3m –mv
150.845,6 / 198.527,0
150.887,1 / 198.575,3
150.959,0 / 198.529,5
150.924,6 / 198.475,1

Afbakening van het onderzoeksgebied

Bi nnen het plangebied (ca . 5696 m 2) wordt een nieuwe handels rui mte gepland met bijhorende pa rking en
voorzieningen (zie hoofdstuk 3). Voor het aanvangen van de bouwwerken zal het terrein eerst ongeveer
40cm tot 45 cm opgehoogd worden. Na de ophoging zal het terrein voor vers chillende doeleinden worden
ingeri cht, met vers chillende vormen en ma ten va n vers toring. Met name de werken buiten de geplande
bebouwing rei ken tot voorbi j de geplande ophoging.
Of deze werken ook eventuele a rcheologische waa rden zullen aantas ten is echter niet te bepalen . Een groot
deel van het plangebied is reeds vers toord door de aanwezige bebouwing en verha rding en mogeli jk door
ni vellering in de vorm van afgra ving. De vas tges telde vers tori ng van het gebied kan tot gevolg hebben da t
eventuele a rcheologische res ten verstoord zi jn. De hoogte va n het oorspronkelijk maaiveld – in het geval
van a fgra vi ng – en de diepte van de bodemvers toring door de bes taande terreininri chting zi jn echter niet
exa ct gekend. Daarmee is ook de ma te van vers tori ng van eventuele a rcheologische waa rden en het
aanwezi ge kennispotentieel onbekend.
Indien a rcheologische waa rden nog aanwezig zijn, zouden deze door de werken buiten de geplande
bebouwing aangetast kunnen worden. Eventuele waarden ter hoogte van de geplande bebouwing zouden –
ondanks de overwegend geringe diepte van de vers tori ng op deze plek – hun kennispotentieel kunnen
verliezen door versnippering als gevolg van de aanleg van de funderingen en de werken bui ten het gebouw.
De aan- of afwezigheid va n een a rcheologisch vi ndplaa ts, de ka ra kteristieken en de bewa rings toes tand van
een eventuele si te zi jn en welke waa rde ze heeft, zi jn da n ook nog onvol doende vas tgesteld. Daarom is
verder vooronderzoek nodi g binnen het gehele plangebied.
5.3

Onderz oeksstrategie

De eers te fase in het vooronderzoek in ui tges teld tra ject zal bestaan ui t een lands chappeli jk
bodemonderzoek. Hiermee kan de aardkundi ge opbouw en ontstaans geschiedenis va n de ondergrond
worden onderzocht en daa rmee de a rcheologis che potentie va n het gebied verder worden a fgebakend.
Gelet op de aanzienlijk grotere impa ct van lands chappelijke profielputten en de grotere kans da t hiermee
onbedoeld a rcheologische a rtefa cten, sporen of sites worden verstoord, ligt de voorkeur bi j een
lands chappelijk booronderzoek.
Indien op basis van di t onderzoek bli jkt da t het bodema rchief binnen het plangebied nog voldoende intact is
en er een a rtefa ctensite aanwezig kan zi jn, dient verder vooronderzoek plaa ts te vinden in de vorm van een
verkennend a rcheologis ch booronderzoek. Het verkennend a rcheologisch booronderzoek heeft als doel om
a rtefactensites op te sporen en wordt uitgevoerd met een 12 cm Edelmanboor in een s ystema tisch
vers pringend boorgrid. Het opgeboorde sedi ment wordt na t gezeefd over een zeef met een maaswijdte van
1 mm. Het residu wordt onderzocht op het voorkomen va n archeologische indi catoren zoals
aa rdewerkfragmenten en houtskool , maa r voornameli jk op de aanwezi gheid van li thische fra gmenten.
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Indien op basis van di t onderzoek inderdaad de aanwezi gheid van een a rcheologis che a rtefactensite is
vas tgesteld, dient een aanvullend onderzoek plaats te vinden door middel van een waa rderend
a rcheologis ch booronderzoek. Het waa rderend booronderzoek heeft tot doel om de veronders telde
a rtefactensite in hori zontaal vlak verder te begrenzen en de omva ng va n de a rtefa ctensite vas t te s tellen.
Tevens kan met di t waa rderende onderzoek meer informa tie verkregen worden over de aa rd van de
a rtefactensite. Het aantal en de inplanting van de boringen is afhankelijk van de spreiding va n de posi tieve
boringen bij het verkennend a rcheologis ch booronderzoek.
Als op basis van het waa rderend booronderzoek de vuurs teenconcentra tie posi tief werd geëvalueerd
(aangetroffen en afgebakend), dient er een proefputtenonderzoek ui tgevoerd te worden. Het doel va n
proefputten in functie van a rtefactensites is door een beperkt maa r s ta tistis ch representatief deel va n een
terrein op te gra ven, ui tspra ken te doen over de omvang, inta ctheid en a rcheologische waa rde en
inhoudeli jke potentie va n de si te. Hierna wordt een beslui t genomen over het al dan niet opgra ven van de
vindplaatsen. Ook di t onderzoek is afhankelijk van voorgaande onderzoeken en het fei t of er
kennispotentieel zi t in het opgra ven va n de si te. Het aantal en de inplanting van de proefputten is
afhankeli jk van de spreiding van de posi tieve bori ngen.
Indien uit het lands chappelijk booronderzoek blijkt da t er op basis van de inta ctheid van de bodem en de
bodemkundige oms tandigheden een verwa chting geldt op het voorkomen va n een si te met een
sporenni veau zal deze verwa chting getoets t moeten worden middels een proefsleuvenonderzoek.
Proefsleuvenonderzoek naa r een eventueel sporenni vea u kan pas opges ta rt worden nada t een eventueel
onderzoek geri cht op eventuele a rtefa ctensites volledig is a fgerond. Door deze volgorde te ha n teren, kan
eventuele s chade aan a rtefa ctensi tes voortvloeiend ui t de aanleg van de proefsleuven voorkomen worden.
Indien er spra ke is van een te beschermen of nog op te gra ven a rtefa ctensite dient het proefsleuvenplan
hier op aangepast te worden.
5.4

Landschappelijk booronderzoek

5.4.1

Vraagstelling en onderz oeksdoelen

Het lands chappelijke bodemonderzoek heeft als doel de aardkundi ge opbouw en ontstaans geschiedenis va n
de ondergrond te bepalen en daarmee de a rcheologis che potentie van het gebied verder af te bakene n.
Hierbij gaat het vooral om de ouderdom va n sedi menten en het milieu waa rin ze zi jn afgezet (bi jv. fluviatiele
afzettingen of perigla ciale colluviale of eolische sedimenten), en de ma te va n inta ctheid van het
oorspronkelijke bodemprofiel.
Hiertoe zi jn de volgende onderzoeks vra gen geformuleerd:






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?
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 va n een verkennend booronderzoek, zijn er desondanks toch
a rcheologis che indi ca toren aangetroffen?

Zo ja :
Op welke diepte ten opzi chte van het maaiveld 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 van het veldonderzoek de a rcheologische verwa chti ng worden
bi jgesteld?
In hoeverre worden de (mogelijk aanwezi ge) a rcheologis che waarden bedrei gd door toekoms tige
planontwi kkeling?
Is het plangebied voldoende onderzocht en zo nee, welke vorm van nader a rcheol ogis ch
onderzoek kan worden geadviseerd?
-
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5.4.2

Onderz oekstechnieken, -methoden en -strategieën

Op basis van het reeds ui tgevoerde vooronderzoek zonder ingreep in de bodem kan ges teld worden dat de
mogelijk aanwezi ge a rcheologische si tes zi ch kenmerken als sites zonder complexe verti cale s tra ti grafie
en/of steentijd a rtefa ctensites (zie hoofdstuk 2).
Aan de hand va n het bureauonderzoek wordt binnen het plangebied tot een diepte va n 2 tot 6 m –mv
dekza nden verwa cht van (ni veo-)eolische oorsprong ui t het Wei chseliaan (Laa t-Pleistoceen) of mogeli jk
Vroeg-Hol oceen. Gezien het zeer geringe verval binnen en rond het plangebied, zijn colluviale afzettingen
onwaa rs chi jnlijk. In de Laat-Pleistocene afzettingen is aan de top waa rs chijnlijk een ma tig na tte lemige
za ndbodem met verbrokkelde ijzer en/of humus B hori zont (Sdh) ontwikkeld. Bij een dergeli jke bodem ligt
gewoonli jk een A hori zont op een humus B hori zont, geleidelijk overgaand tot een humus en/of i jzer B
horizont die soms verha rd is . Naa r onder toe rus t de humus en/of i jzer B hori zont op een verbrokkelde
textuur B horizont. Soms is een E hori zont aanwezigheid tussen de A en B horizont. Op een dieper ni vea u
kunnen paleobodems aanwezig zi jn, al zi jn hier tijdens het bureauonderzoek geen aanwi jzingen voor
gevonden.
Bureauonderzoek heeft la ten zien da t een groot deel van het plangebied reeds is vers toord door de
aanwezi ge bebouwing en verha rding. Ter hoogte va n het bestaande gebouw kan vermoedelijk ui tgegaan
worden van een vers toring tot mi nstens 80cm –mv ter hoogte van de funderingen en ter plaa tse van de
verha rdingen en vloerplate n kan ui tgegaan worden van een minimumvers toring va n 30cm –mv. Va n het
di gitaal hoogtemodel kan bovendien a fgeleid worden dat het maaiveld va n het plangebied 60-80cm lager
ligt dan omliggende percelen, vermoedelijk als gevolg van ni vellering door afgra ving. Deze a fgra vi ng en de
vers toringsdiepten zi jn aannamen die na der getoets t dienen te worden doormiddel van het lands chappelijk
bodemonderzoek.
Om de inta cthei d va n de bodem vas t te s tellen, en daa rmee het potentieel van mogeli jke vonds tcomplexen
(zoals vuurs teen vindplaatsen), dient op basis van boorkernen een reconstructie gemaakt te worden van het
oorspronkelijke bodemprofiel. De vers torings graad kan vervolgens bepaald worden aan de hand van de
(ma te van) aan- of a fwezi gheid van de oors pronkelijke bodemhorizonten. Hierbij dienen het digi taal
hoogtemodel en de omliggende percelen als referentie gebruikt te worden. Indien er nooi t een bodem
gevormd is of sedimenten beneden een B hori zont zi jn gelegen, dan kan herwerking va n a fzettingen op
basis van li thologis che kenmerken (bi jv. sorteri ng, korrel grootte, mineraalsoort, inclusies) en s tra tigra fische
positie vastges teld worden. Ook de aa rd en ouderdom va n de a fzettingen kan bepaald worden aan de hand
van de s tra tigra fische posi tie en lithologische kenmerken va n de sedimenten.
Om een zo representatief mogelijk beeld te bekomen van de bodemkundi ge en geologische opbouw va n het
plangebied, worden daarom bori ngen gezet met een edelmanboor met een diameter van 7 cm. De boringen
worden gezet tot ca. 50 cm beneden de ma ximale vers toringsdiepte van de geplande werken, oftewel ca .
250 cm –mv. Rekening houdende met de na tuurli jke en technische oms tandi gheden worden de boringen zo
gelijkma tig mogelijk, in een s ys tema tis ch verspringend boorgrid va n 30 x 30 m, over het plangebied
geplaats t.
Aantal boringen:
Boormethode:
Boorgrid:
Beoogde boordiepte:
Bemonsteri ng:

7
Edelma nboor met diameter 7 cm
30 x 30 m
250 cm –mv
Versni jden en/of verbrokkelen
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Afb. 2.

Boorpuntenkaart van het landschappelijk bodemonderzoek, weergegeven op een luchtfoto uit
2014 (Luchtfoto Vlaanderen, winter 2013-2015 – kleur).

De bodemtextuur en a rcheologische indica toren worden bes chreven volgens het FAQ Unes co s ys teem (A, E,
B, C; met waa r nodig onderverdelingen). De X- en Y-coördi naten worden ingemeten met een GPS of een
Robotic Total Station (RTS) met een nauwkeuri gheid va n 1 cm (plani metrie in Lambertcoordina 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 chappeli jk bodemonderzoek niet als primai r doel het opsporen van a rcheologis che
vindplaatsen en indi ca toren heeft, zullen eventuele releva nte a rcheologische vondsten wel worden
verza meld en indien mogelijk globaal worden gedetermineerd. Ook voor het onderzoek relevante
bodemlagen zullen worden bemons terd.
5.4.3

Selectiecriteria

Om de verwa chting op een s teenti jd a rtefactensite te kunnen handha ven, dient er bi j het lands chappeli jk
bodemonderzoek, binnen het bereik van de geplande werken, sedimenten aangetroffen te worden die ui t
en/of van vóór de s teentijd da teren. Jongere sedimenten kunnen geen s teenti jd a rtefacten in pri mai re
context beva tten.
Daa rnaas t dienen er binnen het bereik van de geplande werken sedimenten aanwezi g te zi jn die gedurende
de s teenti jd op eni g moment aan het maai veld la gen in een milieu waa rin menselijke a cti vi tei t mogeli jk en
plausibel is . Zo is het bijvoorbeeld onwaa rschijnlijk da t een a rtefa ctensite gevormd is in (ni veo -)eolische
afzettingen die in extreem koude, peri gla ciale oms tandigheden zi jn afgezet.
Tot slot, dienen de sedimenten voldoende inta ct te zi jn. Indien er nooi t een bodem gevormd is of
sedimenten beneden een B hori zont zi jn gelegen, dan kan herwerking va n a fzettingen op basis van
li thologische kenmerken en s tra tigra fis che posi tie vas tgesteld worden en betekenen da t eventuele steentijd
a rtefacten niet langer in primai re contexten zullen liggen en hun kennispotentieel hebben verl oren. Mocht
er wel een bodem aanwezi g zi jn (geweest), dan kunnen aftopping en vers tori ng aan de hand van de (ma te
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van) aan- of afwezi gheid van de oorspronkeli jke bodemhori zonten vas tgestel d worden. De verti cale
vers preiding va n vuurs teen zal zi ch ma nifes teren vana f de A-horizont tot in de B-hori zont. Doorgaans zullen
de meeste a rtefacten zi ch in de E-hori zont (indien aanwezig) of de top van de B horizont bevi nden. Indien bij
de lands chappelijke boringen een resta nt va n een E- of B-hori zont aanwezi g blijkt te zijn, dan kan de
verwa chting op een s teenti jd a rtefa ctensi te gehandhaafd blijven. Wanneer de bodem tot in de BC- of Chorizont is vers toord, dan kan de verwa chting naa r beneden worden bi jgesteld.
Indien op basis van deze cri teria bli jkt da t er binnen het bereik van de geplande werken een steentijd
a rtefactensite met voldoende kennispotentieel aanwezi g kan zi jn, dient verder vooronderzoek plaats te
vinden in de vorm van een verkennend a rcheologis ch booronderzoek (zie pa ra graaf 5.5).
Indien uit het lands chappelijk booronderzoek blijkt da t er op basis van de inta ctheid van de bodem en de
bodemkundige oms tandigheden geen verwa chting geldt voor een a rtefa ctensi te met voldoende
kennispotentieel , dient bepaald te worden of een si te met een sporenni veau ui t het Neolithicum of later
gehandhaafd kan worden.
Hiervoor dienen er allereers t binnen het bereik van de geplande werken sedimenten aanwezi g te zi jn die
sinds het Neolithi cum op eni g moment aan het maai veld lagen in een milieu waa rin menselijke acti vi tei t
mogelijk en plausibel is .
Daa rnaas t dienen de sedimenten voldoende inta ct te zijn. Indien er nooit een bodem gevormd is of
sedimenten beneden een B hori zont zi jn gelegen, dan kan herwerking va n a fzettingen op basis van
li thologische kenmerken en s tra tigra fis che posi tie vas tgesteld worden en betekenen da t een eventueel
sporenni veau vers toord is en zi jn kennispotentieel verloren heeft. Mocht er wel een bodem aanwezig zijn
(gewees t), dan kunnen a ftopping en verstoring aan de hand va n de (mate va n) aan- of afwezigheid va n de
oorspronkelijke bodemhorizonten vas tgesteld worden.
Een eventueel sporenni veau is het beste zi chtbaa r vana f een B hori zont. Indien bi j de landschappelijke
boringen een (res tant van een) E hori zont en/of B hori zont aanwezig blijkt te zi jn, dan kan de verwa chting
op een si te met sporenni veau gehandhaa fd blijven. Indien de B-hori zont ontbreekt en er op basis van
li thologische kenmerken en/of s tra tigra fische positie vas tges teld kan worden dat de bodem tot minder dan
1,5 m beneden het oorspronkeli jk maai veld of leefni veau vers toord is , dan kan de verwa chting op een site
met sporenni veau gehandhaafd bli jven. Indien de vers tori ng tot dieper dan 1,5 m beneden het
oorspronkelijk maai veld of leefni veau reikt, dan kunnen enkel de res tanten van de mees t diepe sporen
res teren en is daa rmee de verwachting voor een si te zonder complexe verti cale s tra tigra fie met voldoende
kennispotentieel laag.
Indien op basis van deze cri teria bli jkt da t er binnen het bereik van de geplande werken een site met
sporenni veau met voldoende kennispotentieel aanwezi g kan zijn, zal deze verwa chting getoetst moeten
worden middels een proefsleuvenonderzoek (zie pa ragraa f 5.8).
5.5

Verkennend archeologisch booronderzoek

5.5.1

Vraagstelling en onderz oeksdoelen

Archeologisch booronderzoek en proefputtenonderzoek in functie van s teenti jd a rtefa ctensi tes heeft als
doel a rcheologis che sites – vooral a rtefactensites , zoals vuurs teensites of verspoelde vindplaatsen – op te
sporen en te evalueren. Het a rcheol ogis ch verkennend booronderzoek heeft allereers t als doel om
vuurs teenvi ndplaa tsen op te sporen
Hiertoe zi jn de volgende onderzoeks vra gen geformuleerd:
Landschap

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?
Archeologie

Is er een vondstenni veau aanwezig?

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?
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Wa t is de rela tie tussen de bodem en de landschappelijke context (lands chap algemeen,
geomorfologie, …)?
Kunnen de vi ndplaa tsen in ti jd, rui mte en functie afgeba kend worden (incl . de a rgumenta tie)?
Indien er een paleo- of mesoli thisch vonds tenni veau aanwezi g is , wa t is de aard (basiskamp, …), de
bewa ringstoestand (pri mai re context, secundair, …) van deze vindplaats?
Wa t is de vastges telde en verwa chte bewa rings toes tand van elke vindplaats?
Wa t is de waa rde van elke vas tges telde vindplaats?

Algemeen

In welk opzi cht kan op basis van het veldonderzoek de a rcheologische verwa chti ng worden
bi jgesteld?

Wa t is de potentiële i mpa ct van de geplande ruimteli jke ontwikkeling op de waa rdevolle
vindplaatsen?

Voor waa rdevolle vindplaatsen die bedrei gd worden door de geplande rui mtelijke ontwi kkeling:
hoe kan deze bedreiging weggenomen of verminderd worden (maa tregelen behoud in situ)?

Voor waa rdevolle vindplaatsen die bedrei gd worden door de geplande rui mtelijke ontwi kkeling en
die niet in si tu bewaard kunnen blijven:
o Wa t is de ruimteli jke afba kening (in drie dimensies) va n de zones voor
vervol gonderzoek?
o 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
5.5.2

Onderz oekstechnieken, -methoden en -strategieën verkennend archeologisch booronderz oek

Het a rcheologisch verkennend booronderzoek heeft als doel om vuurs teenvindplaatsen op te sporen en
wordt ui tgevoerd met een 12 cm Edel manboor in een s ys tema tisch verspringend boorgrid van 12 x 10 m. De
boringen worden tot minimaal 20 cm onder de relevante a rcheologische afzettingen gezet – zoals bepaald
ti jdens het lands chappeli jk booronderzoek – of tot ca . 50 cm beneden de ma ximale vers toringsdiepte van de
geplande werken, oftewel ca . 250 cm –mv.
Ter indi ca tie is een boorpuntenkaa rt (Afb. 3) toegevoegd. Di t boorpunten plan is ui tgegaan van een
ma xi maal s cena rio wanneer de verwachting op artefa ctensi tes binnen geheel het plangebied gehandhaafd
dient te worden. Indien ui t het landschappelijk bodemonderzoek naar voren gekomen is da t slechts voor
een deel of meerdere delen va n het terrein de verwa chting geldt op vuurs teen - of vonds tcomplexen, dan
dient deze kaa rt aangepas t te worden aan de zones waarbinnen deze verwa chting gehandhaafd blijft. De
voorliggende kaa rt kan dan als basis gehanteerd worden, en aangepast worden naar aanleiding van de
zoneri ng die ui t het lands cha ppelijk bodemonderzoek voortkomt.
Aantal boringen:
Boormethode:
Boorgrid:
Beoogde boordiepte:
Bemonsteri ng:

14

44
Edelma n met diame ter 12 cm
12 x 10 m
Mini maal 20 cm onder de relevante a rcheol ogis che afzettingen of tot ca . 250 –mv
Na t zeven over een zeef met een maaswijdte va n 1 mm
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Afb. 3.
Boorpuntenkaart van het verkennend archeologisch booronderzoek, weergegeven op een
luchtfoto uit 2014 (Luchtfoto Vlaanderen, winter 2013-2015 – kleur).
Van elk boorprofiel worden bodems talen genomen va n elke bodemkundi ge hori zont, inclusief onderzi jde Ahorizont. De s talen worden na t gezeefd over een zeef met een maaswijdte va n 1 mm. Het residu wordt
onderzocht op het voorkomen va n archeologische indi catoren zoals aa rdewerkfragmenten en houtskool ,
maa r voornamelijk op de aanwezigheid van lithis che fragmenten.
De bodemtextuur en a rcheologische indica toren worden bes chreven volgens het FAQ Unes co s ys teem (A, E,
B, C; met waa r nodig onderverdelingen). De X- en Y-coördi naten worden ingemeten met een GPS of een
Robotic Total Station (RTS) met een nauwkeuri gheid va n 1 cm (plani metrie in Lambertcoordina ten
(EPSG:31370)). De Z-coordina ten worden tevens tot op 1 cm nauwkeurig bepaald, op basis va n de Tweede
Algemene Waterpassing.
5.5.3

Selectiecriteria

Om de verwa chting op een s teenti jd a rtefactensite te kunnen handha ven, dient er bi j het verkennend
a rcheologis ch booronderzoek, binnen het bereik van de geplande werken, sedimenten aangetroffen te
worden die bewerkt vuurs teen of na tuurs teen beva tten. Indi catoren zoals aa rdewerk en houtskool zijn niet
voor de betreffende peri ode te verwa chten. De kans op botma teriaal ui t de vernoemde periode wordt als
ui ters t mini maal ges cha t. De aanwezigheid van indi ca toren va n bewerkt vuurs teen of natuurs teen in één
van de boorkernen is voldoende om een waa rderend onderzoek ui t te voeren in de di recte nabi jheid va n
deze boorkern vanwege de s tatis tisch vri j lage kans op het opboren van reli cten. Bi j aanwezigheid van
indi ca toren i n meerdere boringen zal een breder deel van het plangebied geselecteerd worden voor
vervol gonderzoek, afges temd op de rui mtelijke verspreiding waa rbinnen a rcheologische indica toren zi jn
aangetroffen. Het beoordelen van de noodzaak tot vervolgonderzoek op basis van de aangetroffen
indi ca toren, de aantallen en de verspreiding vindt plaats in overleg met een specialist voor de betreffende
peri ode en ma teriaalca tegorie.
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Indien op basis van di t onderzoek inderdaad de aanwezi gheid van een a rcheologis che vuurs teensi te is
vas tgesteld op basis van de aanwezigheid va n vuurs teen reli cten, dient een aanvullend onderzoek plaats te
vinden door middel va n een waarderend a rcheologisch booronderzoek (zie pa ragraaf 5.6).
Indien er geen a rtefa ctensite wordt aangetroffen of indien een dergelijke site onvoldoende kennispotentieel
bezi t, en ui t het lands chappelijk booronderzoek is gebleken da t er op basis va n de inta ctheid va n de bodem
en de bodemkundige oms tandigheden een verwa chting geldt op het voorkomen va n een si te met een
sporenni veau zal deze verwa chting getoets t moeten worden middels een proefsleuvenonderzoek (zie
pa ra graaf 5.8).
5.6

Waarderend archeologisch booronderzoek

5.6.1

Vraagstelling en onderz oeksdoelen

Archeologisch booronderzoek en proefputtenonderzoek in functie van s teenti jd a rtefa ctensi tes heeft als
doel a rcheologis che sites – vooral a rtefactensites , zoals vuurs teensites of verspoelde vindplaatsen – op te
sporen en te evalueren. Het waa rderend booronderzoek heeft tot doel om het veronders telde
vonds tcomplex, zoals een vuurs teenvi ndplaa ts in hori zontaal vlak verder te begrenzen en de omvang va n
het complex vas t te s tellen. Tevens kan met di t waa rderende onderzoek meer informa tie verkregen worden
over de aard van de (vuurs teen)site.
Hiertoe zi jn de volgende onderzoeks vra gen geformuleerd:
Landschap

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?
Archeologie

Is er een vondstenni veau aanwezig?

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 de vi ndplaa tsen in ti jd, rui mte en functie afgeba kend worden (incl . de a rgumenta tie)?

Indien er een paleo- of mesoli thisch vonds tenni veau aanwezi g is , wa t is de aard (basiskamp, …), de
bewa ringstoestand (pri mai re context, secundair, …) van deze vindplaats?

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

Wa t is de waa rde van elke vas tges telde vindplaats?
Algemeen

In welk opzi cht kan op basis van het veldonderzoek de a rcheologische verwa chti ng worden
bi jgesteld?

Wa t is de potentiële i mpa ct van de geplande ruimteli jke ontwikkeling op de waa rdevolle
vindplaatsen?

Voor waa rdevolle vindplaatsen die bedrei gd worden door de geplande rui mtelijke ontwi kkeling:
hoe kan deze bedreiging weggenomen of verminderd worden (maa tregelen behoud in situ)?

Voor waa rdevolle vindplaatsen die bedrei gd worden door de geplande rui mtelijke ontwi kkeling en
die niet in si tu bewaard kunnen blijven:
o Wa t is de ruimteli jke afba kening (in drie dimensies) va n de zones voor
vervol gonderzoek?
o 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
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5.6.2

Onderz oekstechnieken, -methoden en -strategieën waarderend archeologisch booronderzoek

Indien ti jdens het verkennend a rcheologis ch booronderzoek een a rtefa ctensi te vas tgestel d wordt, vindt
aanvullend onderzoek plaats door middel van een waarderend a rcheologisch booronderzoek.
Bi j het waa rderend a rcheologis ch booronderzoek worden, rondom de boringen va n het verkennend
a rcheologis ch booronderzoek die een positief resul taa t opleveren i n de vorm van de aanwezighei d va n een
of meerdere lithis che a rtefacten, verdi chtende bori ngen gezet. Het aantal en de plaatsing va n de
waa rderende boringen hangen af van de resul ta ten van 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 booronderzoek worden gezet i n een gri d van 6x5 m en
worden gezet met een Edelmanboor met een diameter van 12 cm. De diepte van de boringen han gt samen
met de hoogte van de a rcheol ogis ch relevante laag, zoals vastges teld bij het verkennend a rcheologis ch
booronderzoek.
Van elk boorprofiel worden bodems talen genomen va n elke bodemkundi ge hori zont, i nclusief onderzi jde Ahorizont. De s talen worden na t gezeefd over een zeef met een maaswijdte va n 1 mm. Het residu wordt
onderzocht op het voorkomen va n archeologische indi catoren zoals aa rdewerkfragmenten en houtskool ,
maa r voornamelijk op de aanwezigheid van lithis che fragmenten.
De bodemtextuur en a rcheologische indica toren worden bes chreven volgens het FAQ Unes co s ys teem (A, E,
B, C; met waa r nodig onderverdelingen). De X- en Y-coördi naten worden ingemeten met een GPS of een
Robotic Total Station (RTS) met een nauwkeuri gheid va n 1 cm (plani metrie in Lambertcoordina ten
(EPSG:31370)). De Z-coordina ten worden tevens tot op 1 cm nauwkeurig bepaald, op basis van de Tweede
Algemene Waterpassing.
5.6.3

Selectiecriteria

Om de verwa chting op een s teenti jd a rtefactensite te kunnen handha ven, dient er bi j het waa rderend
a rcheologis ch booronderzoek, binnen het bereik van de geplande werken, sedimenten aangetroffen te
worden die een concentra tie van bewerkt s teen en/of vuurs teen beva t. Er kan gesproken worden van een
(vuur)steenconcentra tie wanneer in twee of mee r naast elkaa r liggende (verkennende of waarderende)
boringen vuursteen wordt aangetroffen. Het beoordelen va n de noodzaak tot vervolgonderzoek op basis
van de aangetroffen i ndi catoren, de aantallen en de vers preiding vi ndt plaats in overleg met een specia list
voor de betreffende peri ode en ma teriaalca tegorie.
Indien op basis van het waa rderend booronderzoek de vuurs teenconcentra tie werd geëvalueerd
(aangetroffen en afgebakend), dient er een proefputtenonderzoek ui tgevoerd te worden (zie pa ragraa f 5.7).
Indien er geen a rtefa ctensite wordt aangetroffen of indien een dergelijke site onvoldoende kennispotentieel
bezi t, en ui t het lands chappelijk booronderzoek is gebleken da t er op basis va n de inta ctheid va n de bodem
en de bodemkundige oms tandigheden een verwa chting geldt op het voorkomen va n een si te met een
sporenni veau zal deze verwa chting getoets t moeten worden middels een proefsleuvenonderzoek (zie
pa ra graaf 5.8).
5.7

Proefputten in functie van steentijd artefactensites

5.7.1

Vraagstelling en onderz oeksdoelen

Archeologisch booronderzoek en proefputtenonderzoek in functie van s teenti jd a rtefa ctensi tes heeft als
doel a rcheologis che sites – vooral a rtefactensites , zoals vuurs teensites of verspoelde vindplaatsen – op te
sporen en te evalueren. Het doel van proefputten in functie van s teenti jd a rtefa ctensi tes is door een
beperkt maar s tatis tisch representa tief deel van een terrein op te gra ven, ui tspra ken te doen over de
omvang, inta ctheid en a rcheologis che waa rde en inhoudeli jke potentie va n de vuurs teenvindplaats .

17

VEC Nota 400

Hiertoe zi jn de volgende onderzoeks vra gen geformuleerd:
Landschap

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?
Archeologie

Is er een vondstenni veau aanwezig?

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 de vi ndplaa tsen in ti jd, rui mte en functie afgeba kend worden (incl . de a rgumenta tie)?

Indien er een paleo- of mesoli thisch vonds tenni veau aanwezi g is , wa t is de aard (basiskamp, …), de
bewa ringstoestand (pri mai re context, secundair, …) van deze vindplaats?

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

Wa t is de waa rde van elke vas tges telde vindplaats?
Algemeen

In welk opzi cht kan op basis van het veldonderzoek de a rcheologische verwa chti ng worden
bi jgesteld?

Wa t is de potentiële i mpa ct van de geplande ruimteli jke ontwikkeling op de waa rdevolle
vindplaatsen?

Voor waa rdevolle vindplaatsen die bedrei gd worden door de geplande rui mtelijke ontwi kkeling:
hoe kan deze bedreiging weggenomen of verminderd worden (maa tregelen behoud in situ)?

Voor waa rdevolle vindplaatsen die bedrei gd worden door de geplande rui mtelijke ontwi kkeling en
die niet in si tu bewaard kunnen blijven:
o Wa t is de ruimteli jke afba kening (in drie dimensies) va n de zones voor
vervol gonderzoek?
o 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

5.7.2

Onderz oekstechnieken, -methoden en -strategieën proefputten in functie van steentijd
artefactensites

Een proefputtenonderzoek vormt de laats te stap in de evalua tie va n de s teenti jdvindplaa tsen. Hierna wordt
een beslui t genomen over het al dan niet opgra ven van de vindplaatsen. Ook di t onderzoek is afha nkelijk
van voorgaande onderzoeken. Het aantal en de inplanting van de proefputten is afhankelijk van de sprei ding
van de positieve boringen. Alle bori ngen waa rin ti jdens de verkennende en waarderende fase bewerkt
(vuur)steen is aangetroffen, vormen samen de begrenzing van de (vuur)s teenspreiding in het plangebied.
Wa nneer zich binnen deze spreiding verdi chtingen a ftekenen in de vorm van bori ngen met meerdere
indi ca toren en of boringen met indi ca toren die dicht bijeen li ggen, vormen die aanleiding tot het
veronderstellen van (vuur)steenclusters die op (de kern van) een vi ndplaa ts duiden.
De proefputten worden ruimteli jk op een dusdanige wijze ingepland da t van de vastges telde
(vuur)steenconcentra ties de verti cale sprei ding vas tges teld kan worden en de artefa ctensi te i n voldoende
ma te gewaa rdeerd kan worden. In samenspraa k met de (vuurs teen)specialist wordt een plan opges teld
voor de loca tie voor de proefputten.
De proefputten zi jn 1m² groot en alle proefputten worden genummerd en hun zuidwesteli jk punt wordt
ingemeten, inclusief hoogtemeti ng. Elke proefput wordt onderverdeeld in va kken va n 0,5 x 0,5 x 0,05 m.
Elke laag wordt afzonderlijk geregistreerd en onderzocht op het voorkomen van vuurs teen. De grond wordt
ui tgezeefd volgens bodemhori zont tot in de C horizont op een zeef met maaswi jdte van ma xi maal 3mm . Er
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wordt verdiept totda t 3 opeenvol gende lagen geen vuurs teen meer opleveren. Alle vondsten (menselijke
a rtefacten) worden i ngezameld met vermel ding van boornummer en horizont. Het mees t representa tieve
profiel per proefput wordt gefotogra feerd en beschreven (FAO/Unes co: A, E, B, C; met waar nodig/mogeli jk
onderverdelingen). De foto’s worden voorzien va n een proefputnummer, de benaming van het profiel
(noord, zuid, wes t, oos t) een noordpi jl 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 (i nplantingen proefputten op topokaa rt in PDF formaa t)
bes chi kbaa r.
5.7.3

Selectiecriteria

Voor de beoordeling van de aanwezi gheid van een (vuur)s teenconcentra tie, en de inta ctheid en het
kennispotentieel ervan wordt een specialist op het gebied van (vuur)s teen geraadpleegd. Indien ui t het
onderzoek blijkt dat er een a rtefa ctensite aanwezig is met voldoende kennispotentieel , dan dient deze
vindplaats doormiddel van een archeologisch opgra ving onderzocht te worden. Hiervoor dient een
Progra mma van Maa tregelen voor een Archeologis che Opgra ving opgemaakt worden.
Mochten er echter eventuele vi ndplaa tsen bes taande ui t enkel een sporenni veau boven het op te gra ven
vonds tenni veau vermoed worden, dan dienen deze eers t te worden onderzocht doormiddel van
proefsleuven (zie pa ragraaf 5.8), waa rbi j het vas tges telde vonds tenni veau ten alle ti jde onaangetast bli jft.
Indien er geen a rtefa ctensite wordt aangetroffen met voldoende kennispotentieel , en ui t het
lands chappelijk booronderzoek is gebleken da t er op basis van de inta ctheid van de bodem en de
bodemkundige oms tandigheden een verwa chting geldt op het voorkomen va n een si te met een
sporenni veau zal deze verwa chting getoets t moeten worden middels een proefsleuvenonderzoek (zie
pa ra graaf 5.8).
5.8

Proefsleuven op sites zonder complexe verticale stratigrafie

5.8.1

Vraagstelling en onderz oeksdoelen

Het doel va n proefsleuven onderzoek is ui tspraken te doen over de a rcheologis che waa rde va n
de totali teit va n een terrein door een beperkt maar s ta tistis ch representa tief deel van da t terrein op
te gra ven.
Hiertoe zi jn de volgende onderzoeks vra gen geformuleerd:
Landschap:

Welke zi jn de waargenomen horizonten (incl . ophogingslagen) i n de bodem, bes chri jving +
duiding? Komt di t overeen met de vasts tellingen uit het booronderzoek?

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

Is er een fasering in de ophoging te herkennen? Hoe dateren de ve rs chillende fasen?

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?
Archeologie

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

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 ;
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o Hoeveel ni veaus zi jn er te onders cheiden?
o Wa t is de omva ng?
o Komen er oversni jdingen voor?
o Wa t is het, ges cha tte, aantal indi viduen?
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?

Algemeen

In welk opzi cht kan op basis van het veldonderzoek de a rcheologische verwa chti ng worden
bi jgesteld?

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?
5.8.2

Onderz oekstechnieken, -methoden en -strategieën

Het proefsleuvenonderzoek kan pas opges ta rt worden na dat een eventueel onderzoek geri cht op eventuele
vuurs teensi tes volledig is afgerond (verkennende / waa rderende bori ngen en eventueel proefputten). Door
deze vol gorde te hanteren, zou eventuele s chade aan vuursteensites voortvloeiend uit de aanleg va n de
proefsleuven voorkomen kunnen worden. Indien er sp ra ke is van een te bes chermen of nog op te gra ven
vuurs teensi te dient het proefsleuvenplan hier mogelijk op aangepas t te worden.
Om een betrouwbaa r beeld te kunnen vormen va n de aanwezige a rcheologie binnen het onderzoeksgebied,
zal een oppervlakte va n ongeveer 12,5% worden onderzocht door middel van proefsleuvenonderzoek. Er is
gekozen voor di t percentage omda t op die manier genoeg oppervlakte onderzocht kan worden om een
goede a rcheologis che verwa chting te bekomen van het plangebied.
In totaal worden er 4 proefsleuven gepland. Ze hebben een afmeting van 3 x 2 x 70 m (520 m 2) en 1 x 2 x 75
(150 m 2), wa t overeenkomt met ongeveer 10% va n het onderzoeksgebied. De proefsleuven worden
gelijkma tig vers preid over het plangebied aangelegd volgens het s ysteem van continue sleuven. Verder is er
nog rui mte voor ongeveer 2,5% van het onderzoeks gebied om extra kijkvens ters te plaatsen waa r nodig. De
aanleg van kijkvens ters is nodig om een spoor of een concentra tie va n sporen waarva n de interpreta tie en
de waardering niet onmiddellijk duideli jk is, beter te kunnen onderzoeken. Mogeli jk kunnen deze ook een
s chi jnba re afwezigheid va n sporen aantonen. Ki jkvens ters worden, afgezien van hun li gging, afmeting en
vorm, op dezelfde wijze als proefsleuven aangelegd.
De proefsleuven zullen worden ui tgegra ven tot op het eers te a rcheologisch leesba re ni veau. Een
sporenni veau ui t het Neolithi cum en/of latere peri oden wordt in en di rect onder de Bt-horizont verwa cht.
Het proefsleuvenonderzoek zal als volgt worden ui tgevoerd:

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 bevindingen 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.
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Het te documenteren vlak wordt waar nodi g ges chaafd, gefotografeerd, ingekrast en di rect
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 het 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 lengteprofiel 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.

Het onderzoek wordt ui tgevoerd conform de bepalingen in de Code van Goede pra ktijk, speci fiek zoals
verwoord in hoofdstukken 8 en 12.
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Afb. 4.
De proefsleuven gepland op het plangebied, , weergegeven op een luchtfoto uit 2014 (Luchtfoto
Vlaanderen, winter 2013-2015 – kleur).
5.8.3

Selectiecriteria

Het proefsleuvenonderzoek dient alleen om een beter grip te kri jgen op de a rcheologis che verwa chting.
Indien uit het onderzoek blijkt dat er een vi ndplaats aanwezig is met voldoende kennispotentieel , dan dient
deze vindplaats doormiddel va n een a rcheologisch opgra ving onderzocht te worden. Hiervoor dient een
Progra mma van Maa tregelen voor een Archeologis che Opgra ving opgemaakt worden.
5.9

Randvoorwaarden

Al vorens sommige fasen van het vooronderzoek in uitges teld traject plaa ts kunnen vinden zal de huidige
verha rding en/of bebouwing (plaa tselijk) verwijderd moeten worden. De wijze en het moment waa rop de
sloop va n de bestaande bebouwing en verha rdi nguitbraak plaats zal vinden is echter nog niet bekend, maa r
zal pas na het ve rkri jgen van de s tedenbouwkundi ge vergunning in overleg tussen de bouwheer en
aannemer bepaald worden.
Lands cha ppelijke en a rcheologische boringen kunnen eventueel vóór de verwijdering va n de bestaande
verha rding plaats vinden met behulp van betonbori ngen. Proefputten en proefsleuven kunnen enkel
plaa ts vinden nada t de bes taande verha rding plaatselijk of geheel is verwi jderd. De bes taande verha rding en
bebouwing is mogelijk di rect op een eventueel sporenni veau of a rtefactensite gelegen. Om verstoring van
a rcheologis che waa rden te minimaliseren, moet het verwi jderen va n de onders te ca . 10 cm van de
verha rding en structurele elementen plaats vinden onder toezi cht va n een erkend a rcheoloog of een
medewerker onder haa r of zi jn autori tei t.
Hierbij wordt na drukkelijk vermeld dat het niet een werfbegeleiding betreft als bijzondere vorm van een
a rcheologis che opgra vi ng. Het toezi cht va n de a rcheoloog heeft enkel als doel de werkzaamheden te s turen
zoda t a rcheol ogis che waa rden niet geschaad worden tijdens de werken. Mochten a rcheologische waa rden
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toch onverhoeds geschaad dan wel te ver blootgelegd worden, dan dienen de werkzaamheden tijdelijk
gestaakt te worden zodat de (oors pronkelijke) situatie van de a rcheologis che waarden gerecons trueerd en
gedocumenteerd kan worden.
5.10

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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