Kerkhofstraat 439, Boom
Een Archeologienota

Auteur:
A. Schoups (veldwerkleider)
P. Valentijn (veldwerkleider)
Autorisatie:
X. Alma (OE/ERK/Archeoloog/2016/00094)

VEC Nota 400

Colofon
VEC Nota 400
Kerkhofstraat 439, Boom
Vlaams Erfgoed Centrum bvba
Auteurs: A. Schoups & P. Valentijn
In opdracht van: Vertrouwelijk
Foto’s en tekeningen: Vlaams Erfgoed Centrum, tenzij anders vermeld
© Vlaams Erfgoed Centrum bvba, Geel, december ’18
Niets uit deze uitgave mag vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie of welke
wijze dan ook zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Vlaams Erfgoed Centrum bvba.
Vlaams Erfgoed Centrum bvba aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit de toepassing
van de adviezen of het gebruik van de resultaten van dit onderzoek

ISSN 2506-7486

Vlaams Erfgoed Centrum
Liesdonk 5
2440 Geel
Tel + 32 (0)16 39 47 96
info@vlaamserfgoedcentrum.be
www.vlaamserfgoedcentrum.be

2

Kerkhofstraat 439, Boom. Een Archeologienota

Inhoud
1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4

Verslag van resul taten van het bureauonderzoek
Beschrijvend gedeel te
Administra tieve gegevens
Archeologische voorkennis
Huidig gebrui k
Beschrijving va n de geplande werken
Juridis ch kader
Doelstelling en vraa gs telling
Assessmentrapport
Beschrijving va n de aa rdwetens chappelijke waa rden
Beschrijving va n bekende a rcheologische waa rden
Beschrijving va n de historische si tua tie, mogelijke vers toringen en bouwhistoris che
waa rden
Potentieel tot kennis vermeerdering, verwa chting en conclusie

5
5
6
8
8
10
13
15
17
17
22
24
33

Sa menva tting

38

Li tera tuur

40

Bi jlage 1 Plannenli js t
Bi jlage 2 Fotolijs t

43
46

3

VEC Nota 400

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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1

Verslag van resultaten van het bureauonderzoe k

1.1

Beschrijvend gedeelte

In opdra cht heeft het Vlaams Erfgoed Centrum in mei 2018 een a rcheologienota opges teld naa r de
a rcheologis che waa rde van de loca tie Kerkhofs traa t 439 te Boom (afb. 1 en 2). De a rcheologienota bes taat
ui t een bureauonderzoek en is ui tgevoerd naa r aanleiding van de voorgenomen bouw van een
handelsruimte met pa rking.

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
Coördinaten (bounding box; Lambertcoördinaten
(EPSG:31370)

Projectcode
VEC-projectcode:
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Bureauonderzoek
Bouw van een handelsruimte met parking.
Kerkhofstraat 439
Boom
Boom
Antwerpen
Gemeente Boom, Afdeling 2, Sectie C, nummer 92X.
Maximum 3,3m –mv
5696 m2 / 0,57 ha
150.845,6 / 198.527,0
150.887,1 / 198.575,3
150.959,0 / 198.529,5
150.924,6 / 198.475,1
2018C259
4200156
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Auteur:
1

Autorisatie:
Begindatum onderzoek:
Einddatum onderzoek:
Beheer en plaats documentatie:

Relevante thesaurustermen:

A. Schoups (veldwerkleider)
P. Valentijn (veldwerkleider)
X. Alma (OE/ERK/Archeoloog/2016/00094)
07 mei 2018
25 mei 2018
Vlaams Erfgoed Centrum
Liesdonk 5
2440 Geel
Metaaltijden, Romeinse Tijd, Middeleeuwen,
bureauonderzoek.

Een groot deel van het plangebied is reeds bebouwd en verha rd (a fb. 3). De diepte va n de bodemvers toring
ter hoogte va n de bestaande s tructuren is niet gekend. Ter hoogte van het bes taande gebouw (2730m²)
dient vermoedelijk rekening gehouden te worden met een bodemvers toring tot mins tens 80cm –mv. Ter
hoogte van de verha rding (1658m²) is de bodem vermoedeli jk tot mins tens 30cm –mv verstoord.
Van de hoogtekaarten kan afgeleid worden da t het plangebied in het verleden geni velleerd werd .
Vermoedeli jk werd er tot 80cm afgegra ven.

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

Voor zover bekend, werden nog geen a rcheologische onderzoeken ui tgevoerd binnen het plangebied.
1.1.3

Huidig gebruik

Vol gens het gewes tplan is het plangebied in een woongebied gelegen. Binnen het plangebied is reeds een
handelspand met pa rki ng gelegen (afb. 4). De diepte van de bodemvers toring ter hoogte van deze
s tructuren is niet gekend. Vermoedeli jk dient ter hoogte va n het gebouw rekening gehouden te worden met
een vers toring tot mins tens 80cm –mv en ter hoogte van de verha rding tot mins tens 30cm -mv.
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Afb. 4.

Plan van de bestaande toestand binnen het plangebied.
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Afb. 5.

Het plangebied op de luchtfoto uit 2013-2015.

Er werd nog geen milieuhygiënisch onderzoek ui tgevoerd binnen het plangebied. In het kader va n het
onderzoek werden ook nog geen gegevens met be trekking tot de aanwezi gheid van ondergrondse kabels en
leidingen opgevraa gd bij het KLIP.
1.1.4

Beschrijving van de geplande werken

Bi nnen het plangebied wordt een nieuwe handels ruimte gepland met bi jhorende parking (afb. 7). Voor het
aanvangen van de bouwwerken zal het terrein eers t ongeveer 40cm tot 45 cm opgehoogd worden in functie
van de geplande werken (afb. 6). De dieptes worden weergegeven ten opzi chte van het nieuwe maai veld.
Het nieuwe gebouw zal een oppervlakte van 1981,77m² kri jgen en wordt niet onderkelderd. De vloer van
het gebouw zal een dikte va n ca . 30 cm hebben.
De aa rd van de fundering is a fhankelijk va n de draagkra cht van de bodem. Deze zal echter pas getes t
worden na het bekomen van de vergunning. Momenteel wordt ui tgegaan van een zool fundering. De diepte
van de funderingsmassieven zal da n 2,5m bedra gen en de grootte va n de massieven zal da n 180x120cm
bedragen wa t betreft de gekoppelde kolommen (2 x 9 kolommen) en 120x120cm voor de enkele kol ommen
1 x 9 kolommen; Afb. 8). Indien de s tabilitei t van de bodem minde r goed bli jkt te zi jn, kunnen in plaa ts va n
funderings zolen (grondverdri ngende) paalfunderingen worden gebruikt.

10

Kerkhofstraat 439, Boom. Een Archeologienota

Afb. 6.

Terreinprofielen bestaande en nieuwe toestand.

Ten wes ten, ten zuiden en ten oos ten van het nieuwe gebouw wordt een verha rde zone voorzien (ongeveer
3007m²; Afb. 8). De ui tgra vingsdiepte ter hoogte van de verha rdingen bedraagt ongeveer 75cm –mv. De
verha rding wordt nameli jk opgebouwd ui t 30cm onderfundering, 30cm funderi ng en 10cm asfalt of
klinkerverha rding.
Er worden ook nieuwe nutsleidingen en ri olering aangelegd (afb. 8). De nutsleidingen komen op een diepte
van ongeveer 1m –mv te liggen en de ri olering op een diepte va n ma ximaal 1,50m –mv. Verder wordt er nog
een regenwaterput voorzien. Deze zal tot een diepte van ongeveer 3,3m –mv reiken.
Ten noordoos ten van het nieuwe gebouw, komt een i nfil tra tieveld met een oppervlakte va n 80m² te li ggen
(a fb. 8). De bodem zal op deze loca tie tot een diepte van ongeveer 1,3m –mv uitgegra ven worden. Verder
wordt ook ten zuidoosten van het nieuwe gebouw, onder de pa rking, een infiltra ties ys teem voorzien. Di t
s ys teem krijgt een oppervlakte van 137,8m². Hier zal de bodem tot een diepte va n ongeveer 1,8m –mv
ui tgegra ven worden.
Aan de noordeli jk rand van het perceel wordt een groenbuffer voorzien. Deze word t voornameli jk ingevuld
met lage beplanting. Ter hoogte va n het nieuwe gebouw zullen echter ook een vijftal bomen geplant
worden binnen de groenzone.
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Afb. 7.

12

Technische tekening van de geplande werken.

Kerkhofstraat 439, Boom. Een Archeologienota

Afb. 8.

Riolering- en funderingsplan.

De consequentie van de voorgenomen ingreep ka n zi jn da t eventuele aanwezige waardevolle
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 e n 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.
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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;
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 naar aanleiding va n een aanvraag voor een stedenbouwkundige
vergunning. De verplichti ng tot de opmaak van een a rcheologienota wordt gekoppel d aan
oppervlaktecri teria. Vanwege de ligging van het plangebied geheel in een nog niet vas tges telde zone,
binnen een woongebied en het gegeven da t de opdra chtgever niet publieks rechteli jk is, geldt een
verplichting voor het ops tellen va n een a rcheologienota bij bodemingrepen groter dan of geli jk aan 1000m 2,
waa rbij het perceel oppervla k groter of gelijk aan 3000m 2.
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Aangezien de geplande ingrepen in het te ontwikkelen gebied in totaal een oppervlakte va n 5696m 2 beslaan
(binnen een totaal perceelsoppervlak van 5696m 2) en daarmee de ma ximale onderzoeks grenzen worden
overs chreden, dient de initia tiefnemer een bekra chtigde a rcheologienota te la ten opmaken.2
Het vas ts tellen va n de a rcheologische waa rde van een plangebied dient te gebeuren op grond van de Code
van Goede Pra ktijk voor de ui tvoeri ng van en rapportering over a rcheologisch vooronderzoek en
a rcheologis che opgra vi ngen en het gebruik van metaaldetector (versie 2.0). Het doel van de Code is om als
een minimale s tandaa rd te dienen voor de kwalitei t van a rcheologis ch onderzoek en het gebruik van
metaaldetectoren in Vlaanderen.3
De eventuele vonds ten en bi jhorende documentatie die ti jdens het a rcheologisch onderzoek worden
verza meld, zullen voorlopig worden bewaa rd bi j Vlaams Erfgoed Centrum bvba. Na a fronding 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?
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 van de
a rcheologis che waa rde va n 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 verwa chte a rcheologis che waa rden in
het plangebied, om daarmee te komen tot een gespeci fi ceerde a rcheologis che verwa chting. Daa rbi j worden
onder andere de Centrale Archeologische Inventa ris (CAI), relevante his toris che kaa rten en
informa tiebronnen omtrent de ondergrond gebruikt.
De bes chri jvi ng va n de historis che, a rcheologis che en aa rdwetens chappeli jke informatie is gebaseerd op het
volgende bronma teriaal:
Aa rdkundige gegevens :

Qua rtai rgeologische kaart 1:50.000

Bodemkaa rt 1:50.000

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

Ferra ris kaa rten ui t 1771-1778

Atlas der buurtwegen 1840-1850

Vandermaelenkaa rt 1846-1854

2
3

https://geo.onro erend erfgo ed.b e
Agentschap Onro erend Erfgo ed, 2016
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Topogra fis che kaa rt
Luchtfoto’s 1979-2015

Externe parti jen:

Input Onroerend Erfgoed

Regio-experts

Li tera tuur

Gemeente

Ama teura rcheologen en heemkundekringen

Nutsmaa ts chappi jen

Iconografis che bronnen

Toponymie

Huidige gebrui kers
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1.2

Assessmentrapport

1.2.1

Beschrijving van de aardwetenschappelijke waarden

Het onderzoeksgebied kenmerkt zich aa rdwetens chappelijk als volgt:
Bron

Informatie

Tertiaire kaart4

Formatie van Boom – Lid van Terhagen
5

Quartairgeologische kaart 1:50.000

Geomorfologie6

Profieltype 1:
ELPw: Eolische afzettingen van het Weichseliaan (LaatPleistoceen), mogelijk Vroeg-Holoceen. en/of
HQ: Hellingsafzettingen van het Quartair.
Kempen

Bodemkaart 1:50.000 7

Sdh: Matig natte lemig zandbodem met verbrokkelde ijzer en/of
humus B horizont.

Reeds verrichte boringen8

-

-

Op ongeveer 130m ten zuidwesten van het plangebied werd,
in 1962, een spoelboring (kb15d43w-B307) uitgevoerd.9
0 – 3m –mv: geel fijn zand.
3 – 6m –mv: geel zand.
6 – 8m –mv: grijs fijn zand met grijze klei.
8 – 22m –mv: grijze kelkhoudende klei.
22 – 29m –mv: grijze sterk kalkhoudende klei.
29 – 37m –mv: grijs fijn zand.
(0 – 6m –mv: Quartaire afzettingen; 6 - 29m –mv: Formatie
van Boom; 29 – 37m –mv: Lid van Ruisbroek (Formatie van
Zelzate))
Op ongeveer 95m ten westen van het plangebied werd, in
1978, een geologische boring (GEO-78/020-bII) uitgevoerd.10
0 – 0,5m –mv: geel zand.
0,5 – 1m –mv: grijs zand.
1 – 1,5m –mv: grijs halffijn zand.
1,5 – 2m –mv: grijs fijn zand.
2 – 2,5m –mv: grijs leemhoudend fijn zand met enkele
kleibrokken.
2,5 – 3,5m –mv: grijs leemhoudend fijn zand.
3,5 – 5,5m –mv: grijze klei.
5,5 – 6,5m –mv: idem, met vegetatieresten.
6,5 – 7m –mv: grijs zand met kleibrokken.
7 – 7,5m –mv: grijs zand.
7,5 – 8m –mv: grijze klei, vermengd met onderliggend zand.
8 – 8,5m –mv: grijs leemhoudend fijn zand.
8,5 – 10m –mv: grijs sterk kleihoudend fijn zand met
houtresten.

4

http://www.geopunt.b e/kaart .
http://www.geopunt.b e/kaart .
6
http://www.geopunt.b e/kaart .
7
http://www.geopunt.b e/kaart .
8
http://www.geopunt.b e/kaart .
9
https://www.dov.vlaanderen.b e/zo ek en-ocdov/proxy-borin g/boorstaat /1962119377/rapport/rapportboringstandaard?t itel=DOV%20Boorrapport
10
https://www.dov.vlaanderen.b e/zo ek en-ocdov/proxy-borin g/boorstaat /1978105833/rapport/rapportboringstandaard?t itel=DOV%2 0Boorrapport
5
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Bron

Informatie
10 – 12,5m –mv: grijs leemhoudend fijn zand met houtresten.
12,5 – 13m –mv: grijze zandhoudende klei met veen.
13 – 13,5m –mv: grijs kleihoudend fijn zand met
vegetatieresten.
13,5 – 14m –mv: grijze klei.
14 – 14,5m –mv: grijze sterk zandige klei met vegetatieresten.
14,5 – 15m –mv: grijs leemhoudend fijn zand.
(0 - 2m –mv: Quartaire afzettingen; 2 – 15m –mv: Tertiaire
afzettingen)

Hoogtekaart11
Bodemerosie12

17,6m TAW
Zeer weinig erosiegevoelig

Vol gens de Tertiai r kaa rt (65 tot 1,7 mil joen jaa r geleden) is in de omgevi ng van het plangebied het Lid van
Terha ge aanwezig. Di t Lid maakt deel uit va n de Forma tie va n Boom. Deze forma tie bes taat ui t zwa re gri jze
silti ge en glimmerhoudende klei. De klei beva t vaak pyriet en i n het bovenste deel van de afzettingen komen
ca rbonaatconcreties of septa ria voor. De forma tie werd gevormd ti jdens het Vroeg -Oligoceen (33,9 – 28,4
mil joen jaa r geleden). Het Lid van Terha gen bes taat ui t bleekgri jze kleien. Delen va n di t lid zijn echter
ontkalkt en hebben een brui nachtige kleur. Van de drie leden van de Formatie van Boom, beva t di t lid het
mi nste silt en in ontslui tingen zi jn twee uitgesproken banden met organis ch ma teriaal op te merken.13
Vol gens enkele vi rtuele boringen begint de Forma tie van Boom, binnen het plangebied, op een diepte va n
ongeveer 2,9m –mv en is di t pakket ongeveer 26m dik.14
Vol gens de Qua rtair geologische kaart (afb. 9) werden de Tertiaire afzettingen afgedekt door dekzanden.
Deze dekzanden zi jn va n (ni veo-)eolis che oorsprong en da teren ui t het Wei chseliaan (Laat-Pleistoceen).
Tijdens het Wei chseliaan (116000 tot 11700 jaa r geleden) heers te in het noorden van Vlaanderen een
poolklimaa t en kenmerkte het lands chap zi ch door een toendra vegetatie. Omdat de begroeiing schaars was ,
lag de bodem bloot aan winderosie. Op deze wi jze werd door de wind veel bodemma teriaal verplaats t en in
de vorm va n glooiende dekzandpakketten weer afgezet. Door de toenemende tempera tuur ti jdens het
Holoceen (de laats te 10.000 jaa r op de geologische ti jds chaal) begon zi ch een di cht vegeta tiedek te
ontwikkelen. Sedi menten werden hierdoor vas tgelegd en in de dekzanden begonnen zi ch bodems te
ontwikkelen.
Ten wes ten va n het plangebied loopt een gra cht of een klein beekje. Het gaa t echter om een recente
s troom, aangezien he t niet weergegeven werd op de his toris che kaa rten.

11

http://www.geopunt.b e/kaart .
http://www.geopunt.b e/kaart .
Jacobs, P, Polfliet , P, et. al., 2010.
14
https://www.dov.vlaanderen.b e/po rtaal/?modul e=verkenn er#ModulePage
12
13
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Afb. 9.

Locatiekaart van het plangebied op de Quartairgeologische kaart.

Bi nnen het plangebied komt, volgens de bodemkaart, een mati g na tte lemig za ndbodem met verbrokkelde
i jzer en/of humus B horizont (Sdh) voor. Di t bodemtype vertoont roestvers chi jnselen op een diepte tussen
40 en 60cm –mv.
De zone te noordwes ten van het plangebied wordt geka rteerd als groeven en de zone ten oos ten erva n als
bebouwde zone. Binnen deze zones werd het bodemprofiel mogelijk reeds gewi jzigd of zelfs vernieti gd door
menselijke ingrepen. Ter hoogte van de groeven werd de Boomse klei ontgonnen.
Bi nnen het plangebied werden, voor zover bekend, nog geen bori ngen uitgevoerd, maar wel in de omgevi ng
erva n. Een eers te bori ng werd, in 1962, ui tgevoerd op ongeveer 130m ten zuidwes ten va n het plangebied.
De eers te 6m werden als Qua rtai re afzettingen geïnterpreteerd en de diepere lagen als Tertiai r.
Op ongeveer 95m ten westen va n het plangebied werd, in 1978, een tweede boring ui tgevoerd. De eers te
2m kunnen als Qua rtai re a fzettingen geïnterpreteerd worden en de diepere la gen als Tertiai re afzettingen.
Deze gegevens slui ten min of meer aan bi j de gegevens ui t de vi rtuele bori ngen. Al zouden de Qua rtaire
afzettingen volgens de vi rtuele bori ngen tot 2,9m dik zi jn binnen het plangebied. Vol gens de tweede boring
meer naar het zuiden zou het Qua rtaire dek een dikte van ongeveer 6m hebben. Vermoedelijk zal de
werkeli jke dikte van het Quartai re dek binnen het plangebied tussen de 2 en de 6m bedra gen.
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Afb. 10.

Het plangebied op de bodemkaart.

Vol gens de hoogtekaa rt (a fb. 11 en 12) is het plangebied op een afgetopte loca tie gelegen, op een hoogte
van ongeveer 17,6m TAW. Volgens het profiel A-B daalt het terrein plots naa r 16,4m TAW aan de wes telijke
zi jde van het plangebied, om vervol gens opnieuw naa r ongeveer 17,2m te s ti jgen. De plotse daling komt
overeen met de ligging van de gra cht. Ten westen van het plangebied was in het verleden een kleigroeve
gelegen. Momenteel is di t gebied bebost. Het terrei n binnen het plangebied is vlak en ten noorden van het
plangebied s tijgt het terrein geleidelijk.
Vol gens het profiel C-D zijn de terreinen ten zuiden en ten noorden van het plangebied hoger gelegen. Ten
zuiden va n het plangebied s tijgt het terrein tot een hoogte van ongeveer 18,3m. Ten noorden van het
plangebied daalt het terrei n eers t naa r ongeveer 17,2m om vervolgens tot ongeveer 18,1m te sti jgen. De
aangrenzende percelen zi jn dus hoger gelegen.
De helling ter hoogte van het perceel ten zuiden van het plangebied is veel geleideli jker en na tuurlijker
(profiel E-F). Hierui t kan a fgeleid worden da t het plangebied in het verleden waars chijnli jk reeds
geni velleerd werd. Ti jdens deze ni vellering werd de bodem vermoedelijk tot ongeveer 80cm afgegra ven en
mogelijk zelfs tot 1m.
Op de his toris che topogra fis che kaa rten ui t 1873 en 1939 (a fb. 18 en 19) wordt aangegeven da t het
plangebied en de omringende percelen op een hoogte van ongeveer 17m TAW zi jn gelegen. Mogelijk zi jn
deze kaa rten echter niet geheel a ccuraa t.
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Afb. 11.

Het plangebied op het Digitaal Terreinmodel Vlaanderen (DTM), inclusief profiel hoogteverloop.
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Afb. 12.
1.2.2

Het plangebied op het Digitaal Terreinmodel Vlaanderen (DTM).
Beschrijving van bekende archeologische waarden

Voor het onderzoeksgebied zi jn in de Centrale Archeol ogis che Inventa ris (CAI) va n Onroerend Erfgoed de
volgende a rcheologische waa rden en ondergrondse bouwhistoris che waa rden vas tgesteld (afb. 13):
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Datering

100031

590m

18de eeuw

Alleenstaande hoeve.

106664

600m

18de eeuw

Molenhuis.

106665
112092

380m
840m

18de eeuw
18de eeuw

Alleenstaande hoeve.
Predikherenhoeve.

216548

1240m

19de eeuw

Tijdens de aanleg van nutsleidingen, in 2017, werd een muurfundering uit de
19de eeuw aangetroffen.

216549

1180m

19de eeuw

216550

1240m

19de eeuw

Omschrijving

Afstand t.o.v.
plangebied

Uitsnede uit de Centraal Archeologische Inventaris van het onderzoeksgebied.

CAI nummer

Afb. 13.

Tijdens de aanleg van nutsleidingen, in 2017, werd een muurfundering uit de
19de eeuw aangetroffen.
Tijdens de aanleg van nutsleidingen, in 2017, werd een muurfundering uit de
19de eeuw aangetroffen.

In de omgeving van het onderzoeks gebied zi jn op basis van de CAI meerdere a rcheologische meldingen
bekend. Het gaat over vier hoeves uit de 18de eeuw en fra gmenten van muurfunderingen van gebouwen ui t
de 19de eeuw.
Er werd reeds een a rcheologienota ges chreven voor een project aan de Beukenlaan. Aan de hand van de
aa rdwetens chappeli jke gegevens werd geconcludeerd da t binnen het projectgebied eventuele
a rcheologis che res ten aanwezig konden zi jn vana f het Laa t-Paleolithicum. Een groot deel van het plangebied
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was echter reeds bebouwd, zoda t de bodem reeds danig vers toord zou zi jn. Daa renboven zouden de
geplande werken grotendeels binnen de grenzen van het bes taande gebouwenbes tand bli jven. Hierdoor
werd de verwa chte kenniswins t klein tot zeer klein ingeschat en werden geen verdere onderzoeken
geadviseerd.15
1.2.3

Beschrijving van de historische situatie, mogelijke verstoringen en bouwhistorische waarden

Historische situatie
Boom was tot 1645 bestuurli jk afha nkelijk van Rums t en kerkelijk a fhankeli jk van Konti ch. In 1645 kreeg
Boom zi jn eigen s chepenbank en dorpszegel en werd het als heerli jkheid benoemd. De heerli jkheid Boom
werd in 1663 door Goris Boscha rt opgekocht.
De pa rochie Boom werd in de 13de eeuw voor het eers t vermeld en was onts taan uit de oude
moederpa rochie Kontich. De pa rochie behoorde toe aan de abdi j van Lobbes (Henegouwen).
Door de ui tba ting van steen- en kalkovens groeide Boom in de 14 de en de 15de eeuw ui t tot een belangri jke
plaa ts. In 1573-1577 werd het dorp zo goed als volledig verwoest ti jdens de gevechten tussen de
Spanjaarden en de Staa tsen over het bezi t van de Schans va n Willebroek. Pas in de 18 de eeuw kwam de
ui tbouw van de gemeente tot s tand.16
Bouwhistorische schets
In de di recte omgeving van het plangebied zi jn geen relevante bouwhis toris che waa rden aanwezig.
Historische kaarten
De his toris che situatie is op vers chillende kaa rten als vol gt:
Bron

Jaartal

Historische situatie

Ferraris kaarten17

1771-1778

Atlas der buurtwegen18

Ca. 1840-1850

Vandermaelen kaarten19
Poppkaarten

1846-1854
Na 1842

Topografische kaart20
Topografische kaart21
Luchtfoto22
Luchtfoto23

1873
1939
1971
1979-1990

Luchtfoto24

2013-2015

Het plangebied is niet bebouwd en is in gebruik als akker- en/of weiland.
Ten oosten van het plangebied loopt een weg.
Het plangebied is niet bebouwd en grenst in het oosten aan een weg. De
percelen komen niet overeen met de huidige percelen.
Het plangebied is op een helling gelegen.
Het plangebied is niet bebouwd. De percelen komen niet overeen met de
huidige percelen.
Het plangebied is niet bebouwd.
Het plangebied is niet bebouwd.
Het plangebied is niet bebouwd en is aan de Kerkhofstraat gelegen.
De situatie komt grotendeels overeen met de situatie op de luchtfoto uit
1971.
Er is een groot gebouw binnen het plangebied gelegen. Rondom het
gebouw zijn verharde zones gelegen.

15

Laloo, P, H erremans, D, 2016.
https://invent aris.onro erenderfgoed .be/erfgo edobject en/120718
17
Ferraris 1771-1778.
18
onbekend 1840-1850.
19
Vandermael en 1846-1854.
20
http://www.c art esius.be/arc gis/home/webmap/v iewer.ht ml?l ang=nl
21
http://www.c art esius.be/arc gis/home/webmap/v iewer.ht ml?l ang=nl
22
http://www.geopunt.b e/kaart .
23
http://www.geopunt.b e/kaart .
24
http://www.geopunt.b e/kaart .
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De Ferra riskaarten (Ca rte de Ferra ris) zijn een verza meling van 275 gedetailleerde topografis che kaa rten va n
de Oos tenri jkse Nederlanden. Zi j kwa men tussen 1771 en 1778 tot stand onder leiding van Joseph de
Ferra ris, generaal bi j de Oos tenri jkse a rtillerie, veldmaa rs chalk in de Oos tenri jkse Nederlanden. Het is de
eers te s ystema tische en groots chalige ka rtering, zowel in “België” als in heel Wes t-Europa .25 Hierui t bli jkt
da t het plangebied niet bebouwd is , maa r dat het in gebrui k is als a kker- en/of weiland. De vers chillende
percelen worden begrensd door struiken en/of bomen.
Ten oos ten van het plangebied loopt een weg en ten noordoos ten va n het gebied is een gebouw gelegen.

Afb. 14.

Het plangebied op de Ferraris kaart.

Ci rca 60 jaar la ter werd de Atlas der Buurtwegen ui tgegeven (a fb. 15). Dit is een verzameling va n boeken
met overzi chts- en detailplannen, da terend van rond 1840. Hierop val t a f te lezen da t het plangebied niet
bebouwd is en in het oos ten aan een weg grenst. De ligging van deze weg komt overeen met de ligging van
de huidige Kerkhofs traat. Het gebouw ten noordoos ten van het plangebied is opnieuw zi chtbaar.
De afgebeelde percelen komen niet overeen met de huidi ge percelen.

25

Http://nl.wikip edia.org/wiki /Ferrarisk aart en.
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Afb. 15.

Het plangebied op de Atlas der Buurtwegen.

Een zestal jaa r later zi jn de Vandermaelenkaarten samenges teld. Di t is een verza meling historis che 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 is zi chtbaar da t het plangebied op een
zwa kke helling gelegen is.
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Afb. 16.

Het plangebied op de Vandermaelenkaarten.

Met de Popp-kaa rten wordt de verza meling van kadasterkaarten bedoeld die in de 19de eeuw uitgegeven
werd door de Brugse drukker-uitgever Philippe Chrétien Popp (1805-1879). Deze kaa rten wa ren een
gecommercialiseerde versie van het toenmalig kadaster van België en beva tten vele gegevens over gronden
en percelen. Nada t Philippe Va ndermaelen al in 1836 toela ting had gekregen om de ka dastergegevens te
gebrui ken en in kaa rt te brengen, kreeg ook Popp deze toela ting in 1842. Door het overlijden van Popp werd
zi jn ‘Atlas cadas tral pa rcellaire de la Bel gique’ niet a fgemaakt. Deze kaa rt brengt het kadas ter duideli jk in
beeld.
Het plangebied is niet bebouwde en is aan een weg ‘Reeths che’gelegen. Het toponiem ‘De Kwesels
Bosschen’ wordt ter hoogte van het plangebied vermeld. Di t verwi jst naa r het bos da t zi ch ten wes ten van
het plangebied bevi ndt. Mogelijk was het plangebied zelf in de 19 de eeuw ook bebos t.
In vergeli jking met de Atlas der Buurtwegen zi jn nu meer kleine percelen zichtbaa r. Deze percelen komen
echter nog s teeds niet ove reen met de huidi ge percelen.
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Afb. 17.

Het plangebied op de Popp-kaarten.

Op de topografis che kaa rten ui t 1873 en 1939 (a fb. 18 en 19) is zi chtbaar da t het plangebied nog steeds niet
bebouwd is. Op de topografis che kaa rt ui t 1939 is , ten zuidoos ten va n het gebied, een kerkhof gelegen. De
s traat waaraan het gebied gelegen is, dankt zi jn naam aan dit kerkhof.
Vol gens deze kaa rten is het plangebied op een hoogte van ongeveer 17m TAW gelegen.
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Afb. 18.

Het plangebied op de topografische kaart uit 1873.

29

VEC Nota 400

Afb. 19.

Het plangebied op de topografische kaart uit 1939.

De luchtfoto’s uit 1971 en 1979-1990 (afb. 20 en 21) tonen een braakliggend terrein ter hoogte va n het
plangebied. In het oosten grens t het gebied aan de Kerkhofs traa t en ten wes ten is het gebied (deels)
bebos t. Net ten noorden va n het plangebied is een gebouw gelegen.
Op de luchtfoto ui t 2013-2015 (afb. 22)is een groot handelspand zi chtbaa r binnen het plangebied. Ten
noorden en ten oos ten van het pand is het gebied verha rd. De verha rde zone ten oos ten van het
handelspand doet diens t als pa rking en ten noorden va n het pand is de oprit gelegen die het pand met de
Kerkhofs traa t verbind. Rondom het plangebied is de bebouwing ui tgebreid.
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Afb. 20.

Het plangebied op de luchtfoto uit 1971.
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Afb. 21.

32

Het plangebied op de luchtfoto uit 1979-1990.
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Afb. 22.
1.2.4

Het plangebied op de luchtfoto uit 2013-2015.
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:
Gezien de ouderdom va n het dekzand (Wei chseliaan) kunnen in het plangebied in potentie res ten vana f het
Laa t-Paleoli thi cum voorkomen. Archeologische res ten ui t het Paleoli thi cum en het Mesolithi cum
ma nifes teren zich als een hori zontale spreiding en een verti cale spreiding (doordat materiaal dat
oorspronkelijk aan het oppervla k la g, door bodemvormingsprocessen langzaam door de top va n het
sediment zakt26) van vonds ten zonder sporenni veau en kunnen voorkomen vanaf het originele maai veld.
Echter de lager gelegen gebieden aan de Molenbeek werden tijdens deze peri odes vermoedeli jk
interessanter gevonden. Er zi jn dan ook nog geen meldingen bekend van vonds ten ui t de Steentijd in de
omgeving van het plangebied, al zou di t ook te wijten kunnen zi jn aan een gebrek aan onderzoek in deze
omgeving. Desondanks kan de aanwezigheid va n a rcheologische waa rden ui t het Laat-Paleolithi cum en het
Mesoli thi cum niet uitgesloten worden.

26

Deeb en 1999.
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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.
De beantwoording van de volgende onderzoeks vraag “Worden mogelijk archeologische resten bedreigd
door de geplande werkzaamheden?” is als vol gt:
2

Bi nnen het plangebied (ca . 5696 m ) 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 riole ring. 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 reike n 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
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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.
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:
Bi nnen het plangebied wordt een nieuwe handels ruimte gepland met bi jhorende parki ng en voorzieningen.
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. Met name de werken bui ten de geplande bebouwing reiken tot voorbij 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.
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
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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 he t 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.
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 voldoe nde 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 prospecteren 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 daa 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 op basis van de aanwezigheid va n vuurs teen reli cten of andere a rcheol ogis che indi ca toren,
dient een aanvullend onderzoek plaats te vinden door middel van een waa rdere nd a rcheologis ch
booronderzoek. Het waa rderend booronderzoek heeft tot doel om de veronders telde a rtefa ctensite in
horizontaal vlak verder te begrenzen en de omvang van de a rtefa ctensi te vast te s tellen. 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 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 nge n.
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.
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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.
Er is een Progra mma van Maa tregelen opgemaakt waa rin de voorges telde onderzoeksstra tegie verder
wordt ui tgewerkt.
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Samenvatting
In opdra cht heeft het Vlaams Erfgoed Centrum in mei 2018 een a rcheol ogienota opges teld naa r de
a rcheologis che waa rde va n de loca tie Kerkhofs traat 439 te Boom. De a rcheologienota bes taat ui t een
bureauonderzoek en is uitgevoerd naa r aanleiding van de voorgenomen bouw va n een handels ruimte met
pa rking.
Het vooronderzoek heeft tot dus ver bes taan ui t een bureauonderzoek (prospectie zonder ingreep in de
bodem). Ui t di t onderzoek is gebleken dat de na tuurlijke ondergrond aan het oppervlak bes taat ui t
dekza nden van (ni veo-)eolische oorsprong met een dikte van 2 tot 6 m. De dekzanden da teren uit het
Weichseliaan (Laa t-Pleis toceen) en kunnen in potentie resten va naf het Laat-Paleoli thi cum 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 ve rwachting 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.
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 –
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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.
De eers te fase in het vooronderzoek in ui tges teld tra ject zal bestaan ui t een lands chappeli jk
bodemonderzoek. Indien op basis van di t onderzoek bli jkt da t het bodema rchief binnen het plangebied nog
voldoende inta ct is en er een a rtefactensite aanwezig kan zi jn, dient verder vooronderzoek plaats te vinden
in de vorm van een verkennend a rcheologis ch booronderzoek. Als op basis van di t onderzoek inderdaad de
aanwezi gheid van een a rcheologis che a rtefa ctensi te is vas tges teld op basis van de aanwezi gheid van
vuurs teen reli cten of andere a rcheologische i ndi catoren, dient een aanvullend onderzoek plaats te vinden
door mi ddel va n een waa rderend a rcheologisch booronderzoek en eventueel een
Proefputtenonderzoek.
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 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 proefsleuvenplan
hier op aangepast te worden.
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Lijst van afbeeldingen en tabellen
Afb. 1. Loca tiekaa rt van het plangebied.
Afb. 2. Aanduiding va n het uit te voeren a rcheologis ch onderzoek op het plan va n de bestaande toestand op
het terrein.
Afb. 3. Loca tiekaa rt van het plangebied met loca ties va n de vermoedeli jk vers toorde zones .
Afb. 4. Plan van de bes taande toes tand binnen het plangebied.
Afb. 5. Het plangebied op de luchtfoto ui t 2013-2015.
Afb. 6. Terreinprofielen bestaande en nieuwe toes tand.
Afb. 7. Technische tekening va n de geplande werken.
Afb. 8. Ri olering- en funderingsplan.
Afb. 9. Loca tiekaa rt van het plangebied op de Qua rtairgeologische kaa rt.
Afb. 10. Het plangebied op de bodemkaa rt.
Afb. 11. Het plangebied op het Digi taal Terreinmodel Vlaanderen (DTM), inclusief profiel hoogteverloop.
Afb. 12. Het plangebied op het Digi taal Terreinmodel Vlaanderen (DTM).
Afb. 13. Ui tsnede ui t de Centraal Archeologische Inventa ris van het onderzoeks gebied.
Afb. 14. Het plangebied op de Ferra ris kaart.
Afb. 15. Het plangebied op de Atlas der Buurtwegen.
Afb. 16. Het plangebied op de Vandermaelenkaa rten.
Afb. 17. Het plangebied op de Popp-kaarten.
Afb. 18. Het plangebied op de topogra fische kaart ui t 1873.
Afb. 19. Het plangebied op de topogra fische kaart ui t 1939.
Afb. 20. Het plangebied op de luchtfoto ui t 1971.
Afb. 21. Het plangebied op de luchtfoto ui t 1979-1990.
Afb. 22. Het plangebied op de luchtfoto ui t 2013-2015.
Tabel 1. Overzi cht va n de vers chillende (pre)historis che peri oden.
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Bijlage 1 Plannenlijst
Projectcode
Onderwerp

2018C259
Plannenlijs t

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwi jze
Da tum

1
Topogra fis che kaa rt
Loca tiekaa rt van het plangebied.
Onbekend
Di gi taal
07-05-2018

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan

2
Topogra fis che kaa rt
Aanduiding va n het uit te voeren a rcheologis ch
onderzoek op het plan van de bes taande toes tand
op het terrein.
Onbekend

Aanmaakschaal
Aanmaakwi jze
Da tum
Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwi jze
Da tum
Plannummer
Type plan
Onderwerp plan

07-05-2018
3
Vers toringskaa rt
Loca tiekaa rt van het plangebied met loca ties va n de
vermoedelijk vers toorde zones .
Onbekend
Di gi taal
07-05-2018

Aanmaakschaal
Aanmaakwi jze
Da tum

4
Technische tekening
Plan van de bes taande toes tand binnen het
plangebied.
Onbekend
Di gi taal
07-05-2018

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwi jze
Da tum

6
Terreinprofiel
Terreinprofielen bestaande en nieuwe toes tand.
Onbekend
Di gi taal
07-05-2018

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwi jze
Da tum

7
Technische tekening
Technische tekening va n de geplande werken.
Onbekend
Di gi taal
07-05-2018

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal

8
Ri olering- en funderingsplan
Ri olering- en funderingsplan.
Onbekend
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Aanmaakwi jze
Da tum

Di gi taal
07-05-2018

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwi jze
Da tum

9
Qua rtai r geologis che kaa rt
Loca tiekaa rt van het plangebied op de
Qua rtai rgeologische kaart.
1/50000
Di gi taal
07-05-2018

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwi jze
Da tum

10
Bodemkaa rt
Het plangebied op de bodemkaa rt.
Onbekend
Di gi taal
07-05-2018

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan

11
Di gi taal Terreinmodel Vlaanderen (DTM)
Het plangebied op het Digi taal Terreinmodel
Vlaanderen (DTM), incl usief profiel hoogteverloop.
Onbekend
Di gi taal
07-05-2018

Aanmaakschaal
Aanmaakwi jze
Da tum
Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwi jze
Da tum
Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
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12
Di gi taal Terreinmodel Vlaanderen (DTM)
Het plangebied op het Digi taal Terreinmodel
Vlaanderen (DTM).
Onbekend
Di gi taal
07-05-2018

Aanmaakschaal
Aanmaakwi jze
Da tum

13
CAI
Ui tsnede ui t de Centraal Archeologische Inventa ris
van het onderzoeksgebied.
Onbekend
Di gi taal
07-05-2018

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwi jze
Da tum

14
His toris che kaa rt Ferra ris
Het plangebied op de Ferra ris kaart.
Onbekend
Analoog
1771-1778

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwi jze
Da tum

15
His toris che kaa rt Atlas der Buurtwegen
Het plangebied op de Atlas der Buurtwegen.
Onbekend
Analoog
1840

Kerkhofstraat 439, Boom. Een Archeologienota

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwi jze
Da tum

16
His toris che kaa rt Vandermaelen
Het plangebied op de Vandermaelenkaa rten.
Onbekend
Analoog
1846-1854

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwi jze
Da tum

17
His toris che kaa rt Popp
Het plangebied op de Popp-kaarten.
Onbekend
Analoog
1842

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwi jze
Da tum

18
His toris che topografis che kaa rt
Het plangebied op de topogra fische kaart ui t 1873.
Onbekend
Analoog
1873

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwi jze
Da tum

19
His toris che topografis che kaa rt
Het plangebied op de topogra fische kaart ui t 1939.
Onbekend Onbekend
Analoog
1939

45

VEC Nota 400

Bijlage 2 Fotolijst

46

Projectcode
Onderwerp

2018C259
fotoli jst

ID
Type
onderwerp

5
Luchtfoto
Het plangebied op de luchtfoto ui t 2013-2015.

ID
Type
onderwerp

20
Luchtfoto
Het plangebied op de luchtfoto ui t 1971.

ID
Type
onderwerp

21
Luchtfoto
Het plangebied op de luchtfoto ui t 1979-1990.

ID
Type
onderwerp

22
Luchtfoto
Het plangebied op de luchtfoto ui t 2013-2015.

