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Tabel 1. Overzicht van de verschillende (pre)historische perioden.
Periode
Nieuwste tijd:
Nieuwe tijd:
Middeleeuwen:
Late Middeleeuwen
Volle Middeleeuwen
Vroege Middeleeuwen C / Karolingische periode
Vroege Middeleeuwen B / Merovingische periode
Vroege Middeleeuwen A / Frankische periode
Romeinse tijd:
IJzertijd:
Late IJzertijd
Midden-IJzertijd
Vroege IJzertijd
Bronstijd:
Neolithicum (Jonge Steentijd):
Finaal-Neolithicum
Laat-Neolithicum
Midden-Neolithicum
Vroeg-Neolithicum
Mesolithicum (Midden-Steentijd):
Paleolithicum (Oude Steentijd):
Bron: Onderzoeksbal ans Vlaanderen
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Tijd in jaren
19 e E - heden
16 e E - 18 e E na Chr.
5 e E - 15 e E na Chr.
13 e E - 15 e E na Chr.
10 e E - 12 e E na Chr.
8 e E - 9 e E na Chr.
6 e E - 8 e E na Chr.
5 e E na Chr.
57 voor Chr. - 402 na Chr.
800 - 57 voor Chr.
250 - 57 voor Chr.
475/450 - 250 voor Chr.
800 - 475/450 voor Chr.
2100/2000 - 800 voor Chr.
5300 - 2000 voor Chr.
3000 - 2000 voor Chr.
3500 - 3000 voor Chr.
4500 - 3500 voor Chr.
5300 - 4800 voor Chr.
ca. 9500 - 4000 voor Chr.
tot 10 000 voor Chr.
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Verslag van resultaten van het bureauonderzoe k

1.1

Beschrijvend gedeelte

In opdra cht heeft het Vlaams Erfgoed Centrum in de peri ode oktober-december 2018 een a rcheologienota
opges teld naar de a rcheologische waarde va n de loca tie Nijverheidss traat 56 in Oevel (a fb. 1 en 2). De
a rcheologienota bes taat ui t een bureauonderzoek en is ui tgevoerd naa r aanleiding va n de voorgenomen
afbraak van een bes taande site en nieuwbouw met ondergrondse 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
Oppervlakte bodemingrepen
Coördinaten (bounding box;
(EPSG:31370)
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Bureauonderzoek
Afbraak van een bestaande bedrijfsinrichting en nieuwbouw
Nijverheidsstraat 56
Oevel
Westerlo
Antwerpen
Westerlo, 4 de afdeling, Oevel, sectie A: 1/h, 1g en 6k
Olen, sectie F: 512c , 514 a, 514c, 514g, 516 b en 516 c.
Maximaal ca. 400 cm -mv
Circa 30.515 m2 / 3,05 ha
Circa 7.800 m2
Lambertcoördinaten NO: 186.928,3 / 203.932,6
ZO: 186.928,3 / 204.122,5
ZW: 186.690,5 / 203.967,4

Nijverheidsstraat 56, Oevel

Projectcode
VEC-projectcode:
Auteur:

1

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

Relevante thesaurustermen:

NW: 186.759,2 / 204.205,2
2018J215 (bureauonderzoek )
4200985 (bureauonderzoek)
X. Alma (OE/ERK/Archeoloog/2016/00094)
J. Van Bavel (bureauonderzoek, veldwerkleidster)
P. Valentijn (bureauonderzoek, veldwerkleider)
X. Alma (OE/ERK/Archeoloog/2016/00094)
22/10/2018
12/12/2018
Vlaams Erfgoed Centrum
Ten Briele 14 bus 15
8200 Sint-Michiels, Brugge
Bureauonderzoek

De ondergrond va n de zone waar bodemingrepen gepland zijn is gedeel telijk vers toord door de bestaande
bebouwing, verha rding en ondergrondse nuts voorzieningen. Op het DTM is te zien da t de zone waa r de
geplande bodemingrepen zullen plaats vi nden het maai veld ca . 30 cm lager ligt dan in omri ngende percelen.
Vermoedeli jk als gevolg va n afgra ving voor ni vellering, maa r het is ook mogelijk da t omliggende percelen
zi jn opgehoogd.
Het kantoor van het hoofdgebouw (ca. 300 m 2) heeft een kruipkelder tot 90 cm –mv. De bedrijfshal van het
gebouw is gezet op volle grond. De diepte van de vl oerplaat en funderingspalen (met ruime tussenafsta nd)
van deze hal is onbekend. Aan de zuidzi jde van de bedrijfshal ligt een verdiepte laadkaai met een maximale
diepte va n ca . 100 cm (excl . verha rding met fundering van ca . 50 cm).
Naast het hoofdgebouw zijn e r drie bi jgebouwen gelegen in de zone va n de geplande ingrepen. Ten oos ten
van het bureau ligt een wa terzui veringsinstallatie (ca . 12,5 x 5 m), waa rvan de diepte onbekend is . Langs de
westgrens van het perceel li gt een afval container (ca . 6,5 x 3 m) en ook hierva n is de diepte onbekend. In de
zuidwesthoek van het terrein heeft een 10 m lange ondergrondse dieseltank gelegen, met de basis op 200
cm –mv.
De verharding bui ten heeft een dieptevers toring van ci rca 50 cm –mv. De ondergrondse nuts voorzieni ngen
binnen en bui ten de bebouwing zullen ook een zekere bodemverstoring met zich mee hebben gebra cht,
vermoedelijk va n 80-100 cm –mv.

1

Xander Alma is een werknemer bij ADC Arch eoProjecten B V. ADC ArcheoPro ject en vo ert ond erzoek in onderaann emin g uit voor het
Vlaams Erf goed C entru m.
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Afb. 3.
1.1.2

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

Er is nog geen archeologisch (voor)onderzoek uitgevoerd gewees t in het plangebied.
1.1.3

Huidig gebruik

Het plangebied (ca . 30.515 m2) is momenteel in gebruik als bedrijventerrei n (a fb. 4). Daa r waa r de
toekomsti ge werkzaa mheden zullen plaats vinden (ca . 7.800 m 2; a fb. 4, groen omlijnd), bevi ndt zi ch een
bedrijfsgebouw. Hier rondom ligt een verharding (3.175 m 2), met ui tzonderi ng van enkele smalle
groens troken (ca . 3-5 m breed, totale lengte ca . 200 m) langs de zuidoosthoek va n het bedri jfs gebouw en de
noord, zuid- en wes tgrens van het perceel (Afb. 4, Afb. 5 & Afb. 13). De verha rding bes taat aan het
oppervlak vri jwel overal uit klinkers , op 3 stroken met betonverha rding (ca. 5 x 20 m; 4 x 35 m; 20 x 12,5 m)
na . De diepte en opbouw van de verha rding wordt verder besproken in pa ragraaf 1.2.1.
Op de ori ginele bouwplannen van het bes taande bedrijfs rui mte (ca . 2.775 m 2) is te zien da t di t is aangelegd
in de volle grond met ca . 35 funderingspalen met een voet van 100/200 x 100 cm (Afb. 6). De palen li ggen
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op een afs tand van 4 tot 22 m va n elkaa r. Deze ruimte heeft een betonvloer (Afb. 13), met een
vermoedelijke diepte van 40 cm. Aan de zuidzi jde van de bedri jfs ruimte ligt een a flopende laadkaai me t een
ma xi male diepte va n ca . 100 cm (ca . 6,5 x 15 m).
Het burea u (ca . 300 m 2) heeft een kruipkelder met een diepte van 90 cm –mv (Afb. 6). Di t deel van het
bedrijfsgebouw is gefundeerd op staal, waarvan de diepte onbekend is .
Onder de vloer en bui ten, langs de gevels , liggen ri olering en nutsleidingen op een vors tvri je diepte van ca .
2
80-100 cm –mv (Afb. 6).
Naast het hoofdgebouw zi jn er drie bi jgebouwen gelegen in de zone van de geplande ingrepen. Ten oos ten
van het bureau ligt een wa terzui veri ngsins tallatie (ca . 12,5 x 5 m), waarva n de diepte onbekend is . La ngs de
westgrens van het perceel ligt een afval container (ca . 6,5 x 3 m) en ook hiervan is de diepte onbekend. Tot
slot, ligt er langs het bureau een oliewa terafs cheider (ca . 10 x 3 m), waar de ondergrond tot ca . 200 cm –mv
is verstoord (zie pa ra graaf 1.2.1).
In 2018 heeft er milieuhygiënis ch bodemonderzoek plaats gevonden binnen het plangebied.3 Hierbi j zi jn
concentra ties boven de ri chtwaa rde vas tges teld voor zink en a rseen. Ui t het oriënterend bodemonderzoek
is echter gebleken da t er geen duideli jke aanwi jzing is dat de verhoogde concentra ties een erns tige
bodemverontreiniging vormen voor mens of milieu.
Bi j het onderzoek is ook vas tgesteld dat in de zuidwes thoek van het terrei n een ondergrondse dieseltank
heeft gelegen, welke in 2005 werd ui tgegra ven (Afb. 13, T1). De basis van de tank la g op 200 cm –mv.
Het grondwaterpijl werd tijdens het milieuhygiënisch onderzoek op 26-03-2018 op 1,8 m –mv vas tgesteld
doormiddel van drie pi jlbuizen.

2

3

Pers. comm. aanv rager 15-10-2018.
AB Soil R emedi ation Exp erts bvb a 2018, rapport ABSR E18114 .
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Afb. 4.

Het plangebied op een luchtfoto 2018 (Luchtfoto Vlaanderen, winter 2018 – kleur).

Afb. 5.
Opname van de bestaande toestand van het terrein, vanaf de Nijverheidsstraat, richting noord.
Te zien is de voorzijde van het bedrijfsgedeelte met verdiepte laadkaai (links) en het kantoor (rechts)
van het hoofdgebouw en omliggende klinkerverharding. (Bron: Google Streetview, 10-12-2018)
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Afb. 6.

Origineel bouwplan uit 1993 van de fundering en riolering van de bestaande bebouwing. (Bron: initiatiefnemer)
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1.1.4

Beschrijving van de geplande werken

De geplande werkzaamheden zullen bes taan ui t het afbreken van een bes taande bedri jfsinri chting en het
opri chten van nieuwbouw.
Men zal eers t bi j de bes taande bebouwing van binnenui t de montage handma ti g afbreken om vervolgens
met de kraan en de graafma chine de vloer en de funderingen op te breken.
2

De nieuwbouw zal een ondergrondse pa rkeerga ra ge (88,9 x 41,75 m; ca. 3.710 m ) hebben (Afb. 7 & Afb.
10), met een diepte van ca . 4 m –mv (onderzi jde vloerplaat). Ongeveer 2.670 m 2 hiervan overlapt met de
huidige bebouwing (Afb. 8).
Aan de zuidzi jde van de nieuwbouw zal op de begane grond, vóór de pa rking, een verdiepte laadkaai (ca . 33
x 17 m) worden aangelegd, die op het dieps te punt tot ca . 75 cm –mv zal reiken (Afb. 9). Deze laadkaai zal
daa rmee ca. 26,5 m breder worden dan de huidige laadkaai. De verha rding (incl . fundering) va n de laadkaai
zal ca . 50 cm diep zi jn, wat de totale vers toring ter hoogte van de laadkaai tot ca . 125 cm brengt op het
dieps te punt.
Naast de laadkaai, eveneens vóór de pa rking, komt op de begane grond een ci rculatierui mte (6,75 x 4,5 m)
die gefundeerd zal zijn op s taal van ca . 80 cm diep en 50 cm breed (Afb. 9).
De overi ge delen van de nieuwbouw op de begane grond en de verdiepingen bevinden zich boven de
pa rking en brengen daa rdoor geen aanvullende vers toring van de ondergrond teweeg (Afb. 9).
2

Rondom de nieuwe bebouwing zal verha rding (ca . 2.515 m ) worden aangelegd tot op een diepte van
ma xi maal 50 cm.
Ook zullen er twee groenzones (ca . 130 x 3 m; 44 x 5 m) worden aangelegd, waarvan het type beplanting, en
daa rmee de vers toringsdiepte, nog onbekend is .
Daa rnaas t zullen er ook ondergrondse nuts voorzieningen worden aangelegd. Di t op een diepte van ci rca 80
m –mv. De exa cte ligging is nog onbekend.
De geplande werken kunnen als volgt worden samengeva t:
Aard ingreep:
Wijze fundering:
Onderkeldering:
Diepte bodemverstoring:

Oppervlakte bodemverstoring:

Verwachte wijziging grondwaterstand:

Afbraak van site + nieuwbouw met ondergrondse parking.
Plaatfundering
Ondergrondse parkeergarage
Ondergrondse parkeergarage: ca. 4 m -mv
Laadkaai + circulatie: max. ca. 125 cm -mv
Verharding: circa 50 cm -mv
Ondergrondse nutsvoorzieningen: ca. 80 cm –mv
Groenzones: onbekend
Ondergrondse parkeergarage: ca. 3.710 m2
Laadkaai + circulatie: ca. 590 m2
Verharding: ca. 2.515 m 2
Ondergrondse nutsvoorzieningen: onbekend
Groenzones: ca. 130 x 3 m; 44 x 5 m
Onbekend

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.

12

Nijverheidsstraat 56, Oevel

Afb. 7.

Inplantingsplan van de toekomstige toestand, niveau -1, weergegeven op de Basiskaart Vlaanderen (GRB).
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Afb. 8.
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Inplantingsplan van de toekomstige toestand, niveau -1, weergegeven op een luchtfoto uit 2018 (Luchtfoto Vlaanderen, winter 2018 – kleur).
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Afb. 9.

Inplantingsplan van de toekomstige toestand, niveau 0, weergegeven op de Basiskaart Vlaanderen (GRB).

Afb. 10.

Doorsnede van de toekomstige toestand, west-oost.
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1.1.5

Juridisch kader

Artikel 5.4.1. (07/07/2017 - )
Voorafgaand aan het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen moet
een archeologienota zoals vermeld in artikel 5.4.8 en artikel 5.4.12 opgesteld en bekrachtigd worden in
volgende situaties:
1° aanvragen met betrekking tot percelen die gelegen zijn in een voorlopig of definitief beschermde
archeologische site;
2° aanvragen waarbij de totale oppervlakte van de ingreep in de bodem 100 m² of meer beslaat en de totale
oppervlakte van de kadastrale percelen waarop de vergunning betrekking heeft 300 m² of meer bedraagt en
waarbij de betrokken percelen geheel of gedeeltelijk gelegen zijn in archeologische zones, opgenomen in de
vastgestelde inventaris van archeologische zones;
3° aanvragen waarbij de totale oppervlakte van de ingreep in de bodem 1000 m² of meer beslaat en de
totale oppervlakte van de kadastrale percelen waarop de vergunning betrekking heeft 3000 m² of meer
bedraagt en waarbij de percelen volledig gelegen zijn buiten archeologische zones, opgenomen in de
vastgestelde inventaris van archeologische zones.
Voor de toepassing van dit artikel op terreinen zonder kadastraal nummer geldt de totale oppervlakte van de
hele werf van het te vergunnen werk.
De aanvrager van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen wordt van die
verplichting vrijgesteld:
1° indien de aanvraag volledig betrekking heeft op een gebied waar geen archeologisch erfgoed te
verwachten valt, zoals vastgesteld door de Vlaamse Regering;
2° indien de aanvraag betrekking heeft op werkzaamheden aan bestaande lijninfrastructuur en haar
aanhorigheden binnen een archeologische zone, opgenomen in de vastgestelde inventaris van
archeologische zones, waarbij de oppervlakte van de ingreep in de bodem buiten het gabarit van de
bestaande lijninfrastructuur en haar aanhorigheden minder dan 100 m² beslaat;
3° indien de aanvraag betrekking heeft op werkzaamheden aan bestaande lijninfrastructuur en haar
aanhorigheden buiten een archeologische zone, opgenomen in de vastgestelde inventaris van archeologische
zones en buiten een voorlopig of definitief beschermde archeologische site, waarbij de oppervlakte van de
ingreep in de bodem buiten het gabarit van de bestaande lijninfrastructuur en haar aanhorigheden minder
dan 1000 m² beslaat, wanneer de lijninfrastructuur waarvoor de omgevingsvergunning wordt aangevraagd
meer dan 1000 meter bedraagt;
4° indien de aanvrager een natuurlijke persoon of privaatrechtelijke rechtspersoon is, de totale oppervlakte
van de ingreep in de bodem minder dan 5000 m² beslaat, en de betrokken percelen volledig gelegen zijn
buiten woongebied of recreatiegebied en buiten archeologische zones opgenomen in de vastgestelde
inventaris van archeologische zones en buiten beschermde archeologische sites;
5° indien de handelingen louter betrekking hebben op verbouwingswerken of vernieuwbouw, zonder
bijkomende ingreep in de bodem;
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.
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Als er in de archeologienota een archeologische opgraving werd opgelegd, moet deze zijn uitgevoerd en
moet daarover een archeologierapport aan het agentschap zijn bezorgd. In het geval dat er gebruik is
gemaakt van onderafdeling 7 van deze afdeling, moet de bekrachtigde nota zijn uitgevoerd. Als er in de nota
een archeologische opgraving wordt opgelegd, moet daarover een archeologierapport aan het agentschap
zijn bezorgd.
De a rcheologienota werd vervaa rdigd naa r aanleiding va n een aanvraa g voor een s tedenbouwkundige
vergunning. De verpli chting tot de opmaak van een a rcheologienota wordt gekoppeld aan
oppervlaktecri teria. Va nwege de ligging van het plangebied geheel in een nog niet vas tges telde zone en
buiten een woongebied/recrea tiegebied, het gegeven da t de aanvrager niet publieks rechtelijk is , en de
totale oppervlakte van de ingreep in de bodem meer dan 5000 m² beslaat, geldt een verpli chting voor het
opstellen van een a rcheol ogienota bi j bodemingrepen groter dan of gelijk aan 1000 m 2, waa rbi j het totale
2
perceeloppervlak groter is dan of gelijk is aan 3000 m .
Aangezien de geplande ingrepen i n het te ontwi kkelen gebied in totaal een oppervlakte van ci rca 7800 m 2
beslaan (binnen een totaal perceelsoppervlak van 30.515 m 2) en daa rmee de ma ximale onderzoeksgrenzen
worden overs chreden, dient de ini tiatiefnemer een bekra chti gde a rcheologienota te laten opmaken.4
Het vas tstellen van de a rcheologis che waarde van een plangebied dient te gebeuren op grond va n de Code
van Goede Pra ktijk voor de ui tvoering van en rapportering over a rcheol ogis ch vooronderzoek en
a rcheologis che opgra vingen en het gebruik van metaaldetector (versie 3.0). Het doel van de Code is om als
een mini male s tandaa rd te dienen voor de kwalitei t va n a rcheologisch onderzoek en het gebruik van
metaaldetectoren in Vlaanderen.5
De eventuele vondsten en bi jhorende documenta tie die ti jdens het a rcheologis ch onderzoek worden
verza meld, zullen voorlopi g worden bewaa rd bi j Vlaams Erfgoed Centrum bvba . Na afronding van het totale
onderzoek zullen de vonds ten en da ta worden overgedragen.
1.1.6

Doelstelling en vraagstelling

Voor het bureauonderzoek zi jn de volgende onderzoeks vra gen opges teld:
Zijn mogelijk archeologische waarden in het plangebied aanwezig, en zo ja, wat is de specifieke
archeologische verwachting?
Worden mogelijk archeologische resten bedreigd door de geplande werkzaamheden?
Is het plangebied voldoende onderzocht en zo nee, welke vorm van nader archeologisch onderzoek kan
worden geadviseerd?
Het bureauonderzoek vormt binnen de a rcheologienota de eers te s tap in het vas ts tellen va n de
a rcheologis che waa rde van het gebied. Het doel van het bureauonderzoek is het aan de hand van
s chri ftelijke bronnen verwerven van informa tie over bekende en/of verwachte a rcheologische waa rden in
het plangebied, om daa rmee te komen tot een gespeci ficeerde a rcheologis che verwa chting. Daa rbi j worden
onder a ndere de Centrale Archeol ogis che Inventa ris (CAI), releva nte his toris che kaa rten en
informa tiebronnen omtrent de ondergrond gebruikt.
De beschrijving van de his toris che, a rcheologis che en aa rdwetens chappelijke informa tie is gebaseerd op het
volgende bronma teriaal:

4
5

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

Tertiaire kaart

Qua rtai rgeologische kaart 1:50.000

Geomorfologische kaart

Bodemkaa rt 1:50.000

Bodemgebruiks kaart

Bodembedekkingskaa rt

Erosiekaa rt

Hoogteverloopkaarten

Di gi taal Hoogtemodel Vlaanderen

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

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

Kadas terplan

Fri cx kaa rten ui t 1712 (Niet geraadpleegd)

Ferra ris kaa rten ui t 1771-1778

Atlas der buurtwegen 1840-1850

Vandermaelenkaa rt 1846-1854

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

Topogra fis che kaa rt

Luchtfoto’s 1979-2017

Orthofoto’s

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

Vlaamse Landmaa tschappi j (Niet geraadpleegd)

Input Onroerend Erfgoed

Regio-experts

Li tera tuur

Corine Landcover (Niet geraadpleegd)

Gemeente (Niet geraadpleegd)

Ama teura rcheologen en heemkundekringen (Niet geraadpleegd)

Nutsmaa ts chappi jen

Iconografis che bronnen

Toponymie

Huidige gebrui kers
De Fri cx kaa rt is niet gebruikt omda t deze niet releva nt is voor het plangebied. De Topogra fische Mili taire
Kaa rt en de a rcheologis che luchtfoto’s zi jn niet voorhanden. Ook Corine Landcover is hierbi j niet
voorhanden. De Vlaamse Landmaa tschappi j, de gemeente, a mateura rcheologen en heemkundekringen zi jn
niet geraadpleegd omda t di t niet noodza kelijk was voor het plangebied.
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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 kaart6

Formatie van Kasterlee
7

Quartairgeologische kaart 1:50.000

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

Geomorfologie8

Profieltype 3: Geen Holocene en/of Tardiglaciale afzettingen
bovenop de Pleistocene sequentie
ELPw: Eolische afzettingen (zand tot silt) van het
Weichseliaan (Laat-Pleistoceen), mogelijk Vroeg-Holoceen;
zand tot zandleem in het noordelijke en centrale gedeelte
van Vlaanderen
En/of
HQ: Hellingsafzettingen van het Quartair.
 Karteereenheid mogelijk afwezig
FLPw: Fluviatiele afzettingen van het Weichseliaan (LaatPleistoceen)
Depressie van de Schijns-Nete

Bodemkaart 1:50.000 9

Volgens de bodemkaart zijn volgende bodems gekarteerd:

Reeds verrichte boringen10

Scf: Matig droge lemig zandbodem met weinig duidelijk ijzer
en/of humus B-horizont
Scfx: Matig droge lemig zandbodem met weinig duidelijke
ijzer en/of humus B-horizont
Sdm(b): Matig natte lemige zandbodem met dikke
antropogene humus A-horizont
Scm(b): Matig droge lemig zandbodem dikke antropogene
humus A-horizont
Sec3: Natte lemige zandbodem met sterk gevlekte,
verbrokkelde textuur B-horizont

Hoogtekaart12

In het plangebied is reeds een oriënterend bodemonderzoek
11
uitgevoerd geweest.
Circa 25 m +TAW

Bodemerosie13

Zeer weinig erosiegevoelig

6

http://www.geopunt.b e/Terti aire k aart.
http://www.geopunt.b e/Quartai rgeologische kaart.
Goolaerts, S. en K. B eert en, 2006.
9
http://www.geopunt.b e/Bodemkaart .
10
http://www.geopunt.b e/Boringenk aart .
11
Deberdt , M. 2018.
12
http://www.geopunt.b e/Hoogtekaart.
7
8
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Bron

Informatie

Bodemgebruikskaart14

Andere bebouwing

Bodembedekkingskaart15

Gebouwen en verharding

De jongste Tertiai re lagen behoren tot de Formatie va n Kasterlee. Deze bes taat uit bleekgroen tot bruin fijn
za nd, bezi t paarse klei-horizonten, is li cht glauconiet- en micahoudend en onderaan bezi t het kleine zwarte
silexkei tjes . Deze Forma tie is onts taan in het Plioceen (5,3 tot 3,6 miljoen jaa r geleden).
Wa t betreft de qua rtai re sedimenten is in bi jna het gehele plangebied spra ke van de laa tpleistocene of
mogelijk vroegholocene eolis che a fzettingen va n profieltype 1 (Afb. 11). In het zuidwes telijke gedeelte van
het plangebied is nog de aanwezigheid van profiel type 3. Deze bes taan ui t dezelfde pleistocene sequentie
als profiel type 1, maa r dan zi jn de eolische afze ttingen en/of hellingsedi menten afgezet op fluviatiele
afzettingen van het Wei chseliaan.
Het sa mengestelde beeld dat blijkt uit de hierboven genoemde profieltypes en de kaa rt zelf, is da t van een
lemi g za ndgebied waa rbi j het plangebied in een relatie f droge zone is gelegen, nabij oudere fluviatiele
afzettingen ui t het Wei chseliaan in het zuidwes telijk gedeel te. De mogelijke nabi jheid van s tromend water
in het verleden en de rela tief hogere (en dus drogere) ligging van de zandi ge zone maakt het plangebied tot
een aantrekkelijke loca tie voor bewoning en gebruik in het verleden.
Het plangebied maakt geomorfologisch deel ui t van de depressie van de Schi jns-Nete, in gronden van
laagpla teaus (topogra fie beneden de 20 m) en vallei randen met plaggenbodems .16

13

http://www.geopunt.b e/Bodemerosiek aart .
http://www.geopunt.b e/Bodemgebruikskaart .
http://www.geopunt.b e/Bodembed ekkin gskaart.
16
Goolaerts, S. en K. B eert en, 2006, 2.
14
15
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Afb. 11.

Locatiekaart van het plangebied op de Quartairgeologische kaart.

Vol gens de bodemkaart zijn vol gende bodems geka rteerd binnen het plangebied, met na me Scf-, Scfx-,
Sdm(b)-, Scm(b)- en Sec3-bodem.
Een s cf(x)-bodem is een ma tig droge lemige zandbodem met weinig duidelijke ijzer en/of humus B-hori zont.
De podzolbodem Scf vertegenwoordigt ma tig droge gronden met wisselende dikte van de gri jze of bruingrijze humeuze bovengrond waa rin geheel of gedeel telijk het uitlogingshori zont verwerkt is. Bi j Scf beginnen
de rooda chti ge of bruina chti ge roes tvlekken tussen 60 en 90 cm diepte. Deze hori zont vertoont een zwak
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ontwikkeld i jzer B hori zont, soms ook met illuviale humus aangereikt. Scf heeft een guns tige
wa terhuishouding in de winter en is mees tal te droog in de zomer vooral wanneer de podzol B s terk
ontwikkeld is en verkitting vertoont. De geschiktheid houdt verband met de di kte van de humeuze
bovengrond. De bodems komen in aanmerking voor weinig eisende teel ten.
Een sdm(b)-bodem is een mati g na tte lemige zandbodem met dikke antropogene humus A-hori zont. Het zi jn
plaggengronden met ma tig na tte bodems met hoge voorjaa rswa ters tand. De zomerwa ters tand is optimaal.
Het overtollige water moet in het voorjaa r a fgeleid worden door middel van greppels die rechtstreeks in
verbinding staan met sloten langs de ka vels. Sdm is zeer ges chi kt voor alle teel ten.
Een s cm(b)-bodem is een ma tig droge lemig zandbodem met een dikke antropogene humus A-hori zont.
Het zi jn ma ti g droge plaggengronden. De bodem heeft een humusdek dat meer dan 60 cm dik is, en dat rust
op een begra ven profiel mees tal een podzol. Het humus gehal te van het plaggendek ligt tussen 4 en 5 %. De
roes tvers chijnselen komen voor tussen 60 en 90 cm. De Scm-bodem is optimaal vochthoudend in het
voorjaa r, en droogt s terkt ui t in de zomer. De plaggengrond Scm is ges chikt voor alle teel ten.
Een sec3-bodem is een na tte lemi ge zandbodem met s terk gevlekte, verbrokkelde textuur B-hori zont. Deze
na tte grondwa tergronden met reductiehorizont hebben allen gemeens chappelijke draineringskenmerken
met roes tvers chijnselen welke zi ch aftekenen i n het benedengedeelte van de humeuze bovengrond en een
blauwgri js reductie hori zont welke begint tussen 100 en 120 cm diepte. Het zi jn derhal ve permanent natte
bodems met winterwa ters tand nabi j het maai veld (20-30 cm -mv) en zomerwa ters tand rond de 100 cm
diepte. Soms zi jn ze enkele weken overstroomd in de winter. Deze na tte depressie- en beekvalleigronden
zi jn goed voor weiland. Mi ts ra tionele ontwa tering en drainering kunnen ze voor akkerland in aanmerking
komen voor de verbouwing van zomergewassen. Ze zi jn onges chikt voor tuinbouw. De producti vi tei t hangt
nauw samen met de dikte va n de humeuze bovengrond. De bodems met dunne humeuze bovengrond
liggen onder bos (naaldhout en eik); de betere gronden (…3) met dikke humeuze bovengrond worden als
landbouwgrond ui tgebaa t, vooral weide. In deze reeks bodems liggen deze zonder profielontwikkeling iets
lager en zijn daarom moeilijker te ontwa teren.
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Afb. 12.

Het plangebied op de bodemkaart.

In 2018 is er reeds een booronderzoek ui tgevoerd in het kader va n milieuhygiënisch onderzoek gewees t in
de zone voor de toekoms ti ge bodemingrepen (Afb. 13 t/m Afb. 21).17 Hierbi j zi jn 5 bori ngen gezet tot 200
cm –mv en 3 peilbui zen tot 325 cm –mv (gebruikte boortypen onbekend). Hoewel de resolutie van
dergelijke geologische boringen over het al gemeen grof is en de bes chri jvingen s ummier, bieden ze toch
eni g inzi cht in de opbouw van de ondergrond.
Waa r de boringen ter hoogte van verha rding zi jn gezet (bori ng 30, 32, 34 & 36) is te zien da t deze een diepte
heeft van 50 cm en is opgebouwd ui t klinkers met daa ronder een fundering van stabilise met puin (boring
30 & 34) of beton (boring 32 & 36). Langs de gevels ligt op sommi ge plaatsen een kiezeldek waa rin twee
boringen zi jn gezet (bori ng 33 & 35), waarvan één bori ng puinhoudend is tot 50 cm –mv (boring 35).
Vanaf 50 cm tot ca. 200 cm –mv bestaa t de ondergrond ui t fi jn zand met een bruine tot groene kleur (boring
32 t/m 36), da t beneden 100-150 cm –mv i jzer- en leembrokkenhoudend is (boring 31, 32, 33, 35 & 36) en

17

AB Soil R emedi ation Exp erts bvb a 2018, rapport ABSR E18114 .
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op enkele plaa tsen zwak glauconiethoudend en silti g (boring 30, 34 & 35). Één boring is veenhoudend
tussen 50 en 100 cm –mv (boring 34).
Op grond van de beperkte aanwezi gheid van minerale inclusies die kenmerkend zi jn voor Tertiaire
afzettingen en de kleine korrelgrootte van het zand, kan di t pakket ge ïnterpreteerd worden als Qua rtaire
afzettingen. Tussen 50 en 100 cm –mv zullen di t waa rs chi jnlijk eolische afzettingen, gezien het fi jne zand
zonder inclusies . De bruine kleur zou een i ndi ca tie kunnen zi jn voor een plaggendek, al worden er geen
verdere li thologische details gegeven (zoals houtskool , puin of aardewerk inclusies) die di t kunnen
bevesti gen. Op basis va n het beperkte detail va n de boorbes chri jvingen kan ook niet ui tgesloten of
bevesti gd worden da t de bruine kleur (tevens) het resul taat is van bodemvorming in de vorm van een Bhorizont. De veenhoudende boring zou kunnen indiceren dat het plangebied in het verleden na ttere zones
heeft gekend, zoals de bodemkaa rt en Qua rtairgeologis che kaa rt ook aangeven.
Tussen 100-150 en 200 cm –mv bes taat het pakket waars chi jnli jk ui t Qua rtaire sedimenten die zi jn a fgezet
in een minder s tabiel milieu, zoals ni veo -eolische en/of alluviale afzettingen. Hierop wi jzen de brokken
leem, welke mogelijk herwerkte eolis che en/of Tertiai re afzettingen zi jn. Ook de aanwezigheid va n enige
ma te va n glauconiet en silt wi js t op herwerki ng van onderliggende sedi menten.
In de diepere boringen – de peilbui zen (30, 34 & 37) – is na melijk te zien da t vana f 200 cm –mv tot einde
boring (325 cm –mv) het sediment zwak silti g en s terker glauconiethoudend wordt. Op basis va n het
aandeel glauconiet kan dit pakket geïnterpreteerd worden als de Tertiaire Formatie van Kas terlee.
Boring 30, 31 en 37 la ten een afwijkende bodemopbouw zien. Deze bori ngen zi jn op enkele meters a fstand
van elkaa r gezet, langs de oos tgevel van het bureau, op de loca tie va n een olie-wa tera fscheider. Hier is de
bodem tot 150-200 cm –mv puinhoudend. Aangezien de loca tie va n de puinhoudende laag exa ct
overeenkomt met die van de olie-watera fs cheider, wijs t de laag hoogs twaa rs chi jnlijk op een vergra ving van
de ondergrond tot deze diepte voor de plaatsing va n de a fs cheider. Het is onwaa rs chi jnlijk da t de laag het
resul taat is van ophogi ng van het terrei n, daar his toris che kaa rten en luchtfoto’s geen aanwi jzingen geven
voor een laagte op deze plek (zie pa ragraa f 1.2.3), en het maaiveld ter hoogte va n deze boringen op
dezelfde hoogte ligt als bij de overi ge boringen, waa rin geen puinhoudende laag va n deze di kte is
aangetroffen.
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Afb. 13.

Overzichtsplan met ondermeer de locatie van de boringen in het kader van milieuhygiënisch onderzoek uit 2018. (Bron: AB Soil Remediation Experts bvba 2018, rapport ABSRE18114, bijlage A.3)
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Afb. 14.
Boring peilbuis 30 van het milieuhygiënisch onderzoek uit 2018. (Bron: AB Soil Remediation
Experts bvba 2018, rapport ABSRE18114, bijlage C.6)

Afb. 15.
Boring 31 van het milieuhygiënisch onderzoek uit 2018. (Bron: AB Soil Remediation Experts bvba
2018, rapport ABSRE18114, bijlage C.6)

Afb. 16.
Boring 32 van het milieuhygiënisch onderzoek uit 2018. (Bron: AB Soil Remediation Experts bvba
2018, rapport ABSRE18114, bijlage C.6)
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Afb. 17.
Boring 33 van het milieuhygiënisch onderzoek uit 2018. (Bron: AB Soil Remediation Experts bvba
2018, rapport ABSRE18114, bijlage C.6)

Afb. 18.
Boring peilbuis 34 van het milieuhygiënisch onderzoek uit 2018. (Bron: AB Soil Remediation
Experts bvba 2018, rapport ABSRE18114, bijlage C.6)

Afb. 19.
Boring 35 van het milieuhygiënisch onderzoek uit 2018. (Bron: AB Soil Remediation Experts bvba
2018, rapport ABSRE18114, bijlage C.6)
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Afb. 20.
Boring 36 van het milieuhygiënisch onderzoek uit 2018. (Bron: AB Soil Remediation Experts bvba
2018, rapport ABSRE18114, bijlage C.6)

Afb. 21.
Boring peilbuis 37 van het milieuhygiënisch onderzoek uit 2018. (Bron: AB Soil Remediation
Experts bvba 2018, rapport ABSRE18114, bijlage C.6)
Afgeleid uit het ui tgezoomd DTM is het plangebied gelegen in een hoger gelegen gebied i n vergeli jking met
zi jn nabije omgevi ng. Het lijkt deel ui t te maken van een noordoos t-zuidwes telijke heuvel rug en is gelegen
op de flank hierva n. Het ligt hierbi j op een hoogte va n ci rca 25 m +TAW.
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Afb. 22.

Het plangebied op het Digitaal Terreinmodel Vlaanderen (DTM): uitgezoomd detail.

Gedetailleerd bekeken li jkt het plangebied op een constante hoogtelijn te liggen, met na me ci rca 25 m
+TAW. Echter de zone waa r de bodemingrepen zi jn gepland, li gt ca . 30 cm lager dan het omli ggende deel
van het plangebied. De grenzen van di t lagere delen va n exa ct geli jk met de grenzen va n perceel
Nijverheidss traat 56, wa t het zeer onwaars chijnli jk maakt dat we ki jken naa r een na tuurli jk fenomeen. Niet
alleen de omliggende delen binnen het plangebied, maa r ook de omliggende percelen buiten het plangebied
liggen hoger dan de zone van de geplande werken. Di t maakt het waa rs chi jnlijker da t de zone van de
geplande werken is a fgegra ven, da n dat alle omliggende percelen zi jn opgehoogd.
In het centrale gedeel te va n de zone va n de geplande werken is een lokale depressie te zien met een diepte
van ca . 1 m. Deze depressie komt overeen met de loca tie van de verdiepte laadkaai (ve rgelijk Afb. 4, Afb. 5
& Afb. 23).
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Afb. 23.
1.2.2

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

Voor het onderzoeksgebied zi jn in de Centrale Archeologische Inventa ris (CAI) van Onroerend Erfgoed de
volgende a rcheologische waa rden en ondergrondse bouwhistoris che waa rden vas tgesteld (Afb. 24):

Afb. 24.

Uitsnede uit de Centraal Archeologische Inventaris van het onderzoeksgebied.
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Circa
1,2 km

Ijzertijd

Aardewerk via controle van de werken

102827

Circa
1,2 km

Nieuwe Tijd
(18 de eeuw)

Alleenstaande hoeve via kaartstudie

Circa
980 m
1,6 km

Nieuwe Tijd
(18 de eeuw)
Nieuwe Tijd
(17 de eeuw)

Pastorij via onbepaald

Circa
420 m

Nieuwe Tijd
(18 de eeuw)

Molen via kaartstudie

Circa
1,1 km

Ijzertijd
Late
Middeleeuwen
(13-16 de eeuw)

Gebouw plattegrond
Aardewerk

Nieuwe Tijd

Greppels en kuilen

Ijzertijd

Via mechanische prospectie, metaaldetectie en een opgraving
Kringgreppel (grafstructuur?) en 67 paalkuilen

102982
102986
110179

152230

152314

Circa
1,3 km

Omschrijving

Afstand t.o.v.
plangebied

100235

Datering

CAI nummer
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Kapel via onbepaald

Late
Middeleeuwen

Paalkuilen, kuilen, greppels (mogelijk grondplan van een klein gebouw?)

Onbepaald

Haard, kuil, paalkuilen

Steentijd

Lithisch materiaal
Via mechanische prospectie

Circa
1,1 km
157470

Onbepaald

Greppelstructuur, configuratie van 4 paalsporen en een losstaand paalspoor

Nieuwe of
Nieuwste Tijd

Greppels, kuilen en paalsporen
Via mechanische prospectie

157485

Circa
600 m

Bronstijd

3 kuilen en een silo

Ijzertijd

Bijgebouw plattegronden

FinaalNeolithicum

Kuil
Via mechanische prospectie en een opgraving

160023

Circa
600 m

Metaaltijden
(Ijzertijd)

Paalkuilen en greppels

Late
Middeleeuwen

Perceelsgreppel
Via mechanische prospectie

160025

32

Circa
600 m

MiddenBronstijd

Afval-/beerputten met aardewerk

Vroege

Nederzetting
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Ijzertijd
Via mechanische prospectie
162590

Circa
720 m

Vroege
Middeleeuwen

Aardewerk

Circa
600 m

Onbepaald

Bijgebouw plattegronden

Vroege
Middeleeuwen

Bijgebouw plattegronden + waterput

Volle
Middeleeuwen

Erfafscheiding

Late
Middeleeuwen

Lijnelement (wegtracé)

Via veldprospectie

164854

In de omgeving va n het onderzoeksgebied zijn op basis van de CAI meerdere a rcheologis che meldi ngen
bekend.
Di rect naast het plangebied in oosteli jke ri chting is reeds een zone aanwezi g waa rvoor een a rcheologienota
is ges chreven.18 Door de lands chappelijke li ggi ng, met name hoog gelegen en di t nabi j een ri vier, werd een
a rcheologis che verwa chting ges teld voor eventuele s teenti jdres ten. Ook werd een a rcheologische
verwa chting gegeven voor eventuele a rcheologische resten vanaf het Neolithi cum. Echter werden deze
verwa chtingen terugges chaald omwille van het recent landgebruik (bebouwing, verha rdingen en
groenzones). Deze fa ctoren zullen de bodem s terk geroerd hebben, daa rnaast is het terrein zelf mogelijk
afgegra ven voor de egalisering va n het terrein.
Daa rnaas t zi jn in de buurt va n het plangebied nog enkele zones aangeduid waa r geen a rcheologisch erfgoed
meer te verwachten val t. Zo is er reeds ten noordwes ten van het plangebied een terrein aanwezig waarvoor
men een a rcheologienota heeft ges chreven.19 Omwille van de lands chappelijke ligging, gelegen aan de
zuidflank van een dekzandrug en in de nabijheid van enkele beken, zou er een potentie zi jn op eventuele
oudere bewonings res ten. Ook de l ocatie Hees (ten noordoos ten va n het terrein) s taa t bekend om
klei winning en het bakken van baks teen. Dus eventuele sporen va n a mba chtelijke a cti vi tei ten kunnen
aanwezi g zi jn i n het terrein. Echter door de ruimteli jke ontwikkelingen in de tweede hel ft van de 20 ste
eeuw, zoals de aanleg van het Albertkanaal, de E313 en de indus triezone van Oevel, zorgen er echter voor
da t de a rcheol ogis che verwa chting moet aangepast worden naar zeer laag.
Ook zijn er zones aangeduid waar een a rcheologis che gebeurtenis heeft plaa tsgevonden. Echter kan niet
teruggevonden welke a rcheologis che gebeurtenissen hier net hebben plaatsgevonden of zullen
plaa ts vinden en wat hiervan de resulta ten zi jn of zullen zijn.
Verder hebben enkele CAI-meldingen betrekking op een opgra vi ng. Zo heeft CAI -melding 152230 betrekking
op een opgra ving ter hoogte va n de Indus trielaan 24 in Olen.20 Hier zijn voornameli jk bewoningssporen
teruggevonden uit de Metaal tijden. Ook zi jn enkele greppels en kuilen teruggevonden ui t de Nieuwe Ti jd.
Op een na burig terrein, op de si te Olen – Indus trielaan 10-15, werd een vrij groots chalig vooronderzoek

18

De Langh e, H. en Dri esen , P. 2016 (ID: 2016L191).
Mert ens, E. 2016 (ID: 2016J195).
20
Deri euw, M., N . R eyns en J. Bruggeman. 2011.
19
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ui tgevoerd. Daa rbi j werden vers chillende res ten van bewoning en mogeli jk ook van begra ving aangetroffen.
Het gaa t om vers cheidene greppels, kuilen en paalkuilen. Hierui t kon de aanwezigheid van twee
bi jgebouwtjes a chterhaald worden, maar werden verder geen huisplattegronden herkend. De vers chillende
sporen worden hier geda teerd i n de IJzertijd.21 Wellicht kunnen de s tructuren ui t de opgra ving ter hoogte
van de Indus trielaan 24 hieraan gerela teerd worden.
CAI-meldingen 157485, 160023, 160025 en 164854 hebben ook betrekking op een opgra ving ter hoogte van
Lammerdries in Olen. Deze opgra ving wordt gekenmerkt door a rcheologische res ten en bewonings vormen
ui t het Finaal-Neoli thi cum, Brons tijd, IJzerti jd en Middeleeuwen.22
Vervolgens zijn i n de omgevi ng va n het plangebied ook enkele cons tructies gekend ui t de Late
Middeleeuwen, Nieuwe Ti jd.
Tot slot zi jn er ook enkele apa rte losse vonds ten die betrekking hebben op de IJzerti jd en Nieuwe Tijd.
Er kan geconcl udeerd worden da t de nabi je omgeving ri jk was aan a rcheologie. De gevonden a rcheologische
res ten al dan niet uit een opgra ving situeren zi ch voorna melijk op de hogere rug terwijl het plangebied
gelegen is op de flank. Desalniettemin kunnen er eveneens res ten aanwezi g zi jn ui t deze periodes . Het is dus
goed mogeli jk da t in het plangebied er ook een a rcheologis che verwa chting ges chets t kan worden voor de
volgende periodes : Finaal-Neoli thi cum, IJzerti jd, Middeleeuwen en Nieuwe Ti jd.
1.2.3

Beschrijving van de historische situatie, mogelijke verstoringen en bouwhistorische waarden

Historische situatie
Oevel , met een reeds in 1315 vermelde s chepenbank, behoorde tot de meieri j Geel van het ma rkgraafs chap
Antwerpen. Op bes tuurlijk gebied ressorterend onder het La nd va n Geel da t in de loop der ti jden behoorde
aan vers chillende adellijke gesla chten: Berthout (vóór 1155-1366), van Hoorne (1366-1484), de Merode
(1484-1601), van Wi ttem-va n den Berg (1601-1640), va n Lorreinen (1640-1761) en de Rohan (1761-1795).
De s terke demogra fische groei va n het eertijds agra ris che Oevel is voorna melijk een gevolg van de
inplanting van industrie op de s trook tussen de E 313 en het Albertkanaal.23
Bouwhistorische schets
Er zi jn geen waa rdevolle bouwhis toris che monumenten aanwezi g in het plangebied.

21

Van de Velde, E., T. Devill e, S. Houbrechts. 2010.
Van de Velde, E., T. Devill e, S. Houbrechts. 2010 -2011.
23
https://invent aris.onro erenderfgoed .be/erfgo edobject en/121233.
22
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Historische kaarten
De his toris che situatie is op vers chillende kaa rten als vol gt:
Bron

Jaartal

Historische situatie

Ferraris kaarten24

1771-1778

Atlas der buurtwegen25
Vandermaelen kaarten26
Topografische kaart27
Topografische kaart28
Topografische kaart29

Ca. 1840-1850
1846-1854
1873
1906
1939

Het plangebied is gedeeltelijk gelegen in akker- en weiland. Ter hoogte van
de toekomstige bodemingrepen is de zone gelegen in weiland. Het
plangebied is onbebouwd. Ten noordoosten bevindt zich bebouwing
behorend tot het parochienummer 37. Ten oosten en ten zuiden lopen er
reeds wegen, waaronder de Nijverheidsstraat.
Gelijkaardig aan het plangebied op de Ferrariskaart.
Gelijkaardig aan het plangebied op de Ferrariskaart.
Gelijkaardig aan het plangebied op de Ferrariskaart.
Gelijkaardig aan het plangebied op de Ferrariskaart.
Gelijkaardig aan het plangebied op de Ferrariskaart. Er lijkt nu een
waterloop doorheen het plangebied te lopen.
Het plangebied is nog steeds onbebouwd en situeert zich tussen 23 en 24 m
+TAW.
Het plangebied is nog steeds onbebouwd en in gebruik als akker- en/of
weiland.
Het zuidoostelijke gedeelte van het plangebied is reeds bebouwd en in
gebruik als industrie. De overige zone van het plangebied is nog steeds
onbebouwd en in gebruik als akker- en/of weiland.
Het plangebied is volledig bebouwd en verhard. Het is in gebruik als
industriegebied.
Idem aan het plangebied op luchtfoto 2013-2015.

30

Topografische kaart

1969

Luchtfoto31

1970

Luchtfoto32

1979-1990

Luchtfoto33

2013-2015

34

Luchtfoto

2017

De Ferra riskaa rten (Ca rte de Ferra ris) zijn een verzameling van 275 gedetailleerde topografis che kaa rten van
de Oostenri jkse Nederlanden. Zi j kwamen tussen 1771 en 1778 tot s tand onder leiding van Joseph de
Ferra ris, generaal bi j de Oos tenri jkse a rtillerie, veldmaars chalk i n de Oostenri jkse Nederlanden. Het is de
35
eers te s ys tema tis che en grootschalige ka rtering, zowel in “België” als in heel West-Europa . Hierui t bli jkt
da t het plangebied gedeelteli jk is gelegen in a kker- en weiland. Ter hoogte van de toekoms tige
bodemingrepen is de zone gelegen in weiland. Het plangebied is onbebouwd. Ten noordoosten bevindt zi ch
bebouwing behorend tot het pa rochienummer 37. Ten oos ten en ten zuiden lopen er reeds wegen,
waa ronder de Nijverheidss traa t.

24

http://www.geopunt.b e/Ferraris 1771-1778.
http://www.geopunt.b e./At las der Buurt wegen 1840-1850.
26
http://www.geopunt.b e/Vand ermaelen 1846-1854.
27
http://www.c art esius.be/Cart esiusPortal /.
28
http://www.c art esius.be/Cart esiusPortal /.
29
http://www.c art esius.be/Cart esiusPortal /.
25
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http://www.c art esius.be/Cart esiusPortal /.
http://www.geopunt.b e/Luchtfoto 1970.
http://www.geopunt.b e/Luchtfoto 1979-1990.
33
http://www.geopunt.b e/Luchtfoto 2013-2015.
34
http://www.geopunt.b e/Luchtfoto 2017.
35
Http://nl.wikip edia.org/wiki /Ferrarisk aart en.
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Afb. 25.

Het plangebied op de Ferraris kaart.

Ci rca 60 jaa r la ter werd de Atlas der Buurtwegen ui tgegeven (Afb. 26). Di t is een verza meling van boeken
met overzi chts - en detailplannen, da terend va n rond 1840. Hierop val t af te lezen dat het plangebied nog
s teeds onbebouwd is.
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Afb. 26.

Het plangebied op de Atlas der Buurtwegen.

Een zes tal jaar la ter zi jn de Vandermaelenkaarten samenges teld. Di t is een verza meling historische kaa rten
gemaakt door Philippe Vandermaelen (1795-1869). Zi jn "Carte topographique de la Belgique" is gemaakt
tussen 1846 en 1854 op 250 folio's op schaal 1: 20.000. Het plangebied op deze kaa rt is geli jkaa rdi g aan
bovens taande his toris che kaa rten.
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Afb. 27.

Het plangebied op de Vandermaelenkaarten.

De topografis che his toris che kaa rten geven niet zozeer een meerwaa rde tot het bekomen van kennis. Het
plangebied is nog s teeds onbebouwd. Echter kan wel ui t de topogra fische historische kaa rt ui t 1969 a fgeleid
worden da t het plangebied zi ch situeert tussen 23 en 24 m +TAW. Vana f 1939 is er ook een wa terloop te
zien die doorheen het plangebied l oopt.
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Afb. 28.

Het plangebied op de topografische kaart uit 1873.
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Afb. 29.
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Het plangebied op de topografische kaart uit 1904.
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Afb. 30.

Het plangebied op de topografische kaart uit 1939.
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Afb. 31.

Het plangebied op de topografische kaart uit 1969.

Naarma te de ja ren vorderen geraakt het plangebied bebouwd en in gebruik als indus trie. Er kan uit de
luchtfoto’s afgeleid worden da t, in ieder geval , tot 1979 het plangebied onbebouwd was en in gebruik was
als akker- en weiland. Afgeleid ui t het oriënterend bodemonderzoek is het terrein sinds 1994 in gebruik is al
een bedrijf.36 (Ter verduideli jking Afb. 32 t/m Afb. 35)

36

42

Deberdt , M., 2018, 4.
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Afb. 32.

Het plangebied op de luchtfoto uit 1970.
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Afb. 33.
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Het plangebied op de luchtfoto uit 1979-1990.
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Afb. 34.

Het plangebied op de luchtfoto uit 2013-2015.
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Afb. 35.
1.2.4

Het plangebied op de luchtfoto uit 2018 (Luchtfoto Vlaanderen, winter 2018 – kleur)
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:
Het plangebied maakt geomorfologisch deel ui t van de depressie van de Schi jns -Nete, op gronden van
laagpla teaus (topografie beneden de 20 m) en valleiranden met plaggenbodems . Op basis van de
Qua rtai rgeologische kaa rt kan gesteld worden da t het plangebied zi ch bevi ndt in dekzand. In het
zuidwesteli jke gedeelte zijn onder het dekzand nog eventuele fluviatiele a fzettingen aanwezi g. De
bodemkaa rt s telt di t mee vas t, aangezien in deze zone, waa r ook de bodemi ngrepen plaats zullen vi nden –
een na tte lemige zandbodem voorkomt, mogeli jk met plaggendek. Ui t booronderzoek in kader van
milieuhygiënisch onderzoek bli jkt dat de ondergrond beneden de verha rding tot ca . 200 cm –mv bes taat uit
Qua rtai re afzettingen met vermoe delijk dekzand aan de top en ni veo-eolische of alluviale sedimenten aan
de basis. Het dekzand heeft een bruine kleur, wa t zou kunnen wi jzen op een pla ggendek en/of B -hori zont.
Ui t de his toris che kaa rten is afgeleid da t het plangebied onbebouwd is gewees t tot de ja ren ’90 van de 20ste
eeuw en in gebruik is gewees t als akker- en/of weiland. Vanaf 1994 geraa kt het plangebied volgebouwd. Het
plangebied is momenteel ingeri cht als bedri jventerrein, waarbij de ondergrond op meerdere plaatsen is
vers toord. Op het DTM is te zien da t de zone waa r de geplande bodemingrepen zullen plaats vinden het
maai veld ca . 30 cm la ger ligt dan in omri ngende percelen. Vermoedelijk als gevolg va n afgra ving voor
ni vellering, maa r het is ook mogelijk da t omli ggende percelen zi jn opgehoogd.
Daa r waa r de toekoms tige werkzaamheden zullen plaa ts vinden, bevindt zi ch een bedrijfsgebouw met een
2
2
bedrijfshal (ca . 2.775 m ) en bureau (ca . 300 m ). De bedri jfshal heeft geen kelder, maa r is gefundeerd op
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ca . 35 palen met rui me tussena fstanden en heeft een betonnen vloer met daa ronder enkele nutsleidingen
en riolering. Aan de zuidzi jde van de bedri jfshal ligt een verdiepte laadkaai. Het bureau heeft een
kruipkel der met een diepte van 90 cm –mv.
Naast het hoofdgebouw zi jn er drie kleine bi jgebouwen gelegen in de zone van de geplande ingrepen ,
waa rbij één gebouw is vas tges teld da t de ondergrond tot ca . tot -200 cm is vers toord. Bi j milieuhygiënisch
onderzoek is ook vas tges teld dat in de zuidwesthoek va n het terrein een ondergrondse dieseltank heeft
gelegen, welke i n 2005 werd ui tgegra ven. De basis van de tank lag op 200 cm –mv.
Rond de gebouwen ligt vrijwel overal een klinker- of betonverha rding (3.175 m 2) met een diepte van ca . 50
cm (incl . fundering van puin en s tabilise), met ui tzondering va n enkele smalle groens troken. Aan de zuidzijde
van het terrein liggen hieronder enkele ri oleringen en nutsleidingen op een diepte van ca. 80-100 cm –mv.
Ui t het CAI is afgeleid da t de nabi je omgeving rijk is aan a rcheologie. Zo zi jn in de omgeving een tweetal
opgra vi ngen ui tgevoerd waa rbi j a rcheologische resten zijn teruggevonden uit Laa t-Neolithicum, Brons tijd,
IJzertijd en Mi ddeleeuwen. Voornamelijk de Metaalti jden zijn s terk vertegenwoordigd in de nabi je omgevi ng
van het plangebied.
Archeologische res ten ui t deze perioden zouden ook binnen het plangebied aanwezig kunnen zi jn.
Weliswaar la ten de geologis che bronnen zien dat het terrein mogelijk (plaatselijk) na t is gewees t, maa r er is
op basis va n het bureauonderzoek onvoldoende grond om aan te nemen da t het terrein (al ti jd) te na t is
voor bewoni ng of andere menselijke a cti vi teiten.
De plannen van de huidige bebouwing en de milieuhygiënis che boringen laten daarnaast zien dat de huidige
inri chting van het terrein het kennispotentieel mogelijk voldoende inta ct heeft gela ten. Beneden de
verha rding is bruin gekleurd fi jn za nd aangetroffen, wa t kan wijzen op een (gedeel telijk) inta cte B-hori zont
in dekzand en/of wellicht een plaggendek. De bedri jfshal ligt op gelijke hoogte en is gebouwd op volle
grond, wat betekent da t ook hier nog een (gedeel telijk) inta cte B -horizont in dekzand en/of welli cht een
plaggendek aanwezig zou kunnen zijn – de funderingspalen en nutsleidingen binnen het gebouw li ggen
bovendien voldoende gespreid da t het aaneengesloten oppervla k tussen deze vers tori ngen voldoende groot
is om kennispotentieel te kunnen bezi tten. Zel fs onder de dieper vers toorde delen van het terrein, zoals het
bureau met kruipkelder, zou nog de res tanten van een vindplaats aanwezig kunnen zijn, indien er
daadwerkeli jk een plaggendek aanwezig is gewees t op deze plekken.
Zelfs ui t eerdere perioden, de steentijden, zouden a rcheologis che res ten met voldoende kennispotentieel
aanwezi g kunnen zi jn, ondanks voornoemde vers toringen. Sys tematis ch zeefonderzoek heeft namelijk in de
laats te decennia aangetoond da t bij een inta cte vuurs teenvi ndplaa ts het ma teriaal een verti cale spreiding
kent.37 Deze spreiding onts taa t doorda t ma teriaal da t oorspronkeli jk aan het oppervlak la g, door
bodemvormingsprocessen langzaam door de top va n het sedi ment zakt. Indien er daadwerkelijk nog een
(res tant) van een B-horizont, al dan niet met een bovenliggend pla ggendek, zou de verti cale spreiding van
een s teenti jd a rtefa ctensi te nog voldoende inta ct kunnen zijn om nuttig kennispotentieel te beva tten.
Op basis van het voorgaande kan de volgende speci fieke verwa chting worden gegeven de gehele zone waar
bodemingrepen gepland:


37

Een a rtefa ctensite ui t het Paleolithi cum en/of Mesoli thi cum kan in het Qua rtai r zanddek worden
aangetroffen, aan de basis van een eventueel plaggendek en/of aan de top van de Tertiaire
afzettingen. Een a rtefa ctensi te ui t de s teenti jd manifes teert zi ch als een hori zontale en verti cale
spreiding van vonds ten, die over het algemeen vooral bes taan ui t s tenen a rtefa cten en houtskool .
Een sporenni veau ontbreekt over het algemeen voor het Paleo- en Mesoli thi cum. Si tes ui t deze
peri ode zi jn over het algemeen zeldzaam en bezitten daardoor een hoog kennispotentieel . De
a rcheologis che waa rden kunnen zijn aangetast door hellingerosie, alluviale processen en/of

Deeb en 1999.
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landgebruik. Een li this ch assemblage da t door erosie is aangetast kan evenwel nog steeds een
kennispotentieel bezitten vanwege de verti cale spreiding va n het ma teriaal.
Een sporen- en vonds tni veau uit het Neoli thi cum tot en met de Middeleeuwen kan worden
aangetroffen aan de top va n het eolisch dekza nd en aan de basis van een eventueel plaggendek.
Een eventueel sporenni veau is over het algemeen het bes te zi chtbaar va naf de B horizont. De
a rcheologis che waa rden kunnen zijn aangetast door hellingerosie, alluviale processen en/of
landgebruik. Een sporenni veau dat door erosie is aangetas t kan evenwel een kennispotentieel
bezi tten indien spoorres tanten op een dieper ni veau bewaa rd zijn gebleven.
Het plangebied is in de Nieuwe en Nieuws te tijd in gebruik als weideland of landbouwgrond. Er
worden dan ook over het algemeen geen sporenni veaus ui t deze perioden verwacht, uitgezonderd
incidentele sporen van acti vi tei ten gerelateerd aan bovengenoemd landgebruik en de omliggende
bewoning. Het kennispotentieel van dergelijke sporen is laag.

De beantwoording van de volgende onderzoeks vraag “Worden mogelijk archeologische resten bedreigd
door de geplande werkzaamheden?” is als vol gt:
De nieuwbouw zal een ondergrondse pa rkeerga ra ge hebben waarvoor een oppervla k va n ca . 3.710 m 2 tot
een diepte van ca . 4 m vers toord zal worden. Ongeveer 2.670 m 2 hiervan overlapt met de huidige
bebouwing, maa r de pa rking zal waa rschijnlijk aanzienlijk dieper reiken dan de huidige bebouwing,
waa ronder mogelijk nog waardevolle a rcheologis che resten aanwezig zi jn.
Aan de voorzijde van de parking zal een laadkaai worden aangelegd waa r de ondergrond op het diepste
punt tot ca . 125 –mv cm zal worden vers toord. Di t is (incl . verha rding) ca . 25 cm minder diep dan de huidige
laadkaai, maar de nieuwe kaai zal ca . 26,5 m breder worden dan de huidige.
De nieuwe verha rding (incl . fundering) en beplanting (ca . 2.515 m 2) zal ongeveer tot dezel fde diepte reiken
als de vas tgestelde vers tori ng door de huidi ge verha rding en groenzones (ca . 50 cm –mv), maa r bi j dit type
werken is het onmogelijk om exa cte ma ten te geven waa rdoor het niet uitgesloten kan worden dat de
werken bijkomende vers tori ng va n de ondergrond te weeg brengen.
In conclusie, kan gesteld worden da t de geplande werken vri jwel overal dieper kunnen reiken dan de
2
huidige vers toring. Deze aanvullende vers toringen kunnen daa rmee op een oppervlak van ca . 7.800 m een
ni vea u bereiken waa rin nog a rcheologis che waa rden met vol doende kennispotentieel aanwezig kunnen zi jn.
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:
Indien a rcheologis che waa rden nog aanwezi g zijn, zouden deze door de werken aangetast kunnen worden.
Eventuele waa rden ter hoogte va n de geplande b odemingrepen zouden hun kennispotentieel kunnen
verliezen door deze aantas ting. De aan- of a fwezi gheid va n een a rcheologis ch vindplaats , de
ka ra kteristieken en de bewari ngs toes tand van een eventuele si te en welke waarde ze heeft, zi jn echter nog
onvoldoende vastges teld. Daa rom is verder vooronderzoek nodig binnen de gehele zone waar
bodemingrepen gepland zi jn (Afb. 36).
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Afb. 36.

Het plangebied op de luchtfoto uit 2018 (Luchtfoto Vlaanderen, winter 2018 – kleur)

Vanwege economis che redenen kan verder vooronderzoek pas plaats vi nden na verkri jging va n de
s tedenbouwkundi ge vergunni ng. Het vooronderzoek zal daa rom moeten plaa ts vinden in ui tgestel d tra ject
In het vol gende 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 milieuhygiënis che boringen ui t 2018 la ten mogeli jk zien da t er binnen het plangebied nog (resta nten)
van een B-hori zont en/of een plaggendek aanwezig zi jn, en daa rmee welli cht ook a rcheologis che waa rde n.
De resolutie en bes chri jvi ng van deze boringen zi jn echter te beperkt om deze aanwezigheid onomstotelijk
vas t te s tellen. Bovendien zijn er geen bori ngen binnen de huidige bebouwi ng gezet en is de mate van
vers toring aldaa r onbekend. Ook geven de boringen onvoldoende informa tie over het na tuurlijke milieu
binnen het plangebied in verleden ti jden: de geologis che bronnen geven aanwijzingen da t (delen va n) het
plangebied mogeli jk na t zijn geweest en de vraag is daa rom of ze al dan niet ges chikt is geweest voor
menselijke a cti vi tei ten.
De eers tvolgende sta p in het vervolgonderzoek is daarom een lands chappelijk bodemonderzoek. Hiermee
ka n na melijk op een rela tief s nelle, goedkope en ons cha delijke wi jze de aa rdkundige opbouw en
ontstaans geschiedenis van de ondergrond worden onderzocht en daa rmee de a rcheologische potentie van
het gebied verder worden a fgebakend. Gelet op de aanzienlijk grotere impact va n lands chappelijke
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profielputten en de grotere kans da t hiermee onbedoeld a rcheologis che a rtefa cten, sporen of si tes worden
vers toord, ligt de voorkeur bij een landschappelijk booronderzoek. Bovendien wordt op basis van de
resul ta ten van het milieuhygiënis ch onderzoek verwa cht dat boringen voldoende informa tie geven voor een
lands chappelijk bodemonderzoek.
Indien op basis van dit onderzoek blijkt da t het bodema rchief binnen het plangebied nog vol doende inta ct is
en er een a rtefa ctensite en/of si te met sporenni veau aanwezi g kan zi jn, dient verder vooronderzoek plaats
te vinden.
Geofysisch onderzoek is weinig zi nvol binnen het plangebied. Deze methode brengt alleen sporen in beeld
waa rva n de opvulling voldoende afwi jkt va n de omliggende grond, wa t binnen het plangebied niet per
defini tie het geval hoeft te zijn. Artefa ctensites kunnen met deze methode slechts in die zel dza me gevallen
worden geka rteerd waar de vondstdi chtheid derma te hoog is da t ze een s terk afwi jking vormt op de
omliggende grond, wat eveneens binnen het plangebied niet per defini tie het geval hoeft te zijn. Bovendien
zal geofysis ch onderzoek ernsti g vers toord worden door pui n da t na de sloop van de bes taande bebouwing
aanwezi g zal zi jn.
Ook veldkarteri ng is weini g zinvol binnen het plangebied. Veldka rtering brengt na melijk enkel geroerde
vonds tri jke zones en sporen in kaa rt, wel ke binnen het plangebied niet per definitie aanwezi g hoeven te
zi jn. Bovendien zal ook veldka rtering sterk gehinderd worden door puin dat na de sloop van de bestaande
bebouwing aanwezi g zal zi jn.
Een a rtefa ctensi te kent over het algemeen een aangesloten spreiding aan vonds ten met vol doende
di chtheid en kan daardoor wel doormiddel van booronderzoek geka rteerd worden. Ook proefputten- of
sleuven kunnen gebruikt 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 vondstni veaus te prospecteren door mi ddel va n proefsleuven - of putten
waa rbij de vri jgekomen grond gezeefd wordt om de aanwezigheid van vonds ten vast te s tellen, is een
verkennend a rcheologis ch booronderzoek i n di t geval s neller, goedkoper en minder s chadelijk. De ba ten
wegen daarom beter op te tegen de kos ten bij een booronderzoek.
Het verkennend a rcheologisch booronderzoek heeft als doel om a rtefa ctensi tes op te sporen en wordt
ui tgevoerd met een 12 cm Edelmanboor in een s ys tema tis ch verspri ngend boorgri d. Het opgeboorde
sediment wordt na t gezeefd over een zeef met een maaswijdte van 1 mm. Het residu wordt onderzocht op
het voorkomen van a rcheol ogis che indi ca toren in de vorm va n bewerkt vuurs teen of natuurs teen.
Indien op basis van het verkennend a rcheologisch booronderzoek inderdaad de aanwezi gheid van een
a rcheologis che vuurs teensite is vas tges teld, dient een aanvullend onderzoek plaa ts te vinden om de
rui mtelijke spreiding en de inhoudelijke kwalitei t te bepalen van de a rtefa ctensite. Hiervoor kan een
waa rderend a rcheologis ch booronderzoek worden ingezet, al dan niet aangevuld met een
proefputtenonderzoek, mogelijk s ynchroon ui tgevoerd. Het bepalen van de onderzoeksstra tegie voor
vervol gonderzoek (waa rderend archeologisch booronderzoek en/of proefputten onderzoek, al dan niet
s ynchroon ui tgevoerd) gebeurd op basis van de aangetroffen indica toren, de aantallen en de vers preiding
in overleg met een specialist voor de betreffende periode en ma teriaalca tegorie.
De aa nwezigheid van indi ca toren van bewerkt vuurs teen of na tuurs teen in één va n de boorkernen va n het
verkennend a rcheologis ch booronderzoek is voldoende om een waa rderend onderzoek ui t te voeren in de
di recte na bijheid va n deze boorkern vanwege de s ta tistis ch vri j lage kans op het opboren va n relicten. Bij
aanwezi gheid van indi catoren in meerdere boringen zal een breder deel van het plangebied geselecteerd
worden voor vervol gonderzoek, a fgestemd op de ruimteli jke verspreidi ng waa rbinnen a rcheologische
indi ca toren zi jn aangetroffen.
Het waa rderend booronderzoek heeft tot doel om de veronders telde a rtefa ctensite i n hori zontaal vlak
verder te begrenzen en de omvang van de artefa ctensi te vast te stellen. Tevens kan met dit waarderende
onderzoek meer informa tie verkregen worden over de aa rd van de a rtefa ctensi te. Het aantal en de
inplanting van de boringen is a fhankelijk van de s preiding va n de positieve bori ngen bi j het verkennend
a rcheologis ch booronderzoek.
Indien op basis va n het waa rderend a rcheologis ch booronderzoek (al dan niet uitgevoerd in combina tie met
proefputten onderzoek) de ruimtelijke spreiding en de inhoudeli jke kwali tei t van de vuursteenconcentratie
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niet voldoende kon worden bepaald, moet een (aanvullend) proefputtenonderzoek gebeuren om deze
alsnog vas t te stellen.
Het doel van proefputten in functie van a rtefactensites is door een beperkt maa r s ta tistis ch representa tief
deel van een terrein op te gra ven, uitspra ken te doen over de omvang, intactheid en a rcheol ogis che waa rde
en inhoudelijke potentie van de si te. Ook di t onderzoek is afhankeli jk van voorgaande onderzoeken en het
feit of er kennispotentieel zi t in het opgra ven van de site. Het aantal en de inplanti ng van de proefputten is
afhankeli jk va n de spreiding va n de positieve boringen (bi j het verkennend en/of waa rderend a rcheologisch
booronderzoek).
Er geldt voor het plangebied ook een verwa chting voor een vindplaats met sporenni veau. Archeologisch
booronderzoek is onges chikt om een sporenni veau te ka rteren binnen het plangebied, omda t sporen geen
aaneengesloten geheel hoeven te vormen en het lands chappelijk bodemonderzoek geen cul tuur- of leeflaag
heeft aangetoond. Daardoor is de kans groot da t boringen niet in maa r tussen s poren worden geplaats t en
een s porenni veau zo wordt gemist. Proefsleuvenonderzoek is daarom binnen het plangebied de enige
geschikte methode voor het prospecteren van een eventueel sporenni veau, omda t proefsleuven, in
tegens telling tot boringen, een hori zontaal oppervlak hebben en de kans daa rdoor klein is da t een
sporenni veau met een voldoende hoge di chtheid aan sporen – voldoende om enig kennispotentieel te
bezi tten – gemis t wordt (mi ts een voldoende groot oppervlak wordt onderzocht en de proefsleuven de juist
vers preiding hebben).
Proefsleuvenonderzoek naar een eventueel sporenni veau ka n pas opgesta rt worden nadat een eventueel
onderzoek geri cht op eventuele a rtefa ctensites volledi g is afgerond. Door deze volgorde te ha nteren, kan
eventuele s chade aan a rtefa ctensi tes voortvl oeiend uit de aanleg van de proefsleuven voorkomen worden.
Indien er sprake is van een te beschermen of nog op te gra ven a rtefa ctensi te dient het proefsleuvenplan
hier op aangepast te worden.
Er is een Programma va n Maa tregelen opgemaakt waa rin de voorges telde onderzoekss tra tegie verder
wordt ui tgewerkt.
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Samenvatting
In opdra cht heeft het Vlaams Erfgoed Centrum in oktober 2018 een a rcheolo gienota opges teld naa r de
a rcheologis che waa rde va n de loca tie Ni jverheidsstraa t 56 i n Oevel. De a rcheologienota bestaa t ui t een
bureauonderzoek en is ui tgevoerd naar aa nleiding va n de voorgenomen a fbraak van een bes taande si te en
nieuwbouw.
Het plangebied maakt geomorfologisch deel ui t van de depressie van de Schi jns -Nete, op gronden van
laagpla teaus (topografie beneden de 20 m) en valleiranden met plaggenbodems . Op basis van de
Qua rtai rgeologische kaa rt kan gesteld worden da t het plangebied zi ch bevi ndt in dekzand. In het
zuidwesteli jke gedeelte zijn onder het dekzand nog eventuele fluviatiele a fzettingen aanwezi g. De
bodemkaa rt s telt di t mee vas t, aangezien in deze zone, waa r ook de bodemi ngrepen plaats zullen vi nden –
een na tte lemige zandbodem voorkomt, mogeli jk met plaggendek. Ui t booronderzoek in kader van
milieuhygiënisch onderzoek bli jkt dat de ondergrond beneden de verha rding tot ca . 200 cm –mv bes taat uit
Qua rtai re afzettingen met vermoedelijk dekzand aan de top en ni veo -eolische of alluviale sedimenten aan
de basis. Het dekzand heeft een bruine kleur, wa t zou kunnen wi jzen op een pla ggendek en/of B -hori zont.
Ui t de his toris che kaa rten is afgeleid da t het plangebied onbebouwd is gewees t tot de ja ren ’90 van de 20 ste
eeuw en in gebruik is gewees t als akker- en/of weiland. Vanaf 1994 geraa kt het plangebied volgebouwd. Het
plangebied is momenteel ingeri cht als bedri jventerrein, waarbij de ondergrond op meerdere plaatsen is
vers toord. Op het DTM is te zien da t de zone waa r de geplande bodemingrepen zullen plaats vinden het
maai veld ca . 30 cm la ger ligt dan in omri ngende percelen. Vermoedelijk als gevolg va n afgra ving voor
ni vellering, maa r het is ook mogelijk da t omli ggende percelen zi jn opgehoogd.
Daa r waa r de toekoms tige werkzaamheden zullen plaa ts vinden, bevindt zi ch een bedrijfsgebouw met een
bedrijfshal (ca . 2.775 m 2) en bureau (ca . 300 m 2). De bedri jfshal heeft geen kelder, maa r is gefundeerd op
ca . 35 palen met rui me tussena fstanden en heeft een betonnen vloer met daa ronder enkele nutslei dingen
en riolering. Aan de zuidzi jde van de bedri jfshal ligt een verdiepte laadkaai. Het bureau heeft een
kruipkel der met een diepte van 90 cm –mv.
Naast het hoofdgebouw zi jn er drie kleine bi jgebouwen gelegen in de zone van de geplande ingrepen ,
waa rbij één gebouw is vas tges teld da t de ondergrond tot ca . tot -200 cm is vers toord. Bi j milieuhygiënisch
onderzoek is ook vas tges teld dat in de zuidwesthoek va n het terrein een ondergrondse dieseltank heeft
gelegen, welke i n 2005 werd ui tgegra ven. De basis van de tank lag op 200 cm –mv.
Rond de gebouwen ligt vrijwel overal een klinker- of betonverha rding (3.175 m 2) met een diepte van ca . 50
cm (incl . fundering van puin en s tabilise), met ui tzondering va n enkele smalle groens troken. Aan de zuidzijde
van het terrein liggen hieronder enkele ri oleringen en nutsleidingen op een diepte van ca. 80-100 cm –mv.
Ui t het CAI is afgeleid da t de nabi je omgeving rijk is aan a rcheologie. Zo zi jn in de omgeving een tweetal
opgra vi ngen ui tgevoerd waa rbi j a rcheologische resten zijn teruggevonden uit Laa t-Neolithicum, Brons tijd,
IJzertijd en Mi ddeleeuwen. Voornamelijk de Metaalti jden zijn s terk vertegenwoordigd in de nabi je omgevi ng
van het plangebied.
Archeologische res ten ui t deze perioden zouden ook binnen het plangebied aanwezi g kunnen zi jn.
Weliswaar la ten de geologis che bronnen zien dat het terrein mogelijk (plaatselijk) na t is gewees t, maa r er is
op basis va n het bureauonderzoek onvoldoende grond om aan te nemen da t het terrein (al ti jd) te na t is
voor bewoni ng of andere menselijke a cti vi teiten.
De plannen van de huidige bebouwing en de milieuhygiënis che boringen laten daarnaast zien dat de huidige
inri chting van het terrein het kennispotentieel mogelijk voldoende inta ct heeft gela ten. Beneden de
verha rding is bruin gekleurd fi jn za nd aangetroffen, wa t kan wijzen op een (gedeel telijk) inta cte B-hori zont
in dekzand en/of wellicht een plaggendek. De bedri jfshal ligt op gelijke hoogte en is gebouwd op volle
grond, wat betekent da t ook hier nog een (gedeel telijk) inta cte B -horizont in dekzand en/of welli cht een
plaggendek aanwezig zou kunnen zijn – de funderingspalen en nutsleidingen binnen het gebouw li ggen
bovendien voldoende gespreid da t het aaneengesloten oppervla k tussen deze vers tori ngen voldoende groot
is om kennispotentieel te kunnen bezi tten. Zel fs onder de dieper vers toorde delen van het terrein, zoals het
bureau met kruipkelder, zou nog de res tanten van een vindplaats aanwezig kunnen zijn, indien er
daadwerkeli jk een plaggendek aanwezig is gewees t op deze plekken.
Zelfs ui t eerdere perioden, de steentijden, zouden a rcheologis che res ten met voldoende kennispotentieel
aanwezi g kunnen zi jn, ondanks voornoemde vers toringen. S ys tematis ch zeefonderzoek heeft namelijk in de
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laats te decennia aangetoond da t bij een inta cte vuurs teenvi ndplaa ts het ma teriaal een verti cale spreiding
kent. Deze s preiding onts taa t doordat ma teriaal da t oorspronkelijk aan het oppervlak lag, door
bodemvormingsprocessen langzaam door de top va n het sedi ment zakt. Indien er daadwerkelijk nog een
(res tant) van een B-horizont, al dan niet met een bovenliggend pla ggendek, zou de verti cale spreiding van
een s teenti jd a rtefa ctensi te nog voldoende inta ct kunnen zijn om nuttig kennispotentieel te beva tten.
Op basis van het voorgaande kan de volgende speci fieke verwa chting worden gegeven de gehele zone waar
bodemingrepen gepland:






Een a rtefa ctensite ui t het Paleolithi cum en/of Mesoli thi cum kan in het Qua rtai r zanddek worden
aangetroffen, aan de basis van een eventueel plaggendek en/of aan de top van de Tertiaire
afzettingen. Een a rtefa ctensi te ui t de s teenti jd manifes teert zi ch als een hori zontale en verti cale
spreiding van vonds ten, die over het algemeen vooral bes taan ui t s tenen a rtefa cten en houtskool .
Een sporenni veau ontbreekt over het algemeen voo r het Paleo- en Mesoli thi cum. Si tes ui t deze
peri ode zi jn over het algemeen zeldzaam en bezitten daardoor een hoog kennispotentieel . De
a rcheologis che waa rden kunnen zijn aangetast door hellingerosie, alluviale processen en/of
landgebruik. Een li this ch assemblage da t door erosie is aangetast kan evenwel nog steeds een
kennispotentieel bezitten vanwege de verti cale spreiding va n het ma teriaal.
Een sporen- en vonds tni veau uit het Neoli thi cum tot en met de Middeleeuwen kan worden
aangetroffen aan de top va n he t eolisch dekza nd en aan de basis van een eventueel plaggendek.
Een eventueel sporenni veau is over het algemeen het bes te zi chtbaar va naf de B horizont. De
a rcheologis che waa rden kunnen zijn aangetast door hellingerosie, alluviale processen en/of
landgebruik. Een sporenni veau dat door erosie is aangetas t kan evenwel een kennispotentieel
bezi tten indien spoorres tanten op een dieper ni veau bewaa rd zijn gebleven.
Het plangebied is in de Nieuwe en Nieuws te tijd in gebruik als weideland of landbouwgrond. Er
worden dan ook over het algemeen geen sporenni veaus ui t deze perioden verwacht, uitgezonderd
incidentele sporen van acti vi tei ten gerelateerd aan bovengenoemd landgebruik en de omliggende
bewoning. Het kennispotentieel van dergelijke sporen is laag.
2

De nieuwbouw zal een ondergrondse pa rkeerga ra ge hebben waarvoor een oppervla k va n ca . 3.710 m tot
een diepte van ca . 4 m vers toord zal worden. Ongeveer 2.670 m 2 hiervan overlapt met de huidige
bebouwing, maa r de pa rking zal waa rschijnlijk aanzienlijk dieper reiken dan de huidige bebouwing,
waa ronder mogelijk nog waardevolle a rcheologis che resten aanwezig zi jn.
Aan de voorzijde van de parking zal een laadkaai worden aangelegd waa r de ondergrond op het diepste
punt tot ca . 125 –mv cm zal worden vers toord. Di t is (incl . verha rding) ca . 25 cm minder diep dan de huidige
laadkaai, maar de nieuwe kaai zal ca . 26,5 m breder worden dan de huidige.
2
De nieuwe verha rding (incl . fundering) en beplanting (ca . 2.515 m ) zal ongeveer tot dezel fde diepte reiken
als de vas tgestelde vers tori ng door de huidi ge verha rding en groenzones (ca . 50 cm –mv), maa r bi j dit type
werken is het onmogelijk om exa cte ma ten te geven waa rdoor het niet uitgesloten kan worden dat de
werken bijkomende vers tori ng va n de ondergrond te weeg brengen.
In conclusie, kan gesteld worden da t de geplande werken vri jwel overal dieper kunnen reiken dan de
huidige vers toring. Deze aanvullende vers toringen kunnen daa rmee op een oppervlak van ca . 7.800 m 2 een
ni vea u bereiken waa rin nog a rcheologis che waa rden met vol doende kennispotentieel aanwezig kunnen zi jn.
Indien a rcheologis che waa rden nog aanwezi g zijn, zouden deze door de werken aangetast kunnen worden.
Eventuele waa rden ter hoogte va n de geplande b odemingrepen zouden hun kennispotentieel kunnen
verliezen door deze aantas ting. De aan- of a fwezi gheid va n een a rcheologis ch vindplaats , de
ka ra kteristieken en de bewari ngs toes tand van een eventuele si te en welke waarde ze heeft, zi jn echter nog
onvoldoende vastges teld. Daa rom is verder vooronderzoek nodig binnen de gehele zone waar
bodemingrepen gepland zi jn.
De milieuhygiënis che boringen ui t 2018 la ten mogeli jk zien da t er binnen het plangebied nog (resta nten)
van een B-hori zont en/of een plaggendek aanwezig zi jn, en daa rmee welli cht ook a rcheologis che waa rden.
De resolutie en bes chri jvi ng van deze boringen zi jn echter te beperkt om deze aanwezigheid onomstotelijk
vas t te s tellen. Bovendien zijn er geen bori ngen binnen de huidige bebouwi ng gezet en is de mate van
vers toring aldaa r onbekend. Ook geven de boringen onvoldoende informa tie over het na tuurlijke milieu
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binnen het plangebied in verleden ti jden: de geologis che bronnen geven aanwijzingen da t (delen va n) het
plangebied mogeli jk na t zijn geweest en de vraag is daa rom of ze al dan niet ges chikt is geweest voor
menselijke a cti vi tei ten.
De eers tvolgende sta p in het vervolgonderzoek is daarom een lands chappelijk bodemonderzoek. Hiermee
ka n na melijk op een rela tief s nelle, goedkope en ons cha delijke wi jze de aa rdkundige opbouw en
ontstaans geschiedenis van de ondergrond worden onderzocht en daa rmee de a rcheologische potentie van
het gebied verder worden a fgebakend. Gelet op de aanzienlijk grotere impact va n lands chappelijke
profielputten en de grotere kans da t hiermee onbedoeld a rcheologis che a rtefa cten, sporen of si tes worden
vers toord, ligt de voorkeur bij een landschappelijk booronderzoek. Bovendien wordt op basis van de
resul ta ten van het milieuhygiënis ch onderzoek verwa cht dat boringen voldoende informa tie geven voor een
lands chappelijk bodemonderzoek.
Indien op basis van dit onderzoek blijkt da t het bodema rchief binnen het plangebied nog vol doende inta ct is
en er een a rtefa ctensite en/of si te met sporenni veau aanwezi g kan zi jn, dient verder vooronderzoek plaats
te vinden.
Geofysisch onderzoek is weinig zi nvol binnen het plangebied. Deze methode brengt alleen sporen in beeld
waa rva n de opvulling voldoende afwi jkt va n de omliggende grond, wa t binnen het plangebied niet per
defini tie het geval hoeft te zijn. Artefa ctensites kunnen met deze methode slechts in di e zel dza me gevallen
worden geka rteerd waar de vondstdi chtheid derma te hoog is da t ze een s terk afwi jking vormt op de
omliggende grond, wat eveneens binnen het plangebied niet per defini tie het geval hoeft te zijn. Bovendien
zal geofysis ch onderzoek ernsti g vers toord worden door pui n da t na de sloop van de bes taande bebouwing
aanwezi g zal zi jn.
Ook veldkarteri ng is weini g zinvol binnen het plangebied. Veldka rtering brengt na melijk enkel geroerde
vonds tri jke zones en sporen in kaa rt, wel ke binnen het plangebied niet per definitie aanwezi g hoeven te
zi jn. Bovendien zal ook veldka rtering sterk gehinderd worden door puin dat na de sloop van de bestaande
bebouwing aanwezi g zal zi jn.
Een a rtefa ctensi te kent over het algemeen een aangesloten spreiding aan vonds ten met vol doende
di chtheid en kan daardoor wel doormiddel van booronderzoek geka rteerd worden. Ook proefputten- of
sleuven kunnen gebruikt 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 vondstni veaus te prospecteren door mi ddel va n proefsleuven - of putten
waa rbij de vri jgekomen grond gezeefd wordt om de aanwezigheid van vonds ten vast te s tellen, is e en
verkennend a rcheologis ch booronderzoek i n di t geval s neller, goedkoper en minder s chadelijk. De ba ten
wegen daarom beter op te tegen de kos ten bij een booronderzoek.
Het verkennend a rcheologisch booronderzoek heeft als doel om a rtefa ctensi tes op te sporen en wordt
ui tgevoerd met een 12 cm Edelmanboor in een s ys tema tis ch verspri ngend boorgri d. Het opgeboorde
sediment wordt na t gezeefd over een zeef met een maaswijdte van 1 mm. Het residu wordt onderzocht op
het voorkomen van a rcheol ogis che indi ca toren in de vorm va n bewerkt vuurs teen of natuurs teen.
Indien op basis van het verkennend a rcheologisch booronderzoek inderdaad de aanwezi gheid van een
a rcheologis che vuurs teensite is vas tges teld, dient een aanvullend onderzoek plaa ts te vinden om de
rui mtelijke spreiding en de inhoudelijke kwalitei t te bepalen van de a rtefa ctensite. Hiervoor kan een
waa rderend a rcheologis ch booronderzoek worden ingezet, al dan niet aangevuld met een
proefputtenonderzoek, mogelijk s ynchroon ui tgevoerd. Het bepalen van de onderzoeksstra tegie voor
vervol gonderzoek (waa rderend archeologisch booronderzoek en/of proefputten onderzoek, al dan niet
s ynchroon ui tgevoerd) gebeurd op basis van de aangetroffen indica toren, de aantallen en de vers preiding
in overleg met een specialist voor de betreffende periode en ma teriaalca tegorie.
De aa nwezigheid van indi ca toren van bewerkt vuurs teen of na tuurs teen in één va n de boorkernen va n het
verkennend a rcheologis ch booronderzoek is voldoende om een waa rderend onderzoek ui t te voeren in de
di recte na bijheid va n deze boorkern vanwege de s ta tistis ch vri j lage kans op het opboren va n relicten. Bij
aanwezi gheid van indi catoren in meerdere boringen zal een breder deel van het plangebied geselecteerd
worden voor vervol gonderzoek, a fgestemd op de ruimteli jke verspreidi ng waa rbinnen a rcheologische
indi ca toren zi jn aangetroffen.
Het waa rderend booronderzoek heeft tot doel om de veronders telde a rtefa ctensite i n hori zontaal vlak
verder te begrenzen en de omvang van de artefa ctensi te vast te stellen. Tevens kan met dit waarderende
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onderzoek meer informa tie verkregen worden over de aa rd van de a rtefa ctensi te. Het aantal en de
inplanting van de boringen is a fhankelijk van de s preiding va n de positieve bori ngen bi j het verkennend
a rcheologis ch booronderzoe k.
Indien op basis va n het waa rderend a rcheologis ch booronderzoek (al dan niet uitgevoerd in combina tie met
proefputten onderzoek) de ruimtelijke spreiding en de inhoudeli jke kwali tei t van de vuursteenconcentratie
niet voldoende kon worden bepaald, moet een (aanvullend) proefputtenonderzoek gebeuren om deze
alsnog vas t te stellen.
Het doel van proefputten in functie van a rtefactensites is door een beperkt maa r s ta tistis ch representa tief
deel van een terrein op te gra ven, uitspra ken te doen over de omvang, intactheid en a rcheol ogis che waa rde
en inhoudelijke potentie van de si te. Ook di t onderzoek is afhankeli jk van voorgaande onderzoeken en het
feit of er kennispotentieel zi t in het opgra ven van de site. Het aantal en de inplanti ng van de proefputten is
afhankeli jk va n de spreiding va n de positieve boringen (bi j het verkennend en/of waa rderend a rcheologisch
booronderzoek).
Er geldt voor het plangebied ook een verwa chting voor een vindplaats met sporenni veau. Archeologisch
booronderzoek is onges chikt om een sporenni veau te ka rteren binnen het plangebied, omda t sporen geen
aaneengesloten geheel hoeven te vormen en het lands chappelijk bodemonderzoek geen cul tuur- of leeflaag
heeft aangetoond. Daardoor is de kans groot da t boringen niet in maa r tussen s poren worden geplaats t en
een s porenni veau zo wordt gemist. Proefsleuvenonderzoek is daarom binnen het plangebied de enige
geschikte methode voor het prospecteren van een eventueel sporenni veau, omda t proefsleuven, in
tegens telling tot boringen, een hori zontaal oppervlak hebben en de kans daa rdoor klein is da t een
sporenni veau met een voldoende hoge di chtheid aan sporen – voldoende om enig kennispotentieel te
bezi tten – gemis t wordt (mi ts een voldoende groot oppervlak wordt onderzocht en de proefsleuven de juist
vers preiding hebben).
Proefsleuvenonderzoek naar een eventueel sporenni veau ka n pas opgesta rt worden nadat een eventueel
onderzoek geri cht op eventuele a rtefa ctensites volledi g is afgerond. Door deze volgorde te ha nteren, kan
eventuele s chade aan a rtefa ctensi tes voortvl oeiend uit de aanleg van de proefsleuven voorkomen worden.
Indien er sprake is van een te beschermen of nog op te gra ven a rtefa ctensi te dient het proefsleuvenplan
hier op aangepast te worden.
Vanwege economis che redenen kan verder vooronderzoek pas plaats vi nden na verkri jging va n de
s tedenbouwkundi ge vergunning. Het vooronderzoek zal daarom moeten plaats vinden in ui tges teld traject .
Er is een Programma va n Maa tregelen opgemaakt waa rin de voorges telde onderzoekss tra tegie verder
wordt ui tgewerkt.
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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. Het plangebied op een luchtfoto 2018 (Luchtfoto Vlaanderen, wi nter 2018 – kleur).
Afb. 5. Opname van de bes taande toes tand van het terrein, va naf de Ni jverheidsstraa t, ri chting noord. Te
zien is de voorzijde va n het bedri jfsgedeel te met verdiepte laadkaai (links ) en het kantoor (rechts)
van het hoofdgebouw en omliggende klinkerverha rding. (Bron: Google Streetview, 10-12-2018)
Afb. 6. Ori gineel bouwplan uit 1993 va n de fundering en riolering va n de bestaande bebouwing. (Bron:
ini tiatiefnemer)
Afb. 7. Inplanti ngsplan van de toekomsti ge toesta nd, ni veau -1, weergegeven op de Basiskaa rt Vlaanderen
(GRB).
Afb. 8. Inplanti ngsplan van de toekomsti ge toesta nd, ni veau -1, weergegeven op een luchtfoto ui t 2018
(Luchtfoto Vlaanderen, winter 2018 – kleur).
Afb. 9. Inplanti ngsplan van de toekomsti ge toesta nd, ni veau 0, weergegeven op de Basiskaart Vlaanderen
(GRB).
Afb. 10. Doorsnede va n de toekoms tige toes tand, west-oost.
Afb. 11. Loca tiekaa rt van het plangebied op de Qua rtairgeologische kaa rt.
Afb. 12. Het plangebied op de bodemkaa rt.
Afb. 13. Overzi chtsplan met ondermeer de loca tie va n de boringen in het kader va n milieuhygiënisch
onderzoek uit 2018. (Bron: AB Soil Remediation Experts bvba 2018, rapport ABSRE18114, bijlage A.3)
Afb. 14. Boring peilbuis 30 van het milieuhygiënisch onderzoek ui t 2018. (Bron: AB Soil Remedia tion
Experts bvba 2018, ra pport ABSRE18114, bi jlage C.6)
Afb. 15. Boring 31 van het milieuhygiënis ch onderzoek ui t 2018. (Bron: AB Soil Remedia tion Experts bvba
2018, rapport ABSRE18114, bijlage C.6)
Afb. 16. Boring 32 van het milieuhygiënis ch onderzoek ui t 2018. (Bron: AB Soil Remedia tion Experts bvba
2018, rapport ABSRE18114, bijlage C.6)
Afb. 17. Boring 33 van het milieuhygiënis ch onderzoek ui t 2018. (Bron: AB Soil Remedia tion Experts bvba
2018, rapport ABSRE18114, bijlage C.6)
Afb. 18. Boring peilbuis 34 van het milieuhygiënisch onderzoek ui t 2018. (Bron: AB Soil Remedia tion
Experts bvba 2018, ra pport ABSRE18114, bi jlage C.6)
Afb. 19. Boring 35 van het milieuhygiënis ch onderzoek ui t 2018. (Bron: AB Soil Remedia tion Experts bvba
2018, rapport ABSRE18114, bijlage C.6)
Afb. 20. Boring 36 van het milieuhygiënis ch onderzoek ui t 2018. (Bron: AB Soil Remedia tion Experts bvba
2018, rapport ABSRE18114, bijlage C.6)
Afb. 21. Boring peilbuis 37 van het milieuhygiënisch onderzoek ui t 2018. (Bron: AB Soil Remedia tion
Experts bvba 2018, ra pport ABSRE18114, bi jlage C.6)
Afb. 22. Het plangebied op het Digi taal Terreinmodel Vlaanderen (DTM): uitgezoomd detail .
Afb. 23. Het plangebied op het Digi taal Terreinmodel Vlaanderen (DTM), inclusief profiel hoogteverloop.
Afb. 24. Ui tsnede ui t de Centraal Archeologische Inventa ris van het onderzoeks gebied.
Afb. 25. Het plangebied op de Ferra ris kaart.
Afb. 26. Het plangebied op de Atlas der Buurtwegen.
Afb. 27. Het plangebied op de Vandermaelenkaa rten.
Afb. 28. Het plangebied op de topogra fische kaart ui t 1873.
Afb. 29. Het plangebied op de topogra fische kaart ui t 1904.
Afb. 30. Het plangebied op de topogra fische kaart ui t 1939.
Afb. 31. Het plangebied op de topogra fische kaart ui t 1969.
Afb. 32. Het plangebied op de luchtfoto ui t 1970.
Afb. 33. Het plangebied op de luchtfoto ui t 1979-1990.
Afb. 34. Het plangebied op de luchtfoto ui t 2013-2015.
Afb. 35. Het plangebied op de luchtfoto ui t 2017.
Tabel 1. Overzi cht va n de vers chillende (pre)historis che peri oden.
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Bijlage 1 Plannenlijst
Projectcode
Onderwerp

2018J215
Plannenlijs t

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwi jze
Da tum

1
Loca tiekaa rt
Loca tie van het plangebied.
Onbekend
Di gi taal
25/10/2018

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwi jze
Da tum

2
GRB-kaart
Loca tie van het plangebied.
Onbekend
Di gi taal
25/10/2018

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwi jze
Da tum

3
Vers toringkaa rt
Loca tie van het plangebied.
Onbekend
Di gi taal
25/10/2018

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan

6
Technisch plan
Bouwplan van de bes taande bebouwing, funderi ng
& riolering
Onbekend
Di gi taal
Onbekend

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

60

7
Technische plannen
Inplanti ngsplan van de toekomsti ge toesta nd,
ni vea u -1
Onbekend
Di gi taal
25/10/2018
8
Technische plannen
Inplanti ngsplan van de toekomsti ge toesta nd,
ni vea u -1 op luchtfoto 2018
Onbekend
Di gi taal
25/10/2018
9
Technische plannen
Inplanti ngsplan van de toekomsti ge toesta nd,
ni vea u -1
Onbekend
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Aanmaakwi jze
Da tum

Di gi taal
25/10/2018

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwi jze
Da tum

11
Qua rtai rgeologische kaart
Loca tie van het plangebied.
Onbekend
Di gi taal
25/10/2018

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwi jze
Da tum

12
Bodemkaa rt
Loca tie van het plangebied.
Onbekend
Di gi taal
25/10/2018

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwi jze
Da tum

13
Boringenkaart
Loca tie van het plangebied.
Onbekend
Di gi taal
2018

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwi jze
Da tum

22 en 23
DTM
Loca tie van het plangebied.
Onbekend
Di gi taal
25/10/2018

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwi jze
Da tum

24
Ui tsnede van CAI
Loca tie van het plangebied.
Onbekend
Di gi taal
25/10/2018

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwi jze
Da tum

25
Ferra riskaart
Loca tie van het plangebied.
Onbekend
Di gi taal
25/10/2018

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwi jze
Da tum

26
Atlas der Buurtwegen
Loca tie van het plangebied.
Onbekend
Di gi taal
25/10/2018

Plannummer
Type plan

27
Vandermaelenkaa rt
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62

Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwi jze
Da tum

Loca tie van het plangebied.
Onbekend
Di gi taal
25/10/2018

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwi jze
Da tum

28 t/m 31
Topogra fis che historische kaa rten
Loca tie van het plangebied.
Onbekend
Di gi taal
25/10/2018
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Bijlage 2 Fotolijst
Projectcode
Onderwerp

2018J215
fotoli jst

ID
Type
onderwerp

4
Luchtfoto 2018
Loca tie van het plangebied.

ID
Type
onderwerp

5
Foto
Opname van de bes taande toes tand

ID
Type
onderwerp

32
Luchtfoto 1971
Loca tie van het plangebied.

ID
Type
onderwerp

33
Luchtfoto 1979-1990
Loca tie van het plangebied.

ID
Type
onderwerp

34
Luchtfoto 2013-2015
Loca tie van het plangebied.

ID
Type
onderwerp

35
Luchtfoto 2018
Loca tie van het plangebied.

ID
Type
onderwerp

36
Luchtfoto 2018
Loca tie van het plangebied met geselecteerde
onderzoeksgebied
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