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Periode

Tijd in jaren
e

Nieuwste tijd:

19 E - heden

Nieuwe tijd:

16 E - 18 E na Chr.

e

e

5 E - 15 E na Chr.

Middeleeuwen:
e

e

Late Middeleeuwen

13 E - 15 E na Chr.

Volle Middeleeuwen

10 E - 12 E na Chr.

e

e

e

e

e

e

e

e

Vroege Middeleeuwen C / Karolingische periode

8 E - 9 E na Chr.

Vroege Middeleeuwen B / Merovingische periode

6 E - 8 E na Chr.

Vroege Middeleeuwen A / Frankische periode

5 E - 6 E na Chr.

Romeinse tijd:

57 voor Chr. - 402 na Chr.

IJzertijd:
Late ijzertijd

800 - 57 voor Chr.
250 - 57 voor Chr.

Midden-ijzertijd

475/450 - 250 voor Chr.

Vroege ijzertijd

800 - 475/450 voor Chr.

Bronstijd:

2100/2000 - 800 voor Chr.

Neolithicum (Jonge Steentijd):
Finaal-Neolithicum

5300 - 2000 voor Chr.
3000 - 2000 voor Chr.

Laat-Neolithicum

3500 - 3000 voor Chr.

Midden-Neolithicum

4500 - 3500 voor Chr.

Vroeg-Neolithicum

5300 - 4800 voor Chr.

Mesolithicum (Midden-Steentijd):

ca. 9500 - 4000 voor Chr.

Paleolithicum (Oude Steentijd):

tot 10 000 voor Chr.

Bron: Onderzoeksbalans Vlaanderen
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1
1.1

Beschrijvend gedeelte
Inleiding

In opdracht heeft het Vlaams Erfgoed Centrum bvba een archeologische begeleiding uitgevoerd voor het
plangebied Kapelle-op-den-Bos, Londerzeelseweg. Het onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van wegenis
–en rioleringswerken. De begeleiding volgt op een eerder uitgevoerd bureauonderzoek, dat ook door het
Vlaams Erfgoed Centrum bvba werd uitgevoerd.1
Uit dit bureauonderzoek bleek dat er een verwachting is van sporen van menselijke aanwezigheid vanaf het
Midden-Paleolithicum tot nu. Het gebied bevindt zich in een zone die zeer weinig erosiegevoelig is,
waardoor een intacte textuur-B horizont aanwezig kan zijn. Hierin kunnen archeologische resten in situ
bewaard zijn gebleven. De resten uit het Midden-Paleolithicum en het Mesolithicum zullen te vinden zijn ter
hoogte van het toenmalige maaiveld, de sporen uit het neolithicum en de Metaaltijden in een opgehoogde
cultuurlaag. Uit het onderzoek bleek ook dat er reeds een verstoring aanwezig is van ca. 40cm –mv. Door de
aanleg van de nieuwe rioleringen zal deze verstoring zich verder uitdiepen tot maximaal 4,46m –mv.
Hierdoor is er een reële kans dat er archeologisch erfgoed verloren zal gaan in het proces van het uitgraven
van de sleuven. Bijgevolg was een begeleiding van een archeoloog noodzakelijk.
Het veldwerk is uitgevoerd tussen 8 februari en 19 april 2018. De werfbegeleiding werd opgevolgd door
Peter Hazen (veldwerkleider) en Brent Belis (archeoloog-assistent). De graafwerkzaamheden werden
verzorgd door kraanmachinisten in opdracht van DCA nv. Het archeologisch onderzoek stond onder toezicht
van Els Patrouille (Onroerend Erfgoed, provincie Vlaams-Brabant). Contactpersoon bij DCA nv was Patrick
Segers. Controle en coördinatie van documentatie is uitgevoerd door Jan Willem Beestman.
De resultaten van het archeologisch onderzoek worden in dit rapport gepresenteerd. Na dit inleidende
hoofdstuk volgt het assessment in hoofdstuk 2. In hoofdstuk 3 wordt de algemene aardkundige en
historische beschrijving gegeven, aangevuld met de aangetroffen bodemopbouw binnen het plangebied in
hoofdstuk 4. De sporen worden beschreven en geïnterpreteerd in hoofdstuk 5 om in hoofdstuk 6 de
onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden.

1

Vermeersch 2016.
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Afb. 1.1.

Locatiekaart van het plangebied.

Afb. 1.2.
terrein.

Aanduiding van het uit te voeren archeologisch onderzoek op het plan van de bestaande toestand op het

Kapelle-op-den-Bos, Londerzeelseweg

1.2

Administratieve gegevens

Uitgevoerde fasen binnen het onderzoek:

bureauonderzoek, archeologische begeleiding

Aanleiding:

Wegenis- en rioleringswerken

Locatie:

Londerzeelseweg

Plaats:

Kapelle-op-den-Bos

Gemeente:

Kapelle-op-den-Bos

Provincie:

Vlaams-Brabant

Kadastrale gegevens:

Kadastrale gemeente Kapelle-op-den-Bos 3 AFD/RAMSD.,
sectie B

Diepte bodemverstoring

Max 4,46m -mv

Oppervlakte plangebied

11.000m / 1,1 ha

Coördinaten (bounding box; Lambertcoördinaten

147.344 / 188.892;

(EPSG:31370)

147.347 / 188.906;

2

148.147 / 189.183;
148.150 / 189.170
ID archeologienota:

915

Projectcode

2018A101

VEC-projectcodes:

KAPS-18

Auteurs:

P.L.M. Hazen
P.L.M. Hazen (OE/ERK/Archeoloog/2015/00072)

Autorisatie:
Begindatum onderzoek:

9 februari 2018

Einddatum onderzoek:

19 april 2018

Beheer en plaats documentatie:

Vlaams Erfgoed Centrum
Liesdonk 5
2440 Geel

Relevante thesaurustermen:

1.3

Werfbegeleiding, wegtracé, recente verstoring

Archeologische voorkennis

Voorafgaand onderzoek voor het huidige project betreft enkel een bureauonderzoek. Uit dit onderzoek
blijkt dat er een verwachting is van sporen van menselijke aanwezigheid vanaf het Midden-Paleolithicum tot
nu. Het gebied bevindt zich in een zone dat zeer weinig erosiegevoelig is waardoor een intacte textuur-B
horizont aanwezig kan zijn, hierin kunnen archeologische resten in situ in bewaard zijn gebleven. De resten
uit het Midden-Paleolithicum en het Mesolithicum zullen te vinden zijn ter hoogte van het toenmalige
maaiveld, de sporen uit het Neolithicum en de Metaaltijden in een opgehoogde cultuurlaag.
In de omgeving van het plangebied zijn vondsten gekend uit de Romeinse Tijd, de Late Middeleeuwen en de
daaropvolgende periodes, die hun aanwezigheid in de regio reeds bevestigen. Sporen en vondsten uit de
Vroege– en Volle Middeleeuwen ontbreken nog voor het gebied. We weten reeds dat het gebied
onafgebroken bewoond is sinds de Late Middeleeuwen, aan de Londerzeelseweg in de buurt van de werken
ligt namelijk een laatmiddeleeuwse site met walgracht uit deze periode. Verder werden dorpskernen als
Londerzeel, Kapelle en Ramsdonk in deze tijd ontwikkeld.
Uit het onderzoek blijkt ook dat er reeds een verstoring aanwezig is van ca. 40cm –mv. Door de aanleg van
de nieuwe rioleringen, zal deze verstoring zich verder uitdiepen tot maximaal 4,46m –mv. Hierdoor is er een
reële kans dat er archeologisch erfgoed verloren zal gaan in het proces van het uitgraven van de sleuven,
bijgevolg is een begeleiding van een archeoloog noodzakelijk.
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1.4

Onderzoeksopdracht

1.4.1

Vraagstelling

2
Voor dit onderzoek werden volgende onderzoeksvragen opgenomen in het Programma van Maatregelen :

Landschappelijk kader:
•
Wat is de geo(morfo)logische bodemkundige opbouw van de ondergrond in het plangebied?
•
In hoeverre is deze opbouw nog intact?
Algemeen:
•
Zijn er archeologische sporen aanwezig?
•
Op welke diepte ten opzichte van het maaiveld en het TAW zijn deze archeologische sporen
aangetroffen?
•
Wat is de horizontaal ruimtelijke spreiding van de archeologische sporen?
•
Tot welke periode kunnen de archeologische sporen worden toegeschreven?
•
Wat is de bewaringstoestand van de sporen?
•
Wat is de aard van de sporen?
•
Zijn de sporen geconcentreerd in een zone, of verspreid over het plangebied aangetroffen?
•
Waaruit bestaat de materiële cultuur?
•
Wat is de bewaringstoestand van de materiële cultuur?
•
Indien archeologische resten ontbreken: welke verklaring is hiervoor te geven? Is er sprake van:
o (Sub)recente verstoring en postdepositionele processen?
o Beperking van de archeologische waarnemingsmogelijkheden door bodemprocessen,
technische, logistieke of personele beperkingen, weersomstandigheden,
terreinomstandigheden (zoals huidig gebruik)?
o Aanwezigheid van bewoning en/of intensief landgebruik?
o Een combinatie van genoemde factoren?
Vragen met betrekking tot de verwachte resten uit de Romeinse periode:
•
Kent de Londerzeelseweg een voorloper uit de Romeinse tijd? Zo ja:
o Wat is de opbouw van de Romeinse weg?
o Welke materialen zijn voor de aanleg van de Romeinse weg gebruikt?
o Is er sprake van bijzondere constructies onder de weg?
o Is er sprake van herstelfasen? Kunnen deze nauwkeurig worden gedateerd?
o Zijn er sporen gevonden, die in relatie staan tot de weg?
1.4.2

Randvoorwaarden

Er werden door Onroerend Erfgoed geen randvoorwaarden opgesteld in aanvulling op het programma van
maatregelen.
1.4.3

Beschrijving van de geplande werken

De geplande werken aan de Londerzeelseweg in Kapelle-op-den-Bos omvatten vernieuwingen aan de
bestaande wegenis- en rioleringtracés. Het doel van de vernieuwingen aan de weg is dat, in dezelfde
breedte als de huidige weg, ook een voet- en fietspad aangelegd zal worden. Verder wordt ook onder het
wegdek de riolering aangelegd. De totale lengte van de geplande werken bedraagt 930 m en gezien de
breedte van de weg geeft dit een totaal oppervlakte van 11.160m².
De diepte van de nieuwe bestrating zal gaan tot -70cm onder het maaiveld, met als gevolg dat het 30cm
dieper gaat dan het huidige wegdek en de bodem dus verder verstoord zal worden. De werken aan het
nieuwe voet- en fietspad zullen niet dieper gaan en zullen dus ook geen verstoring inzake archeologische
bodem veroorzaken.

2
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Voor de nieuwe riolering die onder de weg aangelegd zal worden, moet men een stuk dieper graven. Aan
het oostelijke uiteinde van het plangebied zal de maximale diepte 4,46m onder het maaiveld zijn, terwijl het
maximaal 1,43m diep zal gaan in het westelijk uiteinde. Het plan is dat er 2 soorten buizenstelsels aangelegd
worden. Enerzijds worden er regenwaterafvoer (RWA) geplaatst, en anderzijds droogwaterafvoer (DWA of
afvalwater). Men zal hiervoor verschillende maten van buizen moeten gebruiken, die elk een aparte breedte
van sleuven vereisen:
Diameter rioleringsbuis
250mm

Breedte sleuf
1,4m

400mm

1,6m

800mm / 900mm

2,0m

1000mm

2,3m

1.5

Onderzoeksstrategie en methoden

Voorafgaand aan de werfbegeleiding werd de uitvoeringswijze, zoals beschreven in het programma van
maatregelen, doorgenomen met de civieltechnisch uitvoerder van de werken tijdens een startoverleg.
Tijdens dat overleg bleek dat het programma van maatregelen in de praktijk niet uitvoerbaar was.
Het uitgangspunt was dat de gehele wegkoffer opnieuw zou worden aangelegd. Aangezien het huidige riool
naast de weg ligt, zou deze zone relatief onverstoord zijn. Er werd door het VEC voorgesteld om de gehele
wegkoffer per tracédeel van ca. 50 m (dagafstand) te laten opbreken, zodat de archeologen een sporenvlak
zouden kunnen onderzoeken, waarna de civieltechnische werken weer verder zouden kunnen gaan. Een
dergelijke werkwijze werd echter verboden door de gemeente. Zij heeft de aannemer opgelegd dat deze
moet werken volgens het ‘minder hinder principe’. Dit houdt in dat (delen van) de wegkoffer zo lang als
mogelijk te gebruiken moeten zijn voor omwonenden. Zodoende werd ter hoogte van het middendeel van
de wegkoffer op voorhand alleen de asfaltlaag opgebroken en afgevoerd. De onderliggende steenpuinlaag
hield de zone nog begaanbaar. Er werd dus voorafgaand aan het leggen van de riolering geen sporenvlak
aangelegd.
Het riool zelf werd op een behoorlijke diepte aangelegd in een rioolbak (afb. 1.3). Er werd steeds over een
lengte van 4 tot 5 m vooruit gegraven Wegens instortingsgevaar diende het uitgraven snel te gebeuren.
Zodoende was er geen tijd om een sporenvlak te documenteren. Nadat de rioolsleuf weer gedicht was,
werd pas enkele dagen later de gehele wegkoffer heringericht.

Afb. 1.3 Impressie van de werfbegeleiding aan de Londerzeelseweg, met het gebruik van de rioolbak.
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De hierboven beschreven situatie werd doorgenomen met het agentschap Onroerend Erfgoed. Er werd
aangegeven dat het niet mogelijk was om een goed leesbaar sporenvlak aan te leggen, hooguit over zones
van enkele meters lengte. Dit zou nauwelijks tot geen kenniswinst opleveren. Een eventuele zeer geringe
kenniswinst zou niet opwegen tegen de kosten van het onderzoek. Om gericht te kunnen onderzoeken of er
sprake was van een oude weg onder het huidige tracé, werden er op enkele plaatsen stroken van enkele
meters breed gegraven op het tracé van de weg. Zodoende kon worden onderzocht in hoeverre de bodem
nog intact was en of er aanwijzingen waren voor oude wegen.
Tijdens de werfbegeleiding zijn drie locaties onderzocht met een totale oppervlakte van 1.232 m² (afb. 1.4).
Het vlak werd aangelegd in de top van de C-horizont.
Het archeologische vlak is onder begeleiding van de veldwerkleider machinaal aangelegd door een
bandenkraan met een gladde bak met een breedte van 2 m. Tijdens de aanleg is het vlak gecontroleerd op
vondsten. Waar nodig is het vlak manueel opgeschaafd om de leesbaarheid te bevorderen. Vervolgens is het
vlak digitaal ingemeten en beschreven met behulp van een GPS. Daarnaast zijn op regelmatige afstanden
vlak- en maaiveldhoogtes ingemeten.
Waar mogelijk werden profielen opgeschaafd en gedocumenteerd. Het registreren van de profielen
gebeurde volgens eenzelfde registratiesysteem. De beschrijvingen zijn gecontroleerd door een aardkundige.
Er werden geen vondsten aangetroffen noch stalen genomen.

Afb. 1.4 Locatie van de werkputten(in blauw) binnen het plangebied.
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2
2.1

Assessmentrapport
Inleiding

Het assessmentrapport bevat de registratie en bijhorende observatie van de tijdens de werfbegeleiding
aangetroffen sporen, spoorcombinaties, archeologische structuren, vondsten en genomen stalen. Daarnaast
wordt in een conservatie-assessment ook uiteengezet of de vondsten en stalen moeten voldoen aan
specifieke conservatiemaatregelen. Deze wordt verwerkt in de assessment van de vondsten. Dit hoofdstuk
bevat verder lijsten en tekstuele opsommingen met hun potentieel en bijhorende verwerkingsstrategie voor
verder onderzoek.
2.2

Assessment van de vondsten en stalen

Er werden geen vondsten aangetroffen of stalen genomen. Bijgevolg ontbreekt een assessment- en
conservatierapport van de vondsten en stalen.
2.3

Sporen, spoorcombinaties en archeologische structuren

Tijdens de archeologische begeleiding aan de Londerzeelseweg werden geen archeologisch relevante
sporen aangetroffen. De sleuven haaks op het wegdek leverden geen indicaties voor een oude weg op.
2.4

Assessment van de archeologische site

De werfbegeleiding was zeer beperkt van omvang en er zijn geen sporen aangetroffen. Gezien het zeer
beperkte karakter van de archeologische werfbegeleiding gaat het niet mogelijk zijn om alle
onderzoeksvragen goed te beantwoorden. De algemene en landschappelijke onderzoeksvragen kunnen in
beperkte mate beantwoord worden. De vragen met betrekking tot sporen uit de Romeinse periode kunnen
echter niet worden beantwoord, en zullen ook niet worden meegenomen in dit eindrapport.
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3
3.1

Beschrijving van het kader van de archeologische site
Beschrijving van het aardwetenschappelijke kader

Het onderzoeksgebied kenmerkt zich aardwetenschappelijk als volgt:
Bron
3
Tertiaire kaart
4

Quartairgeologische kaart 1:50.000 (afb. 5)

5

Geomorfologie
6
Bodemkaart 1:50.000

Reeds verrichte boringen

Hoogtekaart

8

Bodemerosie

3
4
5
6
7
8
9

12

7

9

http://www.geopunt.be/kaart.
http://www.geopunt.be/kaart.
http://www.topomania.net.
http://www.dov.vlaanderen.be.
http://www.geopunt.be/kaart.
http://www.geopunt.be/kaart.
http://www.geopunt.be/kaart .

Informatie
Formatie van Maldegem (Kaartcode: Ma), Lid van Ursel:
Grijsblauwe tot blauwe klei
Profieltype 3: Geen Holocene of Tardiglaciale afzettingen bovenop
de Pleistocene sequentie:
Eolische afzettingen van het Weichseliaan (Laat-Pleistoceen),
mogelijk Vroeg-Holoceen bestaande uit zand tot zandleem
Hellingsafzettingen van het Quartair
Fluviatiele afzettingen van het Weichseliaan (LaatPleistoceen)
Brabants Laagplateau/Brabantse Leemstreek
Zuidelijke flank van het plangebied:
IPcc: Matig droge licht zandleembodem met sterk gevlekte,
verbrokkelde textuur-B horizont, met leem op geringe diepte
Noordelijke flank van het plangebied:
Pcc(h): Matig droge licht zandleembodem met sterk gevlekte,
verbrokkelde of discontinue textuur-B horizont.
lPcc: Matig droge licht zandleembodem met sterk gevlekte,
verbrokkelde of discontinue textuur-B horizont en met leem op
geringe diepte -75 cm
Pdc: Matige natte, licht zandleembodem met sterk gevlekte,
verbrokkelde textuur-B horizont.
lPdc: Matige natte, licht zandleembodem met sterk gevlekte,
verbrokkelde textuur-B horizont en met leem op geringe diepte -75
cm
lhcz: Natte zandleembodem met sterk gevlekte, verbrokkelde
textuur B-horizont
lhp: Natte zandleembodem zonder profiel
OB: Bebouwde zone
Proefnummer: kb23d58w-B342, op het perceel van de
Londerzeelseweg 15, uitgevoerd in 1939.
0-120cm: bruine leem
120-150: grijze leem
150-350cm: grijze leem
De grondwatertafel zat op -350 cm
Tot minstens 300 cm diep bestaat het sediment uit Quartaire
afzettingen.
10.21 – 12.58 m TAW
Zeer weinig erosiegevoelig

Kapelle-op-den-Bos, Londerzeelseweg

In de diepe ondergrond van het plangebied is, op basis van de Tertiaire kaart, de Formatie van Maldegem
gelegen. Deze Formatie bestaat uit mariene afzettingen bestaande uit grijsblauwe tot blauwe klei, afgezet in
het Tertiair, tussen 42 en 37 miljoen jaar geleden (afb. 3.1). Deze afzettingen zijn vervolgens in het
Pleistoceen (2,58 miljoen jaar geleden tot ca. 11.700 jaar geleden) afgedekt door afzettingen bestaande uit
zand tot zandleem (afb. 3.2). In het plangebied is de zandlemige bodem van oorsprong eolisch (afgezet door
de wind), terwijl er op andere plaatsen in de omgeving ook fluviatiele afzettingen aanwezig zijn in de
ondergrond. Ook hellingsafzettingen (colluvium) uit het Quartair zijn aanwezig.10

Afb. 3.1

10

Locatiekaart van het plangebied op de Tertiaire kaart.

Bogemans 1996: 5.
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Afb. 3.2

Locatiekaart van het plangebied op de Quartairgeologische kaart.

De lichte zandlemige bodem van eolische oorsprong is vandaag nog steeds aanwezig in het plangebied, mits
kleine variaties in grondwaterstand (matig droog, aangeduid met code c of matig nat, aangeduid met code
11
d) en variaties in de aanwezigheid van leem op geringe diepte (afb. 3.3). De verschillende bodemtypes in
het plangebied zijn:
•
Pcc(h): Matig droge licht zandleembodem met sterk gevlekte, verbrokkelde of discontinue
textuur-B horizont, eventueel met ijzerconcreties (-(h)).
•
lPcc: Matig droge licht zandleembodem met sterk gevlekte, verbrokkelde of discontinue textuur-B
horizont en met leem op geringe diepte -75 cm
•
Pdc: Matige natte, licht zandleembodem met sterk gevlekte, verbrokkelde textuur-B horizont.
•
lPdc: Matige natte, licht zandleembodem met sterk gevlekte, verbrokkelde textuur-B horizont en
met leem op geringe diepte -75 cm
11

14

Van Ranst en Sys 2000: 258-273.
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Afb. 3.3

•
•
•

Het plangebied op de bodemkaart.

lhcz: Natte zandleembodem met sterk gevlekte, verbrokkelde textuur B-horizont
lhp: Natte zandleembodem zonder profiel
OB: Bebouwde zone

Pcc-bodems:
Pcc bodems komen voornamelijk voor ten westen en noordwesten van het plangebied. De variatie met
ijzerconcreties (Pcc(h)) komt in het noordoosten van het plangebied voor.
In 1939 is op het perceel van de Londerzeelseweg een 3,5 meter diepe boring uitgevoerd, waarbij het
maaiveld op 11,51 m TAW lag (afb. 12). Thans ligt dit perceel in bebouwd gebied, maar de directe omgeving
geeft aan dat de oorspronkelijke bodem bestond uit matig droge licht zandleembodem met sterk gevlekte,
verbrokkelde of discontinue textuur-B horizont: code Pcc(h).
De gelaagdheid was als volgt:
0-120 cm: bruine leem
120-150 cm: grijze leem, droog
150-350 cm: grijze leem, maar vochtig na twee regendagen
De grondwatertafel zat op -350 cm
Tot minstens 300 cm diep zou het sediment bestaan uit Quartaire afzettingen, maar er wordt aangegeven
dat de betrouwbaarheid hiervan onbekend is.
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Thans wordt aangegeven dat Pcc bodems volgende stratigrafie vertonen:
0-25/30 cm: grijsbruine bouwvoor, sterk humeus (Ap-horizont)
In geval van cultuurname is bij deze bodems een deel van de uitlogingshorizont met de bouwvoor
vermengd tot een homogeen, goed humeuze Ap-horizont, met daaronder een bruingele
overgangshorizont.
30-50/60 cm: bruingele overgangshorizont
50-80 cm: verbrokkelde textuur B horizont, eventueel met ijzerconcreties (zgn. prepodzolen: Pcch)
Pcc(h) bodems vertonen op wisselende dieptes een gevarieerd substraat omdat ze beïnvloed zijn door de
onderliggende Tertiaire formaties. De bodems zijn doorgaans gemakkelijk te bewerken en weinig beperkt.
De bodems met een klei- of zandsubstraat kunnen in de winter lichte wateroverlast vertonen en zijn
voornamelijk geschikt voor alle akkerlandteelten en voor weiland. Ze zijn tevens erg geschikt voor
extensieve tuinbouw en fruitteelt.
Pdc-bodems:
Het plangebied snijdt ten oosten van de Pcc(h) bodems doorheen (l)Pdc-bodems. Deze bodems liggen wat
lager ten opzichte van de Pcc(h) bodems en zijn bijgevolg natter.
De gelaagdheid ziet er als volgt uit:
0-30 cm: grijsbruin humeuze en homogeen
30-80 cm: bruin tot bleekbruin met een verbrokkelde textuur-B horizont dat op 40-60 cm diepte begint.
Onderin kunnen ijzerconcreties aanwezig zijn.
Bij deze matig natte bodems op licht zandleem is de humeuze bovengrond homogeen en goed ontwikkeld
grijsbruin en gemiddeld 30 cm dik. De verbrokkelde textuur B is zwak ontwikkeld en begint op 40-60 cm. De
Pdc gronden zijn geschikt voor alle akkerteelten en goed voor weide. Ze zijn iets te koud in het voorjaar voor
tuinbouw en daarom alleen te gebruiken voor late groenten (boontjes). De bodems komen vooral voor in
depressiegebieden van het licht zandleemgebied.
Lhcz-bodems:
De Lhcz-bodems komen overeen met het laatste deel van het plangebied, ca. 40m aan weerszijden van de
kruispunten met de Espenbosweg en Dreefstraat.
Het profiel bestaat er doorgaans als volgt uit:
0-25/30 cm: grijsbruine humeuze zandleem met roestverschijnselen in het benedengedeelte
30- cm: bleek tot grijsgele uitgeloogde roestige horizont. De verbrokkelde textuur-B horizont (-z) is sterk
gegleyifieerd, zeer onregelmatig en vertoont grillige vlekken, bruinachtig en is sterk roestig.
De Lhc gronden vertonen periodiek sterke wateroverlast. De gronden zijn weinig geschikt voor akkerbouw,
maar geschikt voor weide alhoewel de bodem in de zomer sterk kan uitdrogen. Hij is weinig geschikt voor
fruitteelt.
Lhp-bodems:
Afhankelijk van de gebruikte bodemkaart en het detailniveau is een Lhp-bodem aanwezig op het kruispunt
van de Londerzeelseweg en de Hoogveldweg.
Colluviale natte stuwwatergronden hebben een zwakke profielontwikkeling geassocieerd is met de
colluviale bodems zonder profielontwikkeling. De humeuze bovengrond is grijsbruin en rust op een
colluviaal dek met baksteen- en houtskoolrestjes. Roestverschijnselen beginnen onderaan de bouwvoor en
gaan door in het ganse profiel of verminderen soms met de diepte; het zandleemdek rust dikwijls op
wisselende diepte op Tertiair substraat. De gronden zijn periodiek onderhevig aan sterke wateroverlast. Ze
zijn weinig geschikt voor akkerland maar wel voor weide.
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OB-bodems:
Bodems aangemerkt met de code OB zijn kunstmatige bodems die in dit geval bestaan uit bebouwde grond.
Door ingrijpen van de mens is hierbij de bodem gewijzigd of vernietigd. Dit geldt voor het grootste deel van
het westelijke plangebied, tot aan het kruispunt met de Sint-Martinusstraat.
Het Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen toont aan dat de Londerzeelseweg ter hoogte van de SintMartinusstraat een hoogtepunt bereikt (afb. 3.4). Dit hoogste punt, gelegen op ca. 300 m van het westelijke
einde van het tracé, komt ook overeen met de droogste gronden in het gebied. Vanaf dit punt lopen de
geplande rioleringen dan ook geleidelijk af naar westelijke en oostelijke richting. De hoge pieken op het
hoogteverloop zijn te linken aan bomen die langsheen dit tracé staan.

Afb. 3.4
Het plangebied op het Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen (DHM) met daaronder het hoogteverloop
van het terrein.
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3.2

Beschrijving van het historisch en archeologisch kader

3.2.1

Historische gegevens

Historische situatie
Kapelle-op-den-Bos dankt zijn naam aan de aanwezigheid in de middeleeuwen van een kapel of bidplaats in
het midden van een bosgebied en wordt in 1270 voor het eerste als Capelle vermeld. Volgens een legende
bouwde een edelman een kapel nadat hij bij de jacht ontsnapte aan een aanval van een beer. Dit is ook de
locatie van de huidige Sint-Niklaaskerk, gebouwd in 1564. Het dorp kreeg in de 13de eeuw een keure van de
hertog van Brabant waardoor het de status als vrijheid kreeg. Het ontwikkelde zich langs de heirbaan en
werd begrensd door wegen en beken. Het geheel lag tussen drie grote domeinen: Grimbergen-Meise, Zemst
en Puurs.
Door het graven van de Willebroeksevaart (1550-1561), één van Europas oudste kanalen, en de bouw van
een eerste kerk in 1564 groeide de eenvoudige nederzetting uit tot een kleine landbouwgemeente. De
ingebruikname van de spoorlijn Mechelen-Dendermonde in 1837 verbeterde de bereikbaarheid van de
gemeente. Later is de Willebroeksevaart opgenomen in het kanaal Brussel-Schelde.
Zowel de Boerenkrijg als beide Wereldoorlogen hadden een grote impact op de gemeente. Tijdens WO-I
ging het grootste deel van Kapelle in vlammen op.12
Bouwhistorische schets
Langs het tracé was één bouwhistorisch element aanwezig, aangeduid als een bouwkundig relict. Het ging
om een 19de eeuwse langsgestrekte hoeve, maar deze is ondertussen gesloopt. Ten noorden van het
plangebied ligt de pastorie met tuin van de Sint-Martinusparochie, dat als beschermd monument staat
aangeduid. Deze is een voormalige Norbertijnerpastorie uit de 17de eeuw, met een 18de eeuwse
classicistische aanbouw. Rond 1900 is het geheel deels gerestaureerd. Naast de pastorie ligt de SintMartinuskerk met kerkhof dat eveneens als beschermd monument is aangeduid. De kerk, vroeger
afhankelijk van de Norbertijnerabdij van Grimbergen, is een materiële getuige van één van de oudste
parochies uit de streek, gesticht ca. 1280. De kerk heeft een toren uit 1538 terwijl de kerk zelf vergroot is in
1836 in neoclassicistische stijl.13
Historische kaarten
De historische situatie is op verschillende kaarten als volgt:
Bron

Jaartal

Fricx Kaarten

14

1712

Historische situatie
Op de kaart van Frixx snijdt de verbindingsweg tussen Ramsdonk en Kapelle-op-den-Bos
vermoedelijk het tracé van de Londerzeelseweg. De precieze locatie van deze
verbindingsweg is niet duidelijk te plotten op de huidige situatie omdat deze slecht te
georefereren is. Mogelijk loopt een deel van de weg over het tracé van de
Hoogveldweg, gelegen ten oosten van het plangebied.

Ferraris kaarten

15

1771-1778

De Londerzeelseweg staat op de Ferrariskaart aangeduid. Hierlangs is enkel bewoning
te zien.

Atlas der
16
buurtwegen

Ca. 1840-1850

Vandermaelen

1846-1854

de

De 19 eeuwse kaart vertoont een aantal huizen langs de weg, die als Chemin n°1 staat
aangeduid, in het oostelijke deel van het tracé. Ten zuiden van de weg is de
treinverbinding tussen Dendermonde en Mechelen te zien.

kaarten

17

Net als op de voorgaande kaarten staat aan beide uiteinde van het plangebied een
aantal gebouwen aangeduid. Verder is een aantal wegen en paden te zien die op de
weg uitkomen.

Poppkaarten
12
13
14
15
16
17

18

Na 1842

De Poppkaart vertoont een gelijkaardige bebouwing, net als bij de oudere kaarten.

http://www.kapelle-op-den-bos.vlaanderen/geschiedenis en http://www.kapelle-op-den-bos.be/geschiedenis.
inventarisonroerenderfgoed.be.
Fricx 1712.
Ferraris 1771-1778.
onbekend 1840-1850.
Vandermaelen 1846-1854.
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Bron

Jaartal

Historische situatie
Verder is de perceelsaanduiding zichtbaar. De percelen zijn voornamelijk noord-zuid
gericht met de korte kant gelegen aan de Londerzeelseweg, die als Kauter wordt
benoemd.

Luchtfoto

18

1971-1990

Bebouwing langsheen de Londerzeelseweg is uitgebreid langsheen het tracé, met name
langs de noordelijke rand.

Luchtfoto

19

2000-2003

De bebouwing langsheen het plangebied is uitgebreid langs beide zijden van het
plangebied

Fricxkaart
De verbindingsweg tussen Londerzeel en Kapelle-op-den-Bos staat niet expleciet op de kaart van Fricx uit
1712 aangeduid (afb. 3.5). Of deze toen niet bestond, of als pad of echte weg moet aanzien worden, is niet
met zekerheid te zeggen. In die zone is enkel een open doorgang in het bos zichtbaar. De weg die Ramsdonk
met Kapelle verbindt lijkt ten oosten van het plangebied te liggen en doorsnijdt mogelijk het tracé van de
Londerzeelseweg. De situatie wordt echter duidelijker op de Ferrariskaart.

Afb. 3.5

18
19

De relatieve ligging van het plangebied op de Fricx kaart.

http://www.geopunt.be/kaart.
http://www.geopunt.be/kaart.
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Ferrariskaart
De Ferrariskaarten (Carte de Ferraris) zijn een verzameling van 275 gedetailleerde topografische kaarten van
de Oostenrijkse Nederlanden. Zij kwamen tussen 1771 en 1778 tot stand onder leiding van Joseph de
Ferraris, generaal bij de Oostenrijkse artillerie, veldmaarschalk in de Oostenrijkse Nederlanden. Het is de
eerste systematische en grootschalige kartering, zowel in “België” als in heel West-Europa.20 Hieruit blijkt
dat de omgeving van het plangebied dan ook veel gedetailleerder in kaart is gebracht in vergelijking met de
kaart van Fricx (afb. 3.6). De weg staat aangeduid met bebouwing aan beide uiteinden van het plangebied.
Ook de Grotstraat, de De Beughemlaan en de Brugstraat staan aangeduid.

Afb. 3.6

20

20

Het plangebied op de Ferraris kaart.

Http://nl.wikipedia.org/wiki/Ferrariskaarten.
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Atlas der Buurtwegen
Circa 60 jaar later werd de Atlas der Buurtwegen uitgegeven (afb. 3.7). Dit is een verzameling van boeken
met overzichts- en detailplannen, daterend van rond 1840. Gebouwen zijn enkel aan de uiteinden van het
plangebied zichtbaar. Ook de spoorweg ten zuiden van de weg staat op de Atlas aangeduid. Deze zorgde
voor de verbinding tussen Dendermonde en Mechelen. Opvallend is dat de weg staat aangeduid als Chemin
n°1. Ook de andere wegen zijn met een getal aangeduid. De Vandermaelenkaart vertoont een vrijwel
gelijkaardig beeld.

Afb. 3.7

Het plangebied op de Atlas der Buurtwegen.
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Popp kaart
Met de Popp-kaarten wordt de verzameling van kadasterkaarten bedoeld die in de 19de eeuw uitgegeven
werd door de Brugse drukker-uitgever Philippe Chrétien Popp (1805-1879). Deze kaarten waren een
gecommercialiseerde versie van het toenmalig kadaster van België en bevatten vele gegevens over gronden
en percelen. Nadat Philippe Vandermaelen al in 1836 toelating had gekregen om de kadastergegevens te
gebruiken en in kaart te brengen, kreeg ook Popp deze toelating in 1842. Door het overlijden van Popp werd
zijn ‘Atlas cadastral parcellaire de la Belgique’ niet afgemaakt. Deze kaart brengt het kadaster duidelijk in
beeld. Op de kaart van Popp staat weinig aanvullende informatie. Enkel is de weg als ‘Kauter’ aangeduid en
zijn verschillende percelen langsheen de weg te herkennen. De term kauter verwijst naar het landgebruik
van de percelen langsheen de weg die in gebruik zijn als akker (afb. 3.8).

Afb. 3.8 Het plangebied op de Popp-kaarten
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Voor recentere perioden werden luchtfoto’s geraadpleegd21 waar geen grote verschillen op staan (afb. 3.9
en 3.10). De luchtfoto’s, genomen vanaf 1971 vertonen wel een verdere bebouwing langsheen het
wegtracé. In vergelijking met de 19de eeuwse data. Op de foto van 1971 is duidelijk te zien dat de
Hoogveldweg toen nog niet was aangelegd. De verdere bebouwing geeft ook als gevolg dat grote delen van
het plangebied op de bodemkaart als dusdanig zijn aangeduid. Dit geeft als gevolg dat de bodem in die
delen verstoord zijn.

Afb. 3.9 Het plangebied aangeduid op een luchtfoto uit 1971.

21

www.geopunt.be.
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Afb. 3.10 Het plangebied aangeduid op een luchtfoto genomen in de periode 1979-1990.
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3.2.2

Archeologisch onderzoek in de regio

Voor het onderzoeksgebied zijn in de Centrale Archeologische Inventaris (CAI) van Onroerend Erfgoed de
volgende archeologische waarden vastgesteld (afb. 3.11):

Afb. 3.11

Uitsnede uit de Centraal Archeologische Inventaris van het onderzoeksgebied.

CAI nummer

Omschrijving

637

Parochiekerk Sint-Martinus

3930

Kasteel van Houtem

3931

Hof te Liere, site met walgracht

3933

Hof ten Berenbroek, site met walgracht

209530

Hogelstbeek, losse archeologische vondsten
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In de nabijheid van het onderzoeksgebied zijn op basis van de CAI vijf archeologische meldingen bekend.
CAI-locatie 637 betreft de Sint-Martinuskerk, gelegen net ten noorden van het plangebied. De kerk heeft
nog een stenen westertoren, opgericht in 1538 dat als vervanging diende van een houten voorganger.
CAI-locatie 3930 betreft het kasteel van Houtem, gelegen in Ramsdonk. Het leengoed Houtem was bezit van
een sedert 1180 vermeld geslacht van Ramsdonk. Nadien en tot 1474 was het bezit van een familie van
Houtem. Nadien wisselde het een aantal keer van eigenaar tot Ph. De Mol het in de 17de eeuw laat
herbouwen. Sinds 1878 is het bezit van de familie de Meester en nakomelingen die er tot op heden in
wonen. Ook ca. 1880 is het kasteel gerestaureerd. Het kasteel wordt bestempeld als een waterburcht. Enkel
in de centrale vleugel is de oude kern van het kasteel nog bewaard.
Hof ter Liere, CAI-nummer 3931 is een site met walgracht die teruggaat tot in de Late Middeleeuwen.
Hof ten Berenbroek, CAI-nummer 3933, is net als Hof ter Liere een site met walgracht die teruggaat tot in de
Late Middeleeuwen (1447)
Het gebied aangeduid met CAI-nummer 209530 ligt ten zuiden van het plangebied, aan de zuidelijke rand
van de spoorweg. Daar zijn een aantal archeologische vondsten gedaan, met name :
•
Romeinse scharnierfibula met emailbeugel uit de 2de eeuw.
•
Een zilveren gespbroche met bloemmotief uit de 14de/15de eeuw
•
Koperen mondharpje uit de 15de/16de eeuw
•
Muntgewicht voor Ecu uit de 15de eeuw
•
Concentratie laatmiddeleeuwse zilveren munten, waaronder een Spaanse Reaal van Filips II
(ongedateerd)
•
Verschillende munten uit de 19de eeuw, waaronder een aantal zilveren munten van Napoleon III,
Leopold I en Leopold II. Hierbij is ook een koperen/messing penning aangetroffen
•
Zilveren objecten uit de 19de eeuw, waaronder een kinderringetje, broche, heiligenhanger uit de
19de/20ste eeuw en ook een koperen medaille van de Antwerpse jaarmarkt van 1855.
•
Muntgewicht uit de 17de eeuw, samen met een zilveren kledinghaakje uit de 17de of 18de eeuw.
•
Vondstmelding uit 2015. Hiervan is geen info ivm de objecten die toen zijn aangetroffen.
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4

Resultaten

4.1

Aardkundige beschrijving

4.1.1

Bodemopbouw en –bewaring binnen het projectgebied

Het doel van het fysisch geografisch veldwerk was een beeld te krijgen van het landschap in het
onderzoeksgebied en de mate van intactheid van de bodem. Daarnaast is getracht op de relevante
onderzoeksvragen uit de PvM een antwoord te krijgen. Tijdens het archeologisch onderzoek zijn alle
profielkolommen beschreven op lithologie, sedimentologie en bodemvorming. De bodemtextuur is
beschreven volgens het Belgisch bodemclassificatiesysteem.22 De bodems zijn beschreven per
onderscheiden hoofd- en subhorizont. Daarnaast zijn, indien aanwezig, sedimentaire structuren beschreven.
In elke onderzoekszone zijn profielkolommen opgeschaafd en gedocumenteerd (afb. 4.1 t/m 4.3).

Afb. 4.1 Locatie van de profielkolommen in werkput 1, met daarbij de hoogtes van het maaiveld (m +TAW).

22

Van Ranst & Sys 2000.
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Afb. 4.2

Locatie van de profielkolommen in werkput 2, met daarbij de hoogtes van het maaiveld (m +TAW).

Afb. 4.3 Locatie van de profielkolom in werkput 3, met daarbij de hoogtes van het maaiveld (m +TAW).

Er werd op basis van de gekende verstoringen een relatief onverstoorde bodemopbouw verwacht binnen
het plangebied. In het oostelijk deel van het plangebied lijkt dit beeld vrij goed te kloppen. Er is sprake van
een A-C profiel, en de lagen op de C-horizont laten duidelijk zien dat de grond meerdere malen geroerd is
geweest, maar dit is tot een diepte van ca. 50 cm (afb. 4.4). Hieronder is sprake van een lemige zandbodem
met veel roestvlekken.
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In het centrale deel van het plangebied zijn al meer bodemverstoringen aanwezig onder de fundering voor
de wegenis (afb. 4.5). Er zijn diverse lichtgrijze tot grijze ophogingslagen aanwezig. Pas op ca. 90 cm diepte is
de natuurlijke gelaagdheid zichtbaar. Dit houdt in dat deze zone ca. 40 cm dieper verstoord is dan het
oostelijk deel. Ook het westelijk deel laat tot deze diepte verstoringen zien (afb. 4.6). Daarmee zijn er in het
grootste deel van het plangebied geen intacte sporen meer te verwachten. Alleen in de oostelijke zone
zullen diepere sporen bewaard zijn gebleven.

Afb. 4.4 Een profielkolom in werkput 1.

Afb. 4.5 Een profielkolom in werkput 2.
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Afb. 4.6 Zicht op het profiel in de meest westelijke werkput, met de diepe verstoringen.

4.1.2

Effecten van de bodems en aanwezige sedimenten op de bewaring van de archeologie

Doorheen het gehele plangebied is de ondergrond verstoord door de aanleg en heraanleg van de
Londerzeelseweg. Deze verstoringen reiken in de westelijke zone aanzienlijk dieper dan in de oostelijke
zone. Deze verstoringen binnen het studiegebied laten toe voornamelijk diepere sporen aan te treffen, met
name in de oostelijke zone. Hierbij kan het gaan om waterputten en muurresten als fundering van
bewoning. De kans op het aantreffen van overige bewoningssporen of sporen van funeraire praktijken
wordt eerder gering geschat.
4.1.3

Conclusie

Eerdere werkzaamheden hebben een negatief effect gehad op de bodemopbouw binnen het studiegebied.
De verstoringen zijn te wijten aan vroegere werkzaamheden die te relateren zijn aan wegwerkzaamheden
en/of rioleringswerken. Hieronder is sprake van een lemige zandbodem met veel roestvlekken. Dit stemt
overeen met de gegevens van de bodemkaart.

4.2

Sporen en structuren

De werkwijze van de aanleg van de riolering liet het niet toe een archeologisch sporenvlak aan te leggen
binnen het plangebied. In overleg met Onroerend Erfgoed werd besloten om op enkele plaatsen binnen het
tracé sleuven op het tracé van de weg aan te leggen, om te onderzoeken of er nog greppels aanwezig
waren, die in verband konden worden gebracht met een oud wegtracé. De sleuven leverden echter geen
indicaties voor een oude weg op. Er werden geen sporen aangetroffen. Gezien de mate van verstoring
binnen het plangebied is het wel mogelijk dat sporen van greppelstructuren volledig zijn vergraven.

4.3

Vondsten

Er werd geen archeologisch vondstmateriaal aangetroffen tijdens de begeleiding van de werken aan de
Londerzeelseweg.
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5

Conclusie

5.1

Algemeen

In het voorjaar van 2018 heeft het Vlaams Erfgoed Centrum bvba een archeologische begeleiding uitgevoerd
voor het plangebied Kapelle-op-den-Bos, Londerzeelseweg. De begeleiding volgt op een eerder uitgevoerd
bureauonderzoek, dat ook door het Vlaams Erfgoed Centrum bvba werd uitgevoerd.23
Uit dit bureauonderzoek bleek dat er een verwachting is van sporen van menselijke aanwezigheid vanaf het
Midden-Paleolithicum tot nu. Het gebied bevindt zich in een zone die zeer weinig erosiegevoelig is,
waardoor een intacte textuur-B horizont aanwezig kan zijn. Hierin kunnen archeologische resten in situ
bewaard zijn gebleven. De resten uit het Midden-Paleolithicum en het Mesolithicum zullen te vinden zijn ter
hoogte van het toenmalige maaiveld, de sporen uit het neolithicum en de metaaltijden in een opgehoogde
cultuurlaag. Uit het onderzoek bleek ook dat er reeds een verstoring aanwezig is van ca. 40cm –mv. Door de
aanleg van de nieuwe rioleringen zal deze verstoring zich verder uitdiepen tot maximaal 4,46m –mv.
Hierdoor was er een reële kans dat er archeologisch erfgoed verloren zal gaan in het proces van het
uitgraven van de sleuven. Bijgevolg was een begeleiding van een archeoloog noodzakelijk.
Voorafgaand aan de werfbegeleiding werd de uitvoeringswijze, zoals beschreven in het programma van
maatregelen, doorgenomen met de civieltechnisch uitvoerder van de werken tijdens een startoverleg.
Tijdens dat overleg bleek dat het programma van maatregelen in de praktijk niet uitvoerbaar was. Het
uitgangspunt was dat de gehele wegkoffer opnieuw zou worden aangelegd. Aangezien het huidige riool
naast de weg ligt, zou deze zone relatief onverstoord zijn. Er werd door het VEC voorgesteld om de gehele
wegkoffer per tracédeel van ca. 50 m (dagafstand) te laten opbreken, zodat de archeologen een sporenvlak
zouden kunnen onderzoeken, waarna de civieltechnische werken weer verder zouden kunnen gaan. Een
dergelijke werkwijze werd echter verboden door de gemeente. Zij heeft de aannemer opgelegd dat deze
moet werken volgens het ‘minder hinder principe’. Dit houdt in dat (delen van) de wegkoffer zo lang als
mogelijk te gebruiken moeten zijn voor omwonenden. Zodoende werd ter hoogte van het middendeel van
de wegkoffer op voorhand alleen de asfaltlaag opgebroken en afgevoerd. De onderliggende steenpuinlaag
hield de zone nog begaanbaar. Er werd dus voorafgaand aan het leggen van de riolering geen sporenvlak
aangelegd.
Het riool zelf werd op een behoorlijke diepte aangelegd in een rioolbak (afb. 2). Er werd steeds over een
lengte van 4 tot 5 m vooruit gegraven Wegens instortingsgevaar diende het uitgraven snel te gebeuren.
Zodoende was er geen tijd om een sporenvlak te documenteren. Nadat de rioolsleuf weer gedicht was,
werd pas enkele dagen later de gehele wegkoffer heringericht.
De hierboven beschreven situatie werd doorgenomen met het agentschap Onroerend Erfgoed. Er werd
aangegeven dat het niet mogelijk was om een goed leesbaar sporenvlak aan te leggen, hooguit over zones
van enkele meters lengte. Dit zou nauwelijks tot geen kenniswinst opleveren. Een eventuele zeer geringe
kenniswinst zou niet opwegen tegen de kosten van het onderzoek. Om gericht te kunnen onderzoeken of er
sprake was van een oude weg onder het huidige tracé, werden er op enkele plaatsen stroken van enkele
meters breed gegraven op het tracé van de weg.. Zodoende kon worden onderzocht in hoeverre de bodem
nog intact was en of er aanwijzingen waren voor oude wegen.
De sleuven leverden echter geen indicaties voor een oude weg op. Er werden geen sporen aangetroffen.
Gezien de mate van verstoring binnen het plangebied is het wel mogelijk dat sporen van greppelstructuren
volledig zijn vergraven. Ook werden er geen vondsten aangetroffen.
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5.2

Beantwoording van de onderzoeksvragen

Landschappelijk kader:
•
Wat is de geo(morfo)logische bodemkundige opbouw van de ondergrond in het plangebied?
In de profielen kon enkel nog een (afgetopte) C-horizont worden waargenomen. Er is sprake van een
lemige zandbodem met veel roestvlekken. Dit stemt overeen met de gegevens van de bodemkaart.
•

In hoeverre is deze opbouw nog intact?

De bodemopbouw is niet meer intact. Door de (her)aanleg van de Londerzeelseweg is de ondergrond in
de loop der tijd diepgaand verstoord. In het oosten is dat tot ca. 70 cm onder maaiveld, in het westen
tot wel meer als 1 m.
Algemeen:
•
Zijn er archeologische sporen aanwezig?
Tijdens de archeologische begeleiding aan de Londerzeelseweg werden geen archeologische sporen
gevonden.
Aangezien bij bovenstaande vraag is aangegeven dat er geen sporen zijn aangetroffen, kunnen de
onderstaande vragen niet worden beantwoord:
•
Op welke diepte ten opzichte van het maaiveld en het TAW zijn deze archeologische sporen
aangetroffen?
•
Wat is de horizontaal ruimtelijke spreiding van de archeologische sporen?
•
Tot welke periode kunnen de archeologische sporen worden toegeschreven?
•
Wat is de bewaringstoestand van de sporen?
•
Wat is de aard van de sporen?
•
Zijn de sporen geconcentreerd in een zone, of verspreid over het plangebied aangetroffen?
•

Waaruit bestaat de materiële cultuur?

Tijdens de archeologische begeleiding aan de Londerzeelseweg werden geen vondsten aangetroffen.
•

Wat is de bewaringstoestand van de materiële cultuur?

Aangezien er geen archeologische artefacten gevonden werden kan er niks gezegd worden over de
bewaringstoestand.
•

Indien archeologische resten ontbreken: welke verklaring is hiervoor te geven? Is er sprake van:
o (Sub)recente verstoring en postdepositionele processen?
Gezien er voor de werken aan de wegenis en de riolering reeds een wegdek aanwezig was
dat tot 40cm –mv aangelegd was, is er sprake van recente verstoring binnen deze diepte.
Tijdens het onderzoek is duidelijk geworden dat de bodem op de meeste plaatsen dieper
geroerd was. Dit hangt vermoedelijk samen met het feit dat het plangebied al zeer lange tijd
als weg is ingericht. Tijdens diverse herstelfasen zal de bodem verder geroerd zijn geraakt.
Beperking van de archeologische waarnemingsmogelijkheden door bodemprocessen,
technische, logistieke of personele beperkingen, weersomstandigheden,
terreinomstandigheden (zoals huidig gebruik)?
De technische uitvoeringswijze van de aanleg van het riool maakte het niet mogelijk om over
grotere oppervlakken een leesbaar sporenvlak aan te leggen. Dit was ook niet mogelijk
(direct) voorafgaand aan de aanleg van het riool. Daarmee waren de archeologische
waarnemingsmogelijkheden zeer beperkt. Er zijn nog gericht enkele sleuven gegraven om te
onderzoeken of er een oude weg aanwezig was, maar dit leverde geen resultaat op.

o

o Aanwezigheid van bewoning en/of intensief landgebruik?
Het plangebied was in gebruik als verharde weg die voor verstoring zorgde in de bovenste
40cm. Vanwege het minder hinder principe mocht de weg ook niet worden onderzocht
voorafgaand aan het leggen van het riool. De weg diende zo lang mogelijk in gebruik te blijven.
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Samenvatting
In het voorjaar van 2018 heeft het Vlaams Erfgoed Centrum bvba een archeologische begeleiding uitgevoerd
voor het plangebied Kapelle-op-den-Bos, Londerzeelseweg. De begeleiding volgt op een eerder uitgevoerd
bureauonderzoek, dat ook door het Vlaams Erfgoed Centrum bvba werd uitgevoerd.
Uit dit bureauonderzoek bleek dat er een verwachting is van sporen van menselijke aanwezigheid vanaf het
Midden-Paleolithicum tot nu. Het gebied bevindt zich in een zone dat zeer weinig erosiegevoelig is,
waardoor een intacte textuur-B horizont aanwezig kan zijn. Hierin kunnen archeologische resten in situ
bewaard zijn gebleven. Uit het onderzoek bleek ook dat er reeds een verstoring aanwezig is van ca. 40cm –
mv. Door de aanleg van de nieuwe rioleringen zal deze verstoring zich verder uitdiepen tot maximaal 4,46m
–mv. Hierdoor was er een reële kans dat er archeologisch erfgoed verloren zal gaan in het proces van het
uitgraven van de sleuven. Bijgevolg was een begeleiding van een archeoloog noodzakelijk.
Voorafgaand aan de werfbegeleiding werd de uitvoeringswijze, zoals beschreven in het programma van
maatregelen, doorgenomen met de civieltechnisch uitvoerder van de werken tijdens een startoverleg.
Tijdens dat overleg bleek dat het programma van maatregelen in de praktijk niet uitvoerbaar was. Het
uitgangspunt was dat de gehele wegkoffer opnieuw zou worden aangelegd. Aangezien het huidige riool
naast de weg ligt, zou deze zone relatief onverstoord zijn. Er werd door het VEC voorgesteld om de gehele
wegkoffer per tracédeel van ca. 50 m (dagafstand) te laten opbreken, zodat de archeologen een sporenvlak
zouden kunnen onderzoeken, waarna de civieltechnische werken weer verder zouden kunnen gaan. Een
dergelijke werkwijze werd echter verboden door de gemeente. Zij heeft de aannemer opgelegd dat deze
moet werken volgens het ‘minder hinder principe’. Dit houdt in dat (delen van) de wegkoffer zo lang als
mogelijk te gebruiken moeten zijn voor omwonenden. Zodoende werd ter hoogte van het middendeel van
de wegkoffer op voorhand alleen de asfaltlaag opgebroken en afgevoerd. De onderliggende steenpuinlaag
hield de zone nog begaanbaar. Er werd dus voorafgaand aan het leggen van de riolering geen sporenvlak
aangelegd.
Het riool zelf werd op een behoorlijke diepte aangelegd in een rioolbak. Er werd steeds over een lengte van
4 tot 5 m vooruit gegraven Wegens instortingsgevaar diende het uitgraven snel te gebeuren. Zodoende was
er geen tijd om een sporenvlak te documenteren. Nadat de rioolsleuf weer gedicht was, werd pas enkele
dagen later de gehele wegkoffer heringericht.
De situatie werd doorgenomen met het agentschap Onroerend Erfgoed. Er werd aangegeven dat het niet
mogelijk was om een goed leesbaar sporenvlak aan te leggen, hooguit over zones van enkele meters lengte.
Dit zou nauwelijks tot geen kenniswinst opleveren. Een eventuele zeer geringe kenniswinst zou niet
opwegen tegen de kosten van het onderzoek. Om gericht te kunnen onderzoeken of er sprake was van een
oude weg onder het huidige tracé, werden er op enkele plaatsen stroken van enkele meters breed gegraven
op het tracé van de weg.. Zodoende kon worden onderzocht in hoeverre de bodem nog intact was en of er
aanwijzingen waren voor oude wegen.
De sleuven leverden echter geen indicaties voor een oude weg op. Er werden geen sporen aangetroffen.
Gezien de mate van verstoring binnen het plangebied is het wel mogelijk dat sporen van greppelstructuren
volledig zijn vergraven. Ook werden er geen vondsten aangetroffen.
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