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1 Beschrijvend gedeelte
1.1 Administratieve gegevens
Naam site

Tisselt-Buggenhout Drinkwaterleiding

Ligging

Tisselt-Londerzeel-Merchtem-Buggenhout

Kadaster

Willebroek, Afdeling 5, Sectie A, perceelnummers 156B, 158B, 160A,
161A, 162A, 204A, 230B, 444S, 444W, 445E, 446B
Willebroek, Afdeling 5, Sectie D, perceelnummers 49A, 49B, 54, 55,
59N, 91E, 90B2
Kapelle-Op-Den-Bos, Afdeling 3, Sectie A, perceelnummers 2G, 3H,
3K, 6D2, 43B, 44G
Londerzeel, Afdeling 1, Sectie C, perceelnummers 105P2, 105R2,
109B, 111M, 111P, 111V, 111X, 112H, 134E, 135K, 135M, 236B,
256E, 257G, 258C, 259C, 328I, 329C, 330D, 333D, 333H, 335M, 335V,
424/2, 424B, 425M, 434D, 456B, 457C, 458B, 459D, 459G, 470D,
488E, 489B
Londerzeel, Afdeling 1, Sectie F, perceelnummers 2N2, 9D, 9E, 10B
Londerzeel, Afdeling 1, Sectie A, perceelnummers 422D, 423E, 434C,
498I, 498P, 498S, 499C, 527D, 528E, 528H, 529, 532C, 548V
Londerzeel, Afdeling 1, Sectie G, perceelnummers 8L, 8V, 11E, 25C
Londerzeel, Afdeling 2, Sectie D, perceelnummers 284A, 286A, 288D,
288E, 288F
Londerzeel, Afdeling 3, Sectie A, perceelnummers 110E, 112K, 112P,
113G, 116M, 116P, 157F, 157H, 173H, 182A, 182B, 183A, 211N,
240A, 245G, 324F, 324S, 325B, 333E, 333F, 334E, 335E, 336E, 337E,
354C, 355I, 355S, 654B, 655B, 655C
Londerzeel, Afdeling 3, Sectie D, perceelnummers 546W, 552D,
553E, 556N, 557F, 630I, 631D, 631E, 631F, 633E, 633F
Merchtem, Afdeling 1, Sectie A, perceelnummers 14I, 14N, 20K, 32A,
172F, 173B, 175N, 181P

Coördinaten

1

Noordwest:

x: 139109,7938

y: 186737,9462

Noordoost:

x: 148754,1018

y: 192611,0813

Zuidwest:

x: 139113,2298

y: 186728,0429

Zuidoost:

x: 148503,2781

y: 191733,9057

Projectnummer BAAC Vlaanderen

2017-0983

ID Archeologienota

ID17091

WESEMAEL & DIERCKX 2016
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Buggenhout, Afdeling 1, Sectie B, perceelnummers 684E3, 684F3,
684G3, 684H3, 684I3, 684K3, 693E, 693F, 694F2, 694Z, 695W4
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Projectcode

2018A205

Erkende archeoloog

Sander De Ketelaere (Erkenningsnummer: 2017/00178)

Betrokken actoren

Inger Woltinge (projectleider)

Opgraving

Sander De Ketelaere (archeoloog)
Margot Vander Cruyssen (archeoloog)
Michiel Steenhoudt (archeoloog)
David Demoen (archeoloog)
Timothy Nuyts (archeoloog)
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Uitvoertermijn
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Plan 1: Plangebied op topografische kaart2 (digitaal; 1:10.000; 10.01.2020)
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Plan 2: Details van werkputten op de topografische kaart (digitaal, 1:10.000, 10.01.2020)
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Plan 3: Plangebied op kadasterkaart (GRB)3 (digitaal; 1:250; 10.01.2020)
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Plan 4: Details van werkputten op het Grootschalig Referentiebestand GRB) (digitaal, 1:250,
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10.01.2020)
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Plan 5: Details van werkputten op kadasterkaart (GRB)4 met projectie van de aangetroffen sporen
(digitaal; 1:250; 10.01.2020)

1.2 Archeologische voorkennis
1.2.1 Samenvatting bureauonderzoek (AN ID1709) 5
“Tijdens dit bureauonderzoek werden volgende onderzoeksvragen behandeld:
-

Wat zijn de gekende archeologische gegevens in het projectgebied?

Archeologische indicatoren op en rond het onderzoeksgebied zijn beperkt in aantal. De archeologische
voorkennis is dus beperkt. De aanwezige archeologische waarden betreffen lijnelementen
waargenomen bij archeologische luchtfotografie, Laat middeleeuwse hoeves en molens te zien op de
Ferrariskaart en een losse vondst van lithisch materiaal. Meer specifiek worden volgende historische en
archeologische locaties doorsneden door de leiding:

o ‘Ferme Witpaerd’,
o ‘Cse Terhacht’, later de ‘Ferme Terlogt’ (CAI 3384),
o ‘Cse Keucken’ , later het Spaans Kasteel (CAI 103547),

4
5

AGIV 2019a
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o ‘Cse Schoor’, later de Schoor -hoeve (CAI 103554),
o luchtfoto indicators in de vorm van lijnelementen CAI 2137 en CAI 2181,
o losse vondst van lithisch materiaal (CAI 166284).
-

Welke informatie geven de gekende historische en iconografische gegevens van het
projectgebied?

Op de historische kaarten is te zien dat de percelen langs het onderzoeksgebied voornamelijk
onbebouwd zijn. Het onderzoeksgebied bevindt zich historisch gezien in een zone met lage densiteit
aan bebouwing. Er zijn enkele uitzonderingen waarbij bewoning aanwezig is op de aangrenzende
percelen. Dit betreffen meestal Laat middeleeuwse hoeves. Het onderzoeksgebied doorsnijdt deze
bebouwing niet maar loopt er langs.
-

Wat is de landschapshistoriek van het terrein?

Het landschap is vlak. De bodem bestaat voornamelijk uit matig natte tot natte zandleemgronden.
Deze gronden worden zeer nat naar het midden van het onderzoeksterrein toe, waar het de twee
grotere rivieren, de Grote Molenbeek en de Molenbeek, doorsnijdt. Drogere zandleemkouters aanwezig
in het landschap worden niet aangesneden. In het noordoosten van het onderzoeksgebied is er kans op
een (verbrokkelde) podzolbodem. Op de bodemerosiekaart is te zien dat het onderzoeksgebied gelegen
is op percelen met een verwaarloosbare tot lage potentiële erosie. Deze aspecten bieden een gunstig
beeld voor potentiële bewoning in het verleden en de bewaring hiervan.
-

Wat is de gebruiksevolutie van het terrein?

Het onderzoeksgebied bevindt zich historisch gezien in een zone met lage densiteit aan bebouwing. De
percelen worden voornamelijk gebruikt als weiland, maïsveld of akker.
Welke aanwijzingen bevatten de bestaande en gekende bronnen over het archeologische
potentieel van het terrein?

Het onderzoeksgebied is gelegen in een gebied waar de drie types van windafzettingen die in
Vlaanderen worden onderscheiden aanwezig zijn, met name dekzand in het noorden, löss in het zuiden
en tussenin zandleem. Het onderzoeksterrein ligt namelijk in het Overgangsgebied of ook
Zandlössgebied genoemd. Het landschap is vlak. De bodem bestaat voornamelijk uit matig natte tot
natte zandleemgronden. Er worden verschillende waterlopen aangesneden. In het noordoosten van het
onderzoeksgebied is er kans op een (verbrokkelde) podzolbodem. Op de bodemerosiekaart is te zien
dat het onderzoeksgebied gelegen is op percelen met een verwaarloosbare tot lage potentiële erosie.
Deze aspecten bieden een gunstig beeld voor potentiële bewoning in het verleden en de bewaring
hiervan. Op de historische kaarten is echter te zien dat de percelen langs het onderzoeksgebied
voornamelijk onbebouwd zijn. Er zijn enkele uitzonderingen waarbij bewoning aanwezig is op de
aangrenzende percelen. Dit betreffen meestal Laat middeleeuwse hoeves. Archeologische indicatoren
op en rond het onderzoeksgebied zijn beperkt in aantal. De archeologische voorkennis is dus beperkt.
Volgende zones met een archeologisch potentieel kunnen afgebakend worden:
-

Zone 1: Bessemstraat tot A12 (ca. 260 m): Hier blijkt bij het landschappelijk bodemonderzoek
de bodem nog niet verstoord door de bestaande leiding (zie verder).

-

Zone 2: Molenbeek tot Meir (ca. 1800 m): Hier blijkt bij het landschappelijk bodemonderzoek
de bodem nog niet verstoord door de bestaande leiding (zie verder).

BAAC Vlaanderen Rapport 1351
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-

Zone 3: de oeverwallen van de beken en riviertjes (ca.200 m).

-

Zone 4: hoger gelegen zone ter hoogte van Buggenhoutbos (ca. 400 m).

-

Zone 5: zone op de flank van de zandleem rug ‘De Bouw’ (ca. 400 m).

-

Zone 6 -9 de plaatsen waar de locaties van de laat middeleeuwse sites doorsneden worden
(telkens ca. 200 m):6
o (6): ‘Cse Ter Clooten’ , het latere Kaashof,
o (7) ‘Ferme Witpaerd’,
o (8) ‘Cse Terhacht’, later de ‘Ferme Terlogt’ (CAI 3384),
o (9) ‘Cse Keucken’ , later het Spaans Kasteel (CAI 103547).

-

Zone 10 & 11: luchtfoto indicators in de vorm van lijnelementen (CAI 2137 en CAI 2181) (ca.
200 m).

-

Zone 12: losse vondst van lithisch materiaal (CAI 166284)(ca. 200 m).

-

Wat zijn de gekende verstoringen (van de huidige verhardingen, riolering, allerhande
leidingen, enz)? Hoe diep gaan deze verstoringen en over welke oppervlakte verspreiden ze
zich?

Over heel het onderzoeksgebied is reeds een bestaande drinkwaterleiding DN900 aanwezig. De bodem
in hier voor een strook van 5 m breed en ca. 3 m diep verstoord. De nieuwe drinkwaterleiding komt
hierlangs te liggen. Verder zijn er nutsleidingen aanwezig waar er straten gekruist worden. Ook hier is
de bodem reeds verstoord door de aanleg hiervan en van de wegen.
-

Wat is de impact van de geplande werken?

Door de geplande werken zullen eventueel aanwezige archeologische waarden weggegraven en
bijgevolg vernield worden.
In Tabel 1 wordt op basis van de reeds gekende informatie voor het onderzoeksgebied een verwachting
voorgesteld voor de betreffende fase van het onderzoek (bureauonderzoek) voor het projectgebied. Per
periode wordt de onderzoeksmethode aangegeven waarmee in de betreffende fase van het onderzoek
deze verwachting getoetst zal worden.7 Het voorkomen van archeologische spoorcomplexen kan tenzij
in omschreven gevallen nooit uitgesloten worden. Wanneer een verwachting voor een bepaalde
periode niet van toepassing is, wordt dit omschreven in de tabel.”8

6
7

‘Cse Schoor’, later de Schoor -hoeve (CAI 103554), valt weg gezien deze locatie in gebruik is als industrieterrein.

Wanneer als verwachting hoog staat aangegeven is er voor het onderzoeksgebied zelf of voor de directe omgeving archeologische
informatie beschikbaar die aangeeft dat een hoge mate van zekerheid archeologische spoorcomplexen uit de betreffende periode binnen
het projectgebied kunnen verwacht worden. Wanneer de verwachting met matig staat aangegeven, doen zich in de directe of verdere
omgeving spoorcomplexen of vondsten voor die zich onder vergelijkbare condities ook binnen het onderzoeksgebied zouden kunnen
voordoen. Wanneer als verwachting laag wordt aangegeven, zijn er geen gegevens uit de directe of verdere omgeving voorhanden die een
voorspellende factor zouden kunnen zijn voor het onderzoeksgebied.
8 WESEMAEL & DIERCKX 2016
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Tabel 1: Archeologische verwachting per periode voor het onderzoeksgebied

Periode

Verwachting
onderzoeksgebied

Onderzoeksmethode

Steentijd

Laag, buiten een losse
vondst zijn er geen
indicatoren die wijzen
op de aanwezigheid van
steentijdresten.

Toch leek ons een
controle
van
de
bodemkundige
aspecten aangewezen
(zie 2. Landschappelijk
bodemonderzoek).

• Paleolithicum (1.300.000 – 12.000 BP)

Laag

• Mesolithicum (10.000 BP – 4.000 v. Chr.)

Laag

• Neolithicum (5.250 – 2.000 v.Chr.)

Laag

Metaaltijden

Matig,
CAI
2177
beschrijft lijnelementen
mogelijk
te
interpreteren
als
daterend
uit
de
Bronstijd.

• Bronstijd (2.000 – 800 v. Chr.)

Matig

• IJzertijd (800 – 57 v. Chr.)

Laag

Romeinse tijd

Laag

• Vroeg-Romeinse tijd (57 v. Chr. – 69 n. Chr.)

Laag

• Midden-Romeinse tijd (69 – 284 n. Chr.)

Laag

• Laat-Romeinse tijd (284 – 406 n. Chr.)

Laag

Middeleeuwen

Hoog,
langs
het
onderzoeksgebied zijn
verschillende
laat
middeleeuwse hoeven
aanwezig.

Controle
van
bodemkundige
aspecten
(zie
Landschappelijk
bodemonderzoek)

de

Controle
van
bodemkundige
aspecten
(zie
Landschappelijk
bodemonderzoek)

de
2.
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• Vroege-Middeleeuwen (406 – 900 n. Chr.)

Laag

• Volle-Middeleeuwen (900 – 1.200 n. Chr.)

Laag

• Late-Middeleeuwen (1.200 – 1.500 n. Chr.)

Hoog

Nieuwe tijd

Hoog

• 16de eeuw

Hoog

• 17de eeuw

/

• 18de eeuw

/

Nieuwste tijd

/

• 19de eeuw

/

• 20ste eeuw

/

• 21ste eeuw

/

1.2.2 Samenvatting landschappelijk bodemonderzoek (AN ID1709) 9
“Tijdens het landschappelijk bodemonderzoek dienden volgende vragen beantwoord te worden:
Welke zijn de waargenomen bodemhorizonten, beschrijving en duiding?

Bij het merendeel van de intacte boringen van het onderzoeksgebied is er een A - (B) - C – profiel
aanwezig. De bodemtextuur is licht lemig zand tot lichte zandleem met een fijne textuur. De conditie is
voornamelijk vochtig. De donker bruine bouwvoor is meestal beperkt in dikte (10 tot 40 cm). Een oudere
ploeglaag hieronder ontbreekt in de meeste gevallen. De lichter bruine B-horizont is vaak gemengd met
de gele tot geelbruine C1g-horizont. Daarom kan eerder van een B/C-horizont gesproken worden. Deze
is meestal wanneer aanwezig ook beperkt in dikte (10 tot 20 cm). In de C1g-horizont zijn reeds duidelijke
roestvlekken aanwezig vanaf ca. 40 cm diep. Hieronder (vanaf ca.70 cm) kon regelmatig nog een
C2ghorizont worden aangetroffen. Vaak is deze donker van kleur door roestaanrijking: oranjegeel.
-

9

Wat zijn de oorspronkelijke bodemhorizonten geweest. Kunnen we deze beschrijven en
duiden?

WESEMAEL & DIERCKX 2016
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Een natuurlijke podzolbodem met een A - E - B - C -profiel werd niet aangetroffen. Een textuur Bhorizont kon soms nog wel worden vastgesteld. Het ontbreken van deze horizonten valt te verklaren
door het vergraven van de bodem bij landbouwactiviteiten.
-

Waar wijst het bodemprofiel op een afgraving en/of egalisatie van het terrein? Is er sprake
van een verstoring van het bodemprofiel? Zo ja, waar en tot welke diepte is hier sprake van?
Om welke ingrepen gaat het? Is hier een natuurlijke of een antropogene verklaring voor?

Bij het merendeel van de boringen kon een (quasi) volledig verstoord bodemprofiel worden
waargenomen. Bij aanleg van de bestaande drinkwaterleiding in de jaren 1970 werd de 5 m brede sleuf
weer opgevuld met de originele, niet gesorteerd afgegraven bodem. Hierdoor is de bodem hierdoor
verstoord. De verstoring van de aanwezige waterleiding gaat to 3 m diep.
-

Naar schatting wordt de nieuwe drinkwaterleiding over een groot deel van het tracé
aangelegd binnen de verstoring die veroorzaakt is door de aanleg van de eerste waterleiding
in de jaren 1970. Waar is dit het geval en waar niet?

Zie Archeologienota
booronderzoek.
-

Tisselt-Buggenhout

Bijlage

15:

Boorplan

resultaten

landschappelijk

Wat is de relatie tussen de bodem en de landschappelijke context (landschap,
geomorfologie, …)?

Het onderzoeksgebied is gelegen in een zandleemlandschap dat bijna vlak is. Het uitzicht van het
landschap is vooral afhankelijk van de natuurlijke ontwatering. Is deze goed, dan komen vooral
akkerlanden voor en is het landschap open, is de ontwatering minder gunstig, dan vertoont het
landschap een min of meer gesloten uitzicht. Voor landbouwactiviteiten werd de bodem vergraven.
-

Zijn er bodems beschikbaar die nog voldoende waardevol zijn voor prehistorie? En voor sites
met bodemsporen?

Bij het merendeel van de boringen kon een (quasi) volledig verstoord bodemprofiel worden
waargenomen. Wanneer er een intacte bodemopbouw kon worden vastgesteld betreft dit vaak een
enkele boring tussen reeds verstoorde profielen. Alle bodems zijn in de loop van de geschiedenis (en
soms tot op heden) geploegd geweest. Er komen geen goed bewaarde complete bodemhorizonten
meer voor.

-

Indien ja, waar en hoe wordt een vervolgonderzoek best ingepland?

Zie verder: Archeologienota Programma van Maatregelen 4.3. Methodiek voor vervolgonderzoek. Er
wordt een combinatie voorgesteld van proefsleuven, waarna in geval van sporen een opgraving wordt
uitgewerkt (zone 1 & 2) en werfbegeleiding met definitief opgraven van eventueel aangetroffen sporen
(overige zones).
In Tabel 2 wordt op basis van de reeds gekende informatie voor het onderzoeksgebied een verwachting
voorgesteld voor de betreffende fase van het onderzoek (bureauonderzoek) voor het projectgebied. Per
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Er zijn twee grotere zones waar de bodem onder de bouwvoor mogelijk wel nog bewaard is. Dit betreft
de zone ten oosten van de A12 tot aan de Bessemstraat (BO14, BO60 en BO61). Hier wijkt de locatie
van de nieuwe waterleiding af van de reeds bestaande. De bodem lijkt hier op basis van het beperkte
aantal boringen dat werd uitgevoerd echter ook niet optimaal bewaard (A - C - profiel). Toch sluiten we
hier zones met intacte bodem niet uit. Een tweede zone ligt tussen de spoorweg en Meir (BO34 t.e.m.
BO41). Hier kon een intact A - B - C - profiel worden geregistreerd.
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periode wordt de onderzoeksmethode aangegeven waarmee in de betreffende fase van het onderzoek
deze verwachting getoetst zal worden. Het voorkomen van archeologische spoorcomplexen kan tenzij
in omschreven gevallen nooit uitgesloten worden. Wanneer een verwachting voor een bepaalde
periode niet van toepassing is, wordt dit omschreven in de tabel.”10

Verwachting
onderzoeksgebied

Onderzoeksmethode

Steentijd

Laag, er zijn geen CAI
indicatoren die wijzen op de
aanwezigheid
van
steentijdresten,
en
alle
bodems werden bovenaan
verploegd.

Bij de 2 grotere zones waar
de bodem nog intact bleek bij
het
landschappelijk
bodemonderzoek, is een
proefsleuvenonderzoek
aangewezen. Wegens de lage
verwachting worden geen
specifieke
maatregelen
geadviseerd.
Tijdens
de
uitvoering opgelet of zich
steentijdvondsten voordoen
in de teelaarde of in de
sleufwanden of het vlak. Voor
de verstoorde delen van het
tracé
wordt
een
archeologische begeleiding
voorzien.

• Paleolithicum (1.300.000 – 12.000 BP)

Laag

• Mesolithicum (10.000 BP – 4.000 v. Chr.)

Laag

• Neolithicum (5.250 – 2.000 v.Chr.)

Laag

Periode

10

Metaaltijden

Matig,
CAI
lijnelementen
interpreteren
Bronstijd.

• Bronstijd (2.000 – 800 v. Chr.)

Matig

WESEMAEL & DIERCKX 2016

2177
zijn
mogelijk te
als uit de

Bij de 2 grotere zones waar
de bodem nog intact bleek bij
het
landschappelijk
bodemonderzoek, is een
proefsleuvenonderzoek
aangewezen.
Voor
de
verstoorde delen van het
tracé
wordt
een
archeologische begeleiding
voorzien.
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Tabel 2: Archeologische verwachting per periode voor het plangebied
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• IJzertijd (800 – 57 v. Chr.)

Laag

Romeinse tijd

Laag

• Vroeg-Romeinse tijd (57 v. Chr. – 69 n.
Chr.)

Laag

• Midden-Romeinse tijd (69 – 284 n. Chr.)

Laag

• Laat-Romeinse tijd (284 – 406 n. Chr.)

Laag

Hoog,
langs
onderzoeksgebied
verschillende
middeleeuwse
aanwezig.

Middeleeuwen

(406

–

900

n.

• Volle-Middeleeuwen (900 – 1.200 n. Chr.)

• Late-Middeleeuwen
Chr.)

(1.200

–

1.500

Laag

Laag

n.

Hoog

Nieuwe tijd

Hoog

• 16de eeuw

Hoog

• 17de eeuw

/

Bij de 2 grotere zones waar
de bodem nog intact bleek bij
het
landschappelijk
bodemonderzoek, is een
proefsleuvenonderzoek
aangewezen.
Voor
de
verstoorde delen van het
tracé
wordt
een
archeologische begeleiding
voorzien.
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• Vroege-Middeleeuwen
Chr.)

het
zijn
laat
hoeven

Bij de 2 grotere zones waar
de bodem nog intact bleek bij
het
landschappelijk
bodemonderzoek, is een
proefsleuvenonderzoek met
kijkvensters en definitieve
opgraving van de sporen
aangewezen.
Voor
de
verstoorde delen van het
tracé
wordt
een
archeologische begeleiding
voorzien.
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• 18de eeuw

/

Nieuwste tijd

/

• 19de eeuw

/

• 20ste eeuw

/

• 21ste eeuw

/

1.3 Onderzoeksopdracht
1.3.1 Onderzoeksdoelstelling
Gezien de aard van de geplande verstoring (een lijntracé) werd het plangebied na het landschappelijk
bodemonderzoek in verschillende zones verdeeld. Op een deel hiervan (de verstoorde zones) werd
geen verder onderzoek geadviseerd, op twee zones (die niet verstoord waren) werd een archeologisch
vooronderzoek door middel van proefsleuven aangeraden en op de tien andere zones werd een
werfbegeleiding geadviseerd. Deze laatste betreffen zones waarbinnen verstoringen te herkennen
waren, maar die zich op basis van de landschappelijke situering en op basis van historisch
kaartmateriaal in een archeologisch interessante omgeving bevinden.
De te onderzoeken zones betreffen de oeverwallen van beken en riviertjes, een hoger gelegen zone
ter hoogte van Buggenhoutbos, een zone op de flank van de zandleemrug ‘De Bouw’, plaatsen waar
de locaties van laat middeleeuwse sites (gekend door middel van cartografische bronnen) doorsneden
worden, locaties waar er luchtfoto indicators zijn in de vorm van lijnelementen en ter hoogte van een
losse vondst lithisch materiaal.
De werfbegeleiding volgt de ontgraving van de teelaarde voor de aanleg van de nieuwe waterleiding
op. Daarnaast is er ook een archeoloog aanwezig bij de uitgraving van de werksleuf en de aanlegsleuf,
waar tijd en ruimte gegeven dient te worden voor een controle van de zichtbare vlakken en profielen.
Eventueel aanwezige archeologische vindplaatsen worden integraal opgegraven.

-

Zijn er sporen aanwezig?

-

Zijn de sporen natuurlijk of antropogeen?

-

Hoe is de bewaringstoestand van de sporen?

-

Maken de sporen deel uit van één of meerdere structuren?

-

Behoren de sporen tot één of meerdere periodes?

-

Wat is de aard van het spoor of het spoorcomplex?
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1.3.2 Onderzoeksvragen
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-

Wat is de relatie tussen het spoor of spoorcomplex en het omliggende landschap en/of de
omliggende gekende historische waarden?

1.3.3 Randvoorwaarden
Niet van toepassing

1.3.4 Geplande werken en bodemingrepen
Algemeen
“De drinkwatertoevoerleiding DN 1000 mm tussen Tisselt en Buggenhout wordt voor het grootste deel
van het tracé parallel met een reeds bestaande drinkwaterleiding gepland. De lengte van de nieuwe
drinkwatertoevoerleiding bedraagt 11,175 km. Daarvan ligt ongeveer 9,834 km in landbouwgebied en
1,341 km in privaat domein.
Het gaat om een toevoerwaterleiding met een diameter van 1 m. Ze wordt aangelegd parallel aan een
reeds bestaande leiding. De bestaande leiding werd aangelegd in de jaren 1970.
Over het grootste deel van het tracé lopen beide leidingen naast mekaar, met slechts 3,5 meter tussen
beide leidingen.
De verstoring door de aanleg van de eerste leiding bedraagt naar schatting 6 m in de breedte en 3 m
in de diepte.
De nieuwe leiding komt in een 1,8 m (onderaan) en gemiddeld 2,5 m diepe aanlegsleuf terecht van 2,5
m breed.
Dit wil zeggen dat de nieuwe leiding op de meeste plaatsen –in theorie- in de verstoring door de aanleg
van de eerste waterleiding terecht komt.
De werksleuf waarbinnen de aanlegsleuf wordt aangelegd is 4 meter breed. Voor de aanleg van de
werksleuf en voorafgaand aan het graven van de aanlegsleuf (de sleuf waarin de leiding wordt
geplaatst), wordt de teelaarde weggehaald. Dit gebeurt mechanisch, met zware werktuigen (een
enkele kraan met kraanbak van 1,8 m). De lengteprofielen bij de algemene grondplannen tonen de
maaiveldhoogte, het peil van de bovengenetrix van de nieuwe leiding, de tussenafstand met de
bestaande leiding (en kruisingen) en de helling van de leiding. Een schema van de werksleuf kan gezien
worden op het ‘typeplan dwarsprofiel ontgraving’. De teelaarde wordt gestapeld in een ca. 4m brede
zone binnen de werfzone.

De initiatiefnemer stelt een werfzone voorop van 15 m breedte. Hierin zal er een werkzone bevinden,
met stapeling van de uitgegraven grond, stockage van de buizen, … .
De teelaarde wordt enkel weggenomen in de werksleuf, ter hoogte van de leiding, en niet in de
werfzone waarbinnen de teelaarde en B-grond wordt opgestapeld. De werfzone en de werksleuf waarin
de aanlegsleuf wordt aangelegd, staan niet afzonderlijk uitgetekend op de momenteel bestaande
grondplannen, zoals ze door de initiatiefnemer werden aangeleverd. De precieze ligging is nl.
afhankelijk van de uitvoeringswijze van de gekozen uitvoerder.
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Vervolgens wordt de aanlegsleuf voor de nieuwe leiding gegraven: 2,5 m breed bovenaan, 1 m
onderaan en 2,5 m diep. Hierbij wordt de afgegraven grond apart (teelaarde, B-grond) gestapeld naast
de sleuf op de werfzone.
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Figuur 2: Detail met aanvullende informatie, ter verduidelijking van de lezing van de algemene
grondplannen. Licht blauwe stippellijn kort-lang: midden van de nieuwe leiding. Licht groene
stippellijn kort-lang: midden van de bestaande leiding. Zwart: bodem aanlegsleuf, 1 m breed. Grijsgroene stippellijn grasstrook boven de bestaande leiding, 3 m breed. Groene stippellijn aan de
zuidzijde van het tracé: zuidrand van de werfzone. Grijs-groene stippellijn aan de noordzijde van het

11
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Figuur 1: Uitsnede uit het ‘typeplan dwarsprofiel ontgraving’ voor het onderzoeksterrein. De werfzone
is 15 m breed. Links is de werksleuf 4 meter breed te zien. Hierbinnen wordt de aanlegsleuf van 2,5 m
diep uitgegraven waarin de leiding wordt geplaatst.11
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tracé: de noordrand van de werfzone zal hier nog 5 m naar het noorden liggen. De werfzone en de
werksleuf waarin de aanlegsleuf wordt aangelegd staan niet afzonderlijk uitgetekend op de
grondplannen. De werksleuf bevindt zich 3 meter ten noorden en drie meter ten zuiden van de
centrale as van de nieuwe leiding (licht blauwe stippellijn kort-lang). In oranje staan de richting en de
nummer van de foto’s aangegeven. In donkerblauw staan de ‘kamernummers’, die echter voor de
archeologie van het tracé niet relevant zijn.”12
Impactanalyse
Eventueel aanwezige archeologische resten ter hoogt van de werkpiste worden onherroepelijk
vernietigd bij de aanleg van de drinkwaterleiding.

1.4 Werkwijze en strategie
1.4.1 Methode en technieken
Dit eindverslag bespreekt de resultaten van de uitvoering van het programma van maatregelen
behorend bij archeologienota ID1709.13 Dit PvM viel in twee delen uit een, te weten een deel
vooronderzoek onder de vorm van proefsleuven en een deel opgraving onder de vorm van
werfbegeleiding. Het eerste deel werd gerapporteerd in de bekrachtigde nota met ID7678.
Onderhavig eindverslag bevat de beschrijving van de delen van het tracé die als werfbegeleiding
werden uitgevoerd. De betreffende zones worden hieronder in Tabel 3 weergegeven.

12
13

Zone

van cumulé

tot cumulé

lengte in m

Kasteelstraat - 684d3

11085

10620

465

Boskantstraat 15/Steenhuffelstraat

9720

9615

105

Haan

9290

9200

90

Bouw 8 - Meir 38

8900

8200

700

Molenbeek - 11d

6600

6500

100

Moorhoekbeek

5950

5890

60

WESEMAEL & DIERCKX 2016
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Tabel 3. Overzicht van de zones die werden uitgevoerd als werfbegeleiding
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Sneppelaar

5580

5490

90

532c - 548v

5400

5190

210

Moorhoekbeek

4150

4050

100

Neeravert

3780

3690

90

Minnestraat - Meerstraat

3250

2760

490

werkzone Bessemstraat

2235

2195

40

54 - 55

2000

1890

110

Peeterstraat - beek

1700

1490

210

Wolvenweg - 444s

740

350

390

In het PvM van archeologienota ID1709 staat de werkwijze als volgt beschreven:

Ze bestaat er uit de ontgraving van de teelaarde bij de aanleg van de nieuwe waterleiding archeologisch
te begeleiden (werfbegeleiding). Dit wil zeggen dat een archeoloog(-veldwerkleider) aanwezig is bij het
uitgraven van de aanlegsleuf en de werfzone, en de tijd krijgt om een controle te doen van de zichtbare
vlakken en profielen. De aanleg van het vlak gebeurt door een graafmachine met platte bak (zonder
tanden). Indien toch nog een archeologische vindplaats aangetroffen wordt, wordt verwacht dat dit
een site zonder complexe verticale stratigrafie zal zijn. Indien toch sporen of spoorcombinaties worden
aangetroffen, worden deze zo snel mogelijk na het vrij leggen integraal opgegraven volgens de
richtlijnen in de CGP.”14
Voor aanvang van het onderzoek werd besloten de delen die voor werfbegeleiding werden
geselecteerd niet tijdens de uitvoer van de werken voor de aanleg van de drinkwaterleiding uit te
voeren, maar voorafgaand aan de werken, bij de inrichting van de piste. De reden hiervoor is de
werkwijze van de aannemer: tussen de aanleg van de sleuf voor de buis en het plaatsen van de buis is

14

Wesemael & Dierck 2016 p. 80

BAAC Vlaanderen Rapport 1351

“Een tweede techniek is minder intensief, en wordt toegepast op de delen van het tracé waar het
uitvoeren vaneen proefsleuvenonderzoek niet opportuun is. Het gaat om de matig verstoorde bodems,
op basis van de uitgevoerde landschappelijke boringen, en hierbinnen slechts op bodems die zich
landschappelijk en op basis van historisch kaartmateriaal in een voor archeologie interessante
omgeving bevinden.
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weinig tijd om waarnemingen te doen. Bovendien wordt de sleuf ineens naar de juiste diepte gegraven
waarbij een eventueel archeologisch relevant niveau wordt vergraven.
Er werd in overleg met de initiatiefnemer en aannemer beslist de werfbegeleiding in de geselecteerde
zones toch eerder onder de vorm van een proefsleuf uit te voeren. De gehanteerde methodiek was
identiek aan die van de uitvoering van de proefsleuf in de nota met ID7678.15 Hierbij werd eerst door
de aannemer de teelaarde over de gehele breedte van de piste afgezet en vervolgens met een kraan
met een gladde bak van 1,80m of 2m een sleuf aangelegd op het eerste leesbare vlak onder begeleiding
van de archeologen. Het enige verschil lag in het feit dat wanneer bij de werfbegeleiding-sleuf sporen
werden aangetroffen, deze direct volgens de CGP konden en moesten worden opgegraven.
Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de CGP.

1.4.2 Organisatie van de opgraving
Het onderzoek werd uitgevoerd op verschillende dagen tussen 3 mei 2018 en 8 januari 2019 onder
leiding van erkende archeoloog Inger Woltinge. Zij werd hierbij op verschillende momenten bijgestaan
door archeologen Sander De Ketelaere, Margot Vander Cruyssen, Michiel Steenhoudt, David Demoen
en Timothy Nuyts.
Er werden 16 werkputten aangelegd voor een totale oppervlakte van 36.814 m².
Het opgravingsvlak werd aangelegd met behulp van een kraan op rupsbanden van 21 ton met een
gladde graafbak van 1.80 m. Van alle opgravingsvlakken werden overzichtsfoto’s gemaakt. De
werkputten en sporen werden ingetekend door middel van een GPS van het type Geomax Zenith 25
PRO en gedocumenteerd aan de hand van beschrijvingen. Opgravingsvlakken werden gedetecteerd
met een metaaldetector van het type Tesoro silver max. Indien een spoor zich tegen de putwand
bevond, werd het werkputprofiel opgeschoond om de relatie tussen het spoor en de bodemhorizonten
te registreren. Sporen-, foto- en vondstenlijsten werden digitaal geregistreerd in het veld. Gebruik
makend van een GIS omgeving werden de verzamelde data verwerkt tot een gedetailleerd en
overzichtelijk grondplan.

1.4.3 Afwijkingen uitvoer onderzoek
Afwijkingen t.a.v. de CGP
Het onderzoek werd volledig conform de Code van Goede Praktijk uitgevoerd.

Aangezien er slechts één leesbaar archeologisch niveau verwacht werd, werd de opgravingsmethode
aangepast. In plaats van het uitgraven van de aanlegsleuf op te volgen, en bij archeologisch
interessante sporen de werf stil te leggen, werd onmiddellijk na het afgraven van de teelaarde een
sleuf gegraven ter hoogte van de aan te leggen drinkwaterleiding. Deze sleuf werd geregistreerd als
zijnde een proefsleuf, waarbij kijkvensters werden aangelegd ter hoogte van archeologisch
interessante zones, waarbij de aangetroffen sporen direct volledig geregistreerd en afgewerkt worden.

15

De Ketelaere 2018
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Afwijkingen t.a.v. de specifieke methodologie
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1.4.4 Sampling, selectie- en inzamelstrategie vondsten en stalen
Selectiestrategie vondsten
Er werd geen selectie van de vondsten op het terrein doorgevoerd. Alle vondsten werden ingezameld,
met uitzondering van deze aangetroffen in de bouwvoor.
Samplingstrategie stalen
Elk relevant spoor werd bemonsterd, zodoende de wetenschappelijke onderzoeksvraagstellingen
beantwoord kunnen worden.

1.4.5 Inbreng specialisten en externe wetenschappelijke begeleiding
Actoren en specialisten
Inger Woltinge (projectleider/erkend archeoloog)
Sander De Ketelaere (archeoloog)
Margot Vander Cruyssen (archeoloog)
Michiel Steenhoudt (archeoloog)
David Demoen (archeoloog)
Timothy Nuyts (archeoloog)
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Tina Dyselinck (materiaalspecialist)
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2 Bodem en paleolandschap
2.1 Paleolandschappelijk en bodemkundig kader
2.1.1 Landschappelijke ligging
2.1.1.1

Topografische situering

“Het tracé start in het westen aan de zuidelijke rand van Buggenhoutbos, aan de Kasteelstraat.
Vandaar loopt het noordoostwaarts. Het kruist de spoorlijn Mechelen - Gent doormiddel van een
ondergrondse persing ter hoogte van de Moorhoek in Londerzeel en vervolgens de A12 ter hoogte van
de Molenhoek, eveneens in Londerzeel. Het tracé vervolgt met een meer noordnoordoostelijke knik zijn
weg tot aan de Baeckelmanstraat in Tisselt.”16

“Het onderzoeksterrein wordt tot op heden ingenomen door voornamelijk akkers en weiland
(landbouwgebied) en een beperkt deel door privaat domein (woongebied).” 17

16
17

WESEMAEL & DIERCKX 2016
WESEMAEL & DIERCKX 2016

BAAC Vlaanderen Rapport 1351

Plan 6: Plangebied op de orthofoto (digitaal, 1:1, 1.01.2020)
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Plan 7: Uittreksel uit het digitaal hoogtemodel Vlaanderen II met aanduiding van het
onderzoeksterrein in het rood (digitaal, 1:250, 10.01.2020)
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“Het algemeen topografisch oppervlak van de streek daalt zeer onregelmatig van het zuiden naar het
noorden. De hoogste punten liggen in het zuidwesten, nabij Merchtem (80 m TAW) en op een heuveltop
ten noordwesten van de dorpskom van Brussegem, langs de Grote Molenbeek ligt het laagste punt op
10 m TAW.
Het hoogste punt meer naar noordoosten bevindt zich op het grondgebied van Steenhuffel (23 m TAW).
De laagste punten (2 m TAW) worden langs de oude Scheldeloop en langs de Vliet aangetroffen.
Het onderzoeksterrein zelf kent een aanzienlijk hoogteverschil van het zuidwesten naar het
noordoosten toe (Buggenhout - Tisselt), van 24 m TAW tot 6 m TAW. Het tracé start aan de zuidrand
van het Buggenhoutbos. Het bos groeit op een licht naar het noorden afhellend plateau, vanaf 13 tot
24 m TAW. De steilste daling op het onderzoeksterrein vindt plaats tussen Meir en Plas in Londerzeel:
22 m TAW naar 11 m TAW. Het onderzoeksgebied ligt volgens de Vlaamse Hydrografische Atlas in het
Beneden-Scheldebekken, in de deelbekkens Vliet en Zielbeek. Het tracé doorsnijdt volgende
hydrografische zones: De Vliet/Grote Molenbeek van monding Vuilbeek tot monding kanaal
Willebroek, De Vliet/Grote Molenbeek tot monding Vuilbeek, Molenbeek/Zijp en Zielbeek/Bosbeek. Er
situeren zich meerdere waterlopen in het onderzoekgebied: Bouwbeek, Katelijnbeek of Quabeek, Grote
Molenbeek, Molenbeek en de Birrebeek. Hierbij zijn de Grote Molenbeek en de Molenbeek, centraal in
het onderzoeksgebied, de grootste. Hun ligging is goed te zien op het digitaal hoogtemodel (Plan 7). De
depressie van de Grote Molenbeek, waarin de dorpen Mollem, Merchtem en Steenhuffel liggen, loopt
in ongeveer noordelijke richting door de regio. Tussen Merchtem en Steenhuffel hebben deze waterloop
en haar bijbeken (Vuilbeek, Robbeek) een tamelijk brede vallei uitgeschuurd. De vallei van de andere
Molenbeek, tussen Wolvertem en Londerzeel, is eveneens goed afgetekend in het landschap.” 18
2.1.1.2

Geologie en landschap

(a) Quartair geologische kaart
“De quartaire opbouw is in het onderzoeksgebied opvallend in die zin dat over een beperkte oppervlakte
een grote variëteit aan quartaire typesequenties wordt aangetroffen voor wat betreft continentale
afzettingen. Aan het oppervlak zijn de drie types van windafzettingen die in Vlaanderen worden
onderscheiden aanwezig, met name dekzand in het noorden, löss in het zuiden en tussenin zandleem.

De Formatie van Gent is algemeen verspreid in het Dekzand- en Overgangsgebied. Lokaal ontbreekt ze
soms doordat rivieren of beken zich tijdens het Tardiglaciaal en/of Vroeg-Holoceen hebben ingesneden.
Hierdoor zijn deze oppervlaktesedimenten weggeërodeerd. De maximale dikte van de Formatie van
Gent bedraagt ongeveer 5 m, de minimale enkele tientallen centimeters. Deze Formatie bestaat uit
dekzanden daterend uit het Weichseliaan. Paepe maakt een verder opsplitsing in het Lid van Ertvelde
en het Lid van Lembeke in het Dekzandgebied, en in het Overgangsgebied in het Lid van Zonnebeke en
eveneens het Lid van Lembeke. Het Lid van Lembeke bestaat in de beide eolische sedimentatiegebieden
uit de zogenaamde “venige-lemige formaties”. Dit is een overkoepelende term voor de
massabewegings- producten en afzettingen afkomstig van lokale fluviatiele activiteiten daterend uit
18
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Het onderzoeksterrein ligt net ten zuiden van het Dekzandgebied, in het Overgangsgebied of ook
Zandlössgebied genoemd. Dit gebied bestaat aan het oppervlak grotendeels uit zandleemgronden. De
term ‘zandlöss’ duidt op de complexe opbouw van Pleistocene windafzettingen. Deze zijn namelijk
samengesteld uit een combinatie van zand- en leemlagen met een variërende dikte. De grens tussen
het Dekzand- en het Overgangsgebied loopt van Denderbelle over Buggenhout, Malderen, Kapelle-opden Bos tot Hombeek. Uit de quartairgeologische studie is echter gebleken dat op sommige plaatsen
ten noorden van deze grens typische lösssequenties aanwezig zijn zodat de begrenzing eerder als een
strook moet aanzien worden en niet als een lijn.
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het Weichseliaan. Het Lid van Ertvelde en het Lid van Zonnebeke omvatten eolische sedimenten. Twee
benamingen zijn ingevoerd aangezien de eolische afzettingen qua textuur verschillen in de twee
sedimentatiegebieden. Vermits er in de eolische afzettingen nog een onderscheid bestaat tussen
enerzijds de homogene afzettingen en anderzijds het alternerend complex zijn er twee Leden per
sedimentatiegebied ingevoerd. In het Overgangsgebied wordt het Lid van Zonnebeke en het Lid van
Tisselt gebruikt. Het Lid van Tisselt staat voor het alternerend complex en het Lid van Zonnebeke omvat
de homogene eolische afzettingen.” 19

19
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Plan 8: Plangebied op de quartairgeologische kaart 1:200.000 (digitaal, 1:200.000, 10.01.2020)
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Plan 9: Plangebied op quartairgeologische kaart 1:50.000 (digitaal, 1:50.000, 10.01.2020)
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“Op de quartair geologische kaart is te zien dat het zuidwesten van het onderzoeksterrein in het licht
roze is aangeduid met nummer 2. Dit betreft de Formatie van Gent. Er wordt in de legende verder
verklaart dat het mogelijk gaat om het alternerend complex. De Formatie is hier dikker dan 1 m. Het
groenblauwe, nummer 17, meer naar het noordoosten wijst op de aanwezigheid van de Formatie van
Gent met daaronder het Lid van Lembeke. Bij de Grote Molenbeek zijn de afzettingen van de Formatie
van Gent afgedekt door fluviatiele afzettingen (fel groen, nummer 13). Het oranje met nummer 46, aan
de Molenbeek en de Birrebeek, duidt op colluvium, gevolgd door de Formatie van Gent en tenslotte het
Lid van Lembeke. In het paars met nummer 24, nabij Londerzeel en Londerzeel-Sint-Jozef, heeft men
een opvolging van eolische afzettingen (fijn tot medium zand), gevold door de Formatie van Gent, het
Lid van Lembeke en daaronder tenslotte het lid Bos van Aa. Het licht groene met nummer 22 duidt dan
weer op de opvolging van de Formatie van Gent met daaronder het Lid van Lembeke, gevolgd door het
Lid van Hombeek.” 20
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Figuur 3: Uittreksel tertiaire kaart en met aanduiding van het onderzoeksterrein in het rood (digitaal,
1:50.000, 10.01.2020)
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(b) Tertiair geologische kaart
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“Volgens de Tertiair geologische kaart bestaan de afzettingen ter hoogte van het onderzoeksterrein
van het zuidwesten (Buggenhout) naar het noordoosten (Tisselt) uit: de Formatie van Maldegem met
het Lid van Ursel (donker bruin), het Lid van Onderdale (beige), het Lid van Zomergem (licht bruin) en
het Lid van Buisputten (licht roze), en de Formatie van Zelzate met het Lid van Bassevelde (roze).
Bij de Klei van Ursel - Asse bestaat het bovenste gedeelte uit een homogene, grijsblauwe klei die het
Lid van Ursel genoemd wordt en die geleidelijk, via een textuurverlichting en een toename van het
glauconiet, overgaat in het Lid van Asse. Dit laatste bestaat uit glauconiethoudende klei met plaatselijk,
vooral aan de basis, grof glauconietzand dat beschreven staat als de 'bande noire'. Deze twee leden
werden vroeger traditioneel samen als de klei van Asse of als Bartoniaan klei aangeduid. De regionaal
geologische analyse lijkt echter aan te tonen dat de Asse-Ursel Klei nog van Lutetiaan-ouderdom is en
geen Bartoniaan.
Het Zand van Onderdale bestaat uit donkergrijs siltig, middelmatig fijn zand dat glauconiet- en
glimmerhoudend is. Er werden geen macrofossielen in aangetroffen. Deze zanden werden vroeger
traditioneel de zanden van Asse genoemd.
De Klei van Zomergem is een grijsblauwe zware klei. De klei bevat noch glauconiet, noch zand of kalk.
De korrelgrootte wordt geleidelijke grover zowel naar het bovenliggende Lid van Buisputten als naar
het onderliggende Zand van Onderdale.
Het Zand van Buisputten bestaat uit donkergrijze, middelmatige tot fijnkorrelige, siltige zanden die
glauconieten glimmerhoudend zijn. Er komen geen fossielen in voor. Het Zand van Buisputten
dagzoomt in een westnoordwest tot oostzuidoost gerichte strook gaande van het noorden van Hoort
en Mariekerke over Tisselt tot in de buurt van Leest, waar het uitwigt.

21
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Het Lid van Bassevelde is het oudste lid van de Formatie van Zelzate en bestaat uit fijn lemig tot fijn
zand, glauconiet- en glimmerhoudend. In de zanden van het Lid van Bassevelde kunnen kleiige lenzen
voorkomen en in enkele gevallen is aan de basis van dit lid een zwak ontwikkeld basisgrint gevonden
met silexfragmenten, kalkzandsteen en grof kwartszand. De dikte van dit lid bedraagt ongeveer 10 m
in het karteringsgebied.” 21
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2.2.3 Bodem

Plan 10: Plangebied op bodemkaart (digitaal, 1:6000, 10.01.2020)
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(a) Bodemkaart
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Figuur 4: Details van de werkputten op de bodemkaart (digitaal, 1:6000, 10.01.2020)
“Op de bodemkaart komen meerdere bodemtypes voor, afhankelijk van de topografische situatie op
het terrein. Op de bodemkaart is te zien dat het onderzoeksterrein over drie kaartbladen loopt. Dit zijn

BAAC Vlaanderen Rapport 1351

Eindverslag

60

Eindverslag

deze van Merchtem (72E) in het zuidwesten, Puurs (57E) in het midden en Boom (58W) in het
noordoosten.
Het onderzoeksterrein bevindt zich in het noordwesten van het kaartblad Merchtem (het kaartblad in
het zuidwesten van de Bodemkaart Afb. 15). Hier spreekt men van een zandleemlandschap dat bijna
vlak is in het noorden. Het uitzicht van het landschap is vooral afhankelijk van de natuurlijke
ontwatering. Is deze goed, dan komen vooral akkerlanden voor en is het landschap open, is de
ontwatering minder gunstig, dan vertoont het landschap een min of meer gesloten uitzicht. De
depressie van de Grote Molenbeek en van de Molenbeek, waarin de dorpen van Merchtem, Steenhuffel,
Londerzeel voorkomen, hebben een gesloten begroeiing. De grootste open droge zandleemkouters
komen voor tussen de baan Merchtem-Steenhuffel en de Galgestraat en ten westen van Impde en
Meuzegem (Wolvertem). Loofbossen zijn aanwezig aan de oorsprong van de Robbeek, te
Buggenhoutbos en te Leefdaalbos.
Het onderzoeksterrein situeert zich in het zuidwesten van de bodemkaart (Afb. 15) vooral in de
bodemserie Ld. De waterhuishouding van deze groep matig gleyige zandleemgronden heeft enige
beperkingen. Ze zijn te nat in de winter en blijven lang fris in de lente. Een onderliggend zandig
substraat oefent een zekere drainerende werking uit. Het omgekeerde doet zich voor bij het voorkomen
van een klei of klei-zandsubstraat. Een veensubstraat is geassocieerd met de meest natte component
bij deze matig natte bodems. Een “u” voor de reeks duidt op klei op geringe diepte (ondieper dan 75
cm). Het onderzoeksgebied doorsnijdt hier ook bodems van het type Lhc. Dit is een natte
zandleembodem met sterk gevlekte, verbrokkelde textuur B horizont. Bij bodems van dit type is de
waterhuishouding van de ondiepe substraatgronden ongunstig. De “z” wijst erop dat het gaat om
zandige sedimenten.
In het middenste deel van het onderzoeksterrein, in het zuidoosten van het kaartblad Puurs, begint Het
Noordbrahants nat zandleemgehied. Dit bestaat uit een bijna vlak landschap, met microreliëfverschillen van de orde van 1 m. De beekvalleien zijn zeer weinig ingesneden. Het grootste deel
van dit gebied wordt ingenomen door weilanden omgeven door allerlei houtgewas.

Aan de waterlopen in deze zone zijn er zoals te verwachten zeer natte bodems aanwezig. Bij de Grote
Molenbeek, Molenbeek en Birrebeek bevindt zich een uLep-bodem, een natte zandleembodem zonder
profiel. Deze hydromorfe sterk gleyige grondwatergronden op zandleem hebben roestverschijnselen
vanaf 20 cm en vertonen een reductiehorizont tussen 100 en 120 cm. Het zijn permanent natte gronden
welke vooral in lage depressies, beekvalleien (en riviervalleien) voorkomen. Ze hebben een hoge
waterstand en soms een verveende bovengrond. Bij de Moorhoekbeek is er een Lfp-bodem, een zeer
natte zandleembodem zonder profiel. Dit zijn hydromorfe zeer natte gronden met een reductiehorizont,
die begint op de diepte van 50-100 cm. Vlak hierbij ligt een Licz-bodem, een zeer natte zandleembodem
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De bodem wordt hier gekenmerkt door de types uit bodemserie Pdc en complexen PDc en PdC. Matig
natte lichtzandleemgronden met verbrokkelde textuur B horizont. De bouwlaag van deze gronden is
zeer donker grijsbruin en humusrijk. Vanaf 30 cm diepte is het materiaal bruin tot bleekbruin, meestal
komen in deze horizont roestverschijnselen voor vanaf 40-60 cm. De sterk verbrokkelde en gevlekte
textuur B begint tussen 60 en 80 cm. In vele gevallen is de klei aanrijkingshorizont bijna verdwenen en
worden ijzerconcreties aangetroffen. Soms komt een zand- of leemsubstraat voor, in andere golvende
gebieden waar Tertiair binnen boorbereik voorkomt is het een klei, of klei-zandsubstraat. De bodems
lijden aan waterlast gedurende de natte seizoenen. De waterhuishouding is gunstig in de zomer. De
bodemserie Pcc wordt hier ook aangetroffen. De humeuze bovengrond van deze bodems is 25-30 cm
dik en grijsbruin. Bij Pcc is de sterk gevlekte textuur B verbrokkeld, discontinu met helbruine vlekken en
lichtere kleuren. Veelal komen er ijzerconcreties in voor. De roestverschijnselen beginnen in de textuur
B tussen 60 en 90 cm diepte. Deze bodems genieten een gunstige waterhuishouding. Drogere
zandleemkouters (uit de Scc-bodemserie) liggen meer naar het noordwesten.
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met sterk gevlekte, verbrokkelde textuur B horizont. De humeuze bovengrond van deze zeer natte
stuwwatergronden is roestig en rust op een uitgeloogde horizont met bleek grijze matrixkleuren en
intense roestverschijnselen. De textuur B is sterk gevlekt en rust dikwijls op een Tertiair substraat of
een zandiger materiaal. Meer naar het noordoosten is er een Lhp, een natte zandleembodem zonder
profiel. Dit zijn colluviale natte stuwwatergronden met enkel een hoge grondwatertafel in de winter en
het voorjaar maar geen grondwatertafel tijdens de zomer. De humeuze bovengrond is grijsbruin en rust
op een colluviaal dek met baksteen- en houtskoolrestjes en zonder profielontwikkeling.
Roestverschijnselen beginnen onderaan de bouwvoor en gaan door in het ganse profiel of verminderen
soms met de diepte.
Het laatste deel van het onderzoeksterrein bevindt zich in het zuidwesten op het kaartblad Boom. Dit
gebied valt nog steeds in Het Noordbrahants nat zandleemgehied (zie boven).
Hier zijn meer bodems van de bodemseries Pdh en Pdm aanwezig. De Postpodzolen Pdh, hebben een
homogene humeuze bovengrond meer dan 30 cm dik, daaronder komt nagenoeg onmiddelijk de
verbrokkelde Podzol B voor, de Cg begint meestal op 60-70 cm. Bij de plaggenbodem is de humeuze
bovengrond meer dan 60 cm dik. Hij rust meestal op een verbrokkelde Podzol B, waaronder een sterk
gegleyifieerde C horizont voorkomt. Roestverschijnselen beginnen tussen 40 en 60 cm. Daarnaast vindt
men hier weer types uit bodemserie Pdc en complexen PDc en PdC (zie boven).
Samenvattend kan gesteld worden dat het onderzoeksterrein zich voornamelijk op matig natte tot
natte zandleemgronden in een bijna vlak landschap bevindt. Deze gronden worden zeer nat naar het
midden van het onderzoeksterrein toe, waar het de twee grotere rivieren, de Grote Molenbeek en de
Molenbeek, doorsnijdt. Drogere zandleemkouters aanwezig in het landschap worden niet
aangesneden. In het noordoosten is er kans op een (verbrokkelde) podzolbodem.” 22

2.2 Bodemkundige profielregistraties
2.2.1 Beschrijving bodemkundige profielregistraties
Er werden geen bijkomende profielen aangelegd tijdens de opgraving. De bodemopbouw bestond
steeds eenduidig uit een A-C horizont, met op sommige locaties een dunne vergrijsde laag hiertussen,
geïnterpreteerd als een slecht ontwikkelde Bt-horizont. De bodem werd binnen het verslag van
resultaten van het landschappelijk bodemonderzoek reeds uitvoerig beschreven. Tijdens de uitvoering
van het veldwerk werd vastgesteld dat het zetten van diepere profielen geen nuttige extra informatie
zou opleveren, te meer omdat er geen archeologische sporen werden aangetroffen die nadere duiding
of een inzicht in de relatie tot de bodem vereisten. Op enkele plaatsen werden wel door de
opdrachtgever diepere putten aangelegd om de diepte van het grondwater te bepalen. Deze konden
omwille van de veiligheid echter niet geregistreerd worden (niet getrapt aangelegd, tot op grote
diepte, meer dan 4 m)

2.3.1 Genese bodem en paleolandschap
“Bij het merendeel van de intacte boringen van het onderzoeksgebied is er een A-(B)-C-profiel
aanwezig. De bodemtextuur is licht lemig zand tot lichte zandleem met een fijne textuur. De conditie is
voornamelijk vochtig. De donker bruine bouwvoor is meestal beperkt in dikte (10 tot 40 cm). Een oudere
ploeglaag hieronder ontbreekt in de meeste gevallen. De lichter bruine B-horizont is vaak gemengd met
de gele tot geelbruine C1g-horizont. Daarom kan eerder van een B/C-horizont gesproken worden. Deze
22
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2.3 Interpretatie bodem en paleolandschap
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is meestal wanneer aanwezig ook beperkt in dikte (10 tot 20 cm). In de C1g-horizont zijn reeds duidelijke
roestvlekken aanwezig vanaf ca. 40 cm diep. Hieronder (vanaf ca. 70 cm) kon regelmatig nog een C2ghorizont worden aangetroffen. Vaak is deze donker van kleur door roestaanrijking: oranjegeel.”23

2.3.2 Bewaringstoestand bodemopbouw
Bewaringstoestand bodemopbouw
“Bij het merendeel van de boringen kon een (quasi) volledig verstoord bodemprofiel worden
waargenomen. Wanneer er een intacte bodemopbouw kon worden vastgesteld betreft dit vaak een
enkele boring tussen reeds verstoorde profielen. Alle bodems zijn in de loop van de geschiedenis (en
soms tot op heden) geploegd geweest. Er komen geen goed bewaarde complete bodemhorizonten
meer voor.” 24
Relatie bewaringstoestand bodemopbouw – bewaringstoestand bodemarchief
Aangezien de bodem over het grootste deel van het tracé een verstoorde bodemopbouw vertoonde,
is het mogelijk dat eventueel aanwezige archeologische sporen reeds verdwenen waren.

2.3.3 Bodem en paleolandschap in een ruimer regionaal kader

23
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“Het onderzoeksgebied is gelegen in een zandleemlandschap dat bijna vlak is. Het uitzicht van het
landschap is vooral afhankelijk van de natuurlijke ontwatering. Is deze goed, dan komen vooral
akkerlanden voor en is het landschap open, is de ontwatering minder gunstig, dan vertoont het
landschap een min of meer gesloten uitzicht.” 25

63

Eindverslag

3 Sporen en structuren
3.1 Inleiding
Dit hoofdstuk omvat een assessment en analyse van de sporen en structuren. Het assessment wordt
opgemaakt onder hoofdstukken 3.2 tot en met 3.5. Deze hoofdstukken omvatten een algemene
beschrijving van de archeologische site, de stratigrafie en een overzicht en opsomming van de
aangetroffen sporen en structuren. Uit deze hoofdstukken volgt een analyse die beschreven wordt
door middel van hoofdstukken 3.6 en 3.7, waar een interpretatie gegeven wordt aan de aangetroffen
sporen en structuren en de opbouw van de site wordt beschreven.

3.2 Manifestatie archeologische site aan huidig oppervlak
Er werden geen sporen, structuren of archeologische ensembles aangetroffen aan het oppervlak van
het onderzoeksterrein.

3.3 Stratigrafie van de site
Het terrein werd in twee vlakken opgegraven. Het eerste vlak was eerder een tussenvlak op de diepte
van de werfpiste. Dit vlak werd gemiddeld op 20 tot 30 cm onder het maaiveld aangelegd. In dit
tussenvlak werden geen archeologisch relevante sporen aangetroffen.
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Het tweede vlak werd aangelegd ter hoogte van de toekomstige drinkwaterleiding en werd op het
enige archeologisch relevante niveau aangelegd. Dit niveau bevond zich tussen 5,94 m TAW en 23,57
m TAW. Dit vlak lag 20 tot 50 cm onder het tussenvlak en dus 40 tot 80 cm onder het oorspronkelijke
maaiveld.
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Plan 11: Chronologisch sporenplan van het onderzoek ter hoogte van S3015 en S13001 (digitaal; 1:1;
10.01.2020).

26

Plannen op meer gedetailleerde schaal opgenomen in de bijlagen.
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3.4 Weergave onderzoek: kaarten26
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Plan 12: Weergave van de vlakhoogtes (digitaal; 1:1; 10.01.2020).
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Plan 13: Weergave van de tussenvlakhoogtes (digitaal; 1:1; 10.01.2020)

3.5 Beschrijving sporenbestand

SPOORTYPE

AANTAL

GREPPEL

1

KUIL

1

NATUURLIJK

5

In totaal werden slechts zeven sporen aangeduid. Hiervan bleken er vijf natuurlijk te zijn. Verder werd
er ook één greppel aangetroffen die niet gedateerd kon worden en één kuil waar een uitzonderlijk
grote hoeveelheid aardewerk in aanwezig was, dat voornamelijk in de ijzertijd gedateerd kan worden.
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Tabel 4: Spoortypes en aantallen
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3.6 Interpretatie sporen en structuren
IJzertijd
Kuil
S3015 was het enige spoor dat gedateerd kon worden. Het gaat om een grote, ondiepe rechthoekige
kuil met een enkele vulling. Het aanwezige aardewerk laat toe om de kuil in de ijzertijd te dateren.
Dicht bij het spoor werd ook een aardewerkconcentratie aangetroffen die niet aan een spoor gelinkt
kon worden. Het is echter niet met zekerheid te zeggen of deze in verband staan met elkaar of niet.

Figuur 5: Coupe op S3015
Periode onbekend
Greppel
Er werd ook een enkele greppel aangetroffen (S13001). Deze kon echter niet gedateerd worden.
Mogelijk gaat het om een perceelsgreppel.

3.7 Opbouw archeologische site
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Aangezien er slechts twee positieve sporen werden aangetroffen waarvan slechts één kon worden
gedateerd, is het niet mogelijk om de opbouw van de archeologische site te bespreken.
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4 Vondsten
4.1 Inleiding
Dit hoofdstuk omvat een assessment en analyse van de aangetroffen vondsten. Na de inleidende
hoofdstukken 4.2 en 4.3 wordt een assessment en analyse voorzien per aangetroffen
materiaalcategorie. Het assessment bestaat uit een beschrijving van de gebruikte methode en een
inventaris van de vondsten, gevolgd door een interpretatie. Verder wordt bepaald voor welke
vondsten een verdere conservatie of behandeling noodzakelijk is. Door het bepalen van het potentieel
op kenniswinst en de exploitatie hiervan zal een selectie van de vondsten gekozen worden voor
analyse. De methode voor verdere uitwerking wordt geselecteerd en de resultaten van de analyse en
interpretatie worden vervolgens weergegeven.

4.2 Administratieve gegevens
Tabel 5: Vondsten
VONDSTCATEGORIE

AANTAL VONDSTNUMMERS

AW

2

4.3 Methode en technieken
Per spoornummer zijn alle vondsten bekeken en ingevoerd in de vondstdeterminatietabel. Zo werd
eerst gekeken naar de vondstcategorie, vervolgens naar de dominante deelcategorie, waarna de
belangrijkste gegevens m.b.t. de vondsten genoteerd werden. Er is ook getracht om de vondsten van
een preliminaire datering te voorzien.
Volgende binnen BAAC Vlaanderen aanwezige materiaalspecialisten werden geraadpleegd (zie Tabel
6).

VONDSTCATEGORIE

SPECIALIST

HANDGEVORMD AARDEWERK

T. DYSELINCK
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Tabel 6: Geraadpleegde specialisten
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4.4 Handgevormd aardewerk (T. Dyselinck)
4.4.1 Assessmentmethode
De handgevormde scherven van Tisselt Buggenhout zijn allen gevonden bij het documenteren van
twee contexten, waarvan achteraf bleek dat ze mogelijk van eenzelfde context afkomstig zijn. Het gaat
om een totaal van 664 scherven, waarvan een groot deel sterk verweerd bleek. Gezien de scherven uit
eenzelfde context komen, is het ensemble vermoedelijk, op basis van algemene kenmerken, maar ook
op basis van vormkenmerken en de aanwezigheid van versieringen waarschijnlijk nauwer te dateren
dan enkel in de metaaltijden. Een verdere, gedetailleerde analyse zou dus de datering en mogelijk de
functie van de kuil kunnen scherper stellen, waardoor ook een occupatie in deze periode in de ruime
omgeving verwacht kan worden.

4.4.2 Algemeen
In totaal zijn 664 handgevormde scherven aardewerk gevonden tijdens de opgraving. Ze zijn
onderverdeeld in 68 randscherven, 366 wandscherven, 37 bodemscherven en 193 fragmenten.27 De
scherven wijzen op occupatie in de latere fases van de vroege ijzertijd.
De scherven komen uit twee verschillende contexten. Ze zijn op twee verschillende momenten
verzameld: vnr 2 betreft de vondsten verzameld tijdens het couperen en afwerken van de kuil S3.015,
terwijl vnr 3 de vondsten betreft die als puntvondst zijn verzameld bij de aanleg van het vlak, op een
kleine afstand ten westen van de kuil. Deze laatste scherven hebben duidelijk een ander
postdepositioneel proces doorgaan gezien hier alle scherven sterk zijn gecorrodeerd en in een
bepaalde mate ook zijn verweerd. Hier werd na opschaven ook geen spoor meer opgemerkt. Mogelijk
gaat het om een sterk uitgeloogd spoor, maar gezien het uiterlijk van de scherven gaat het hier meer
om geploegde en gebioturbeerde vondsten, zonder context.

4.4.3 Het handgevormd aardewerk
Alle handgevormde scherven van de werfbegeleiding tussen Tisselt en Buggenhout zijn beschreven op
vlak van vorm en vormdetails, versiering, oppervlaktebehandeling en soort magering. Uitzonderlijke
kenmerken, zoals onder andere het al dan niet verweerd of gefragmenteerd zijn van de scherven is
opgenomen in de secundaire kenmerken. Verbranding wordt genoteerd. De scherven waarvan een
vorm of versiering kon gedetermineerd worden, zijn mogelijk nauwer gedateerd. Het aantal rand-,
wand-, bodemscherven en fragmenten is geteld. Het minimum aantal individuen is bepaald. Uit deze
verzameling van gegevens zijn bepaalde scherven gedateerd.

Van 397 scherven kon de oppervlaktebehandeling van de buitenwand waargenomen worden.28 De
overige scherven waren te verweerd, te sterk aangetast door corrosie of verbrand om dit af te leiden.
De oppervlaktebehandeling van de buitenwand van de scherven varieert sterk maar getuigt niettemin
van een groot aandeel onverzorgde scherven.

27

Als fragment zijn scherven geteld kleiner dan 1 cm2 en scherven die te verweerd waren om verder te analyseren. Ook twee spinschijven
en een bandoor zijn als fragment geteld.
28
Wanneer nog effeningsstrepen zichtbaar zijn, is het oppervlak geëffend, zonder strepen is het geglad/gepolijst. Het onderscheid tussen
geglad en gepolijst wordt gelegd bij het glanzen van het oppervlak. Zonder glans is het geglad, met glans is het gepolijst.
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De scherven zijn allen gemagerd door middel van chamotte (potgruis) (n= 473). Er zijn geen
bijkomende verschralingselementen waargenomen. Ook waren de scherven niet opmerkelijk zandig
te noemen. De verschraling kon zowel als grove substantie zijn toegevoegd als als fijn gruis, die soms
nauwelijks zichtbaar was met het blote oog.
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Tabel 7. Data oppervlaktebehandeling buitenwand (buw= buitenwand; biw= binnenwand)
Oppervlaktebehandeling

Aantal scherven
buw

Aandeel buw
(397 = 100%)

Aantal scherven
biw

Aandeel biw
(407 = 100%)

Besmeten

37

9,32%

0

0%

Effen

138

34,76%

167

41,03%

Effen/besmeten

1

0,25%

0

0%

Effen/ruw

1

0,25%

0

0%

Geglad

115

28,97%

189

46,44%

Geglad/effen

2

0,50%

0

0%

Geglad/ruw

8

2,02%

0

0%

Gepolijst

0

0%

5

1,23%

Ruw

95

23,93%

46

11,30%

Twaalf scherven (6 MAI) hebben een gecombineerde oppervlaktebehandeling. Hierbij wordt het
bovenste potdeel over het algemeen met meer zorg afgewerkt en wordt het onderste deel ruwer
gelaten. Dit ruwer laten kan ook door het besmijten van de pot. Dit besmijten komt bij een klein
aandeel van de potten voor: 37 scherven (9,32%). Besmijten van potten kan een daterende functie
hebben binnen een aardewerkensemble. Zo neemt het aandeel besmeten scherven een zeer groot
aandeel in van het geheel aan aardewerk in de midden ijzertijd. Het ontbreken van besmeten materiaal
zou dus kunnen wijzen op een oudere (vroeg ijzertijd, 800-500 v. Chr.) of jongere datering (late ijzertijd,
vanaf 275 v. Chr.).29 Natuurlijk moet hier voorzichtig mee omgesprongen worden gezien het besmijten
van aardewerk opkomt in de late bronstijd en eigenlijk niet verdwijnt tot in de Romeinse periode.
15 individuen vertonen een vorm van versiering. Dit is zeer weinig voor een dergelijk ensemble. De
effening van de buikwand van een individu is hier ook aangehaald, hoewel dit effenen mogelijk ook
eerder functioneel is dan esthetisch. Ook het bandoor is hier meegegeven gezien dit een technische
aanpassing betreft van een recipiënt. De versiering aangebracht op één van de spinschijfjes is hier niet
meegeteld. Een van de indrukken geteld zijn mogelijk functionele indrukken die op de bodem van een
ronde bodem zijn aangebracht (Figuur 6).

Type versiering

Aantal records

Indrukken

13

Groeven

2

Effening

1

Bandoor

1

Bij twee records zijn de scherven beschreven met een versiering door middel van groeven. Een groef
is een lineair motief aangebracht met een hulpmiddel of met de vinger. Met een hulpmiddel wordt
meestal een strak en verzorgd motief bereikt. Met de vinger kan het zowel verzorgd als onverzorgd
zijn, maar in ieder geval breder. Meestal worden groeven aangebracht ter accentuering van de
overgang van twee potdelen, van lip naar hals of schouder (n=0), van hals naar schouder (n=0), van
29

VAN DEN BROEKE 2012, Fig. 3.39, 104-106.
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Tabel 8. Data versiering en technische aanpassingen
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schouder naar buik (n=1) en van buik naar bodem (n=0). Hierbij kan de groef aangebracht zijn net
boven, op of onder de knik. Groeven kunnen ook dekkend zijn aangebracht, met een parallel motief
(n=1) of eerder aangebracht in verschillende richtingen, kruisend (n=1) of gezoneerd (n=0). De groeven
met parallel motief, maar dan eerder onverzorgd aangebracht, zijn opvallend genoeg aangebracht op
een zeer onverzorgde randscherf. De scherf vertoont de parallellle groeven in de zone net onder de
rand. Zo’n 2,5 cm is dekkend versierd met horizontale groeven, een versiering die zeer uitzonderlijk
voorkomt (Figuur 6). Ook de gekruiste groeven zijn een versieringsvorm die weinig voorkomt. Hier
komt deze dekkend voor op het onderste deel van de pot, hoewel het voor een deel ook lijkt door te
lopen op het bovenste deel van de pot, waar deze minder verzorgd is gelaten. De groeven zijn fijn,
maar geglad op een ruw oppervlak (Figuur 6).
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Figuur 6: Diagnostische scherven uit vnr 2 en 3 (bovenste drie) (tekening door C. Stern).
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Er komen op 13 individuen indrukken als versiering voor. De indrukken kunnen wisselen in verschijning,
veroorzaakt door het hulpmiddel waarmee men de indrukken heeft aangebracht. Het merendeel van
de exemplaren dragen vingerindrukken waarbij de klei naast de indruk is geduwd en is gebleven. De
indrukken komt slechts in een enkel geval voor op de overgang van schouder en buik, ter accentuering
van deze overgang. De indrukken zijn vrij groot en zijn aaneensluitend aangebracht. De overige
indrukken zijn aangebracht op de rand van de potten, met een wisselend interval, van aaneensluitend
tot een interval van 1 cm (12 MAI, Figuur 6). De hierboven genoemde pot met groefversiering draagt
onder andere indrukken op de rand, en ook de pot met indrukken op de overgang van schouder naar
buik heeft indrukken op de rand.
Er is een enkel bandoor gevonden, zonder indicatie van potvorm of sporen van aanhechting. Het
bandoor had een breedte van 2,2 cm (Figuur 6). Een bandoor wordt vrij ruim gedateerd, vanaf de late
bronstijd tot en met fase D (1100-500 v. Chr.), hoewel recent ook is aangetoond dat tasjes met oor
eveneens uit de midden bronstijd kunnen stammen. Deze zijn wel grover in afwerking.30
De vorm van de lippen van de randscherven varieert van spits (2 MAI) tot afgerond (34 MAI) en afgeplat
(17 MAI). Één individu vertoont de rand van een lappenschaal (vnr 3, Figuur 6). Het gaat hier om een
enkele lob van een parasolschaal. De aanzet van de omgeplooide lob is duidelijk zichtbaar. Deze
kunnen dan toegewezen worden aan type 2b volgens Van Den Broeke.31 Een dergelijke coupe à bord
ourlé of parasolschaal wordt over het algemeen als opvolger van de lobbenschaal of coupe à bord
lobbé gezien en gedateerd vanaf de vroege ijzertijd, met een hoogtepunt tussen fase D en G (575/550350/325 v. Chr.).32 Een dergelijke lappenschaal wordt over het algemeen gerelateerd aan activiteiten
met haardvuur of verlichting. Dit werd eerder vastgesteld aan de hand van de secundaire verbranding
aan de binnenwand van de vormen, zoals te Olen Industrielaan.33
Zeven individuen vertonen een spitse lip (type A1.8). 34 individuen hadden een ronde lip, waarbij
uitstulpingen naar buiten (2 MAI) en naar binnen (1 MAI) voorkomen. 17 individuen vertonen een
afgeplatte lip, waarbij ook hier verdikkingen kunnen voorkomen aan de buitenwand (5 MAI) en aan de
buiten- en binnenwand (1 MAI). 34 In een aantal gevallen was de lip zeer onverzorgd aangebracht op
de pot.
Van de 37 bodemscherven kon slechts van negen individuen bepaald worden om welk type bodem het
ging. Twee types komen voor: de vlakke bodem en de ronde bodem. De vlakke bodems, waarbij de
volledige bodemplaat de ondergrond raakt, komen zeven keer voor. Een ronde bodem, waarbij de
overgang van bodem naar buik nauwelijks te duiden valt, komt twee keer voor. Een opvallende vondst
is een zeer kleine bodem, met een diameter van 2,9 cm (Figuur 6). Deze is vermoedelijk afkomstig van
een minipotje.
Van 34 potten kon een (deel van de) vorm gereconstrueerd worden. Twee exemplaren zijn duidelijk
eenledig. Het gaat hierbij om de lappenschaal en een mogelijk fijn schaaltje/bord (Figuur 6).

Negentien exemplaren zijn als drieledig beschreven.35 Het gaat om het doorleven van Hallstattvormen:
de hals blijft uitstaand maar gaat wat afgeronder over naar een iets langere schouder en ook de
overgang van schouder naar buik is iets afgeronder. De buik is ondiep. Het betreft zeer verzorgde
schalen.
30

VAN DEN BROEKE 2012, Fig. 3.37, 99-101, DE MULDER 2016.
VAN DEN BROEKE 2012, Fig. 3.4:6, 45, 47, type 2b=open schaal met lobben en een rand die tussen de lobben is verdikt en/of uitgebogen.
32 VAN DEN BROEKE 2012, Fig. 2.10, 36; LAMBOT 1988; LEMAN-DELERIVE 1973; WARMENBOL 1983.
33 MOSTERT & DYSELINCK 2014.
34
Types volgens VAN DEN BROEKE 2012, Fig. 3.31, 89.
35 Een hals wordt als een afzonderlijk potdeel beschouwd als deze hoger is dan 1 cm, ongeacht de diameter van de pot.
31
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De tweeledige exemplaren zijn talrijker, met 13 exemplaren. Opvallend bij de tweeledige exemplaren
is de dominantie van potten met een holle schouder, waarbij de overgang van de schouderknik naar
de rand hol is. Dit is hier bij acht exemplaren vastgesteld. Dergelijke vormen zijn eerder typerend voor
de vroege ijzertijd. De andere exemplaren kunnen zowel in de vroege als midden ijzertijd voorkomen.
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Er zijn in totaal 114 scherven secundair verbrand. Bij secundaire verbranding is meestal het oppervlak
van de buitenwand van de scherf veranderd in kleur en textuur. Een enkele scherf is eerder als
versinterd beschreven, waarbij geen van de kenmerken van de scherven meer beschreven kon
worden. 78 scherven waren in die mate verweerd dat een aantal eigenschappen niet konden
beschreven worden. Ook de aantasting door corrosie was van invloed op de beschrijving, en dan
voornamelijk bij vnr 3. In totaal zijn 86 scherven beschreven als gecorrodeerd, waarvan maar liefst 62
uit vnr 3.

4.4.4 De spinschijfjes
Er zijn in de kuil tevens twee complete spinschijven of –klossen aangetroffen. Beide zijn biconisch van
vorm, maar zijn verder vrij verschillend in voorkomen.
De kleinste spinschijf heeft een hoogte van 2,4 cm, een breedte (gemeten op het wijdste punt) van 3,6
cm en heeft een cilindrische doorboring van 0,7 cm in diameter. De schijf weegt 24 gram. Zowel de
bovenste helft als de bovenste helft vertoont rechte zijdes en het breedste punt bevindt zich onder de
helft van de hoogte. Het spinklosje heeft een vrij dikke knik waarop indrukken zijn aangebracht. Het is
onduidelijk hoe deze indrukken zijn aangebracht, vermoedelijk met de nagel. Dit de grote mate van
verwering, onder andere door de secundaire verbranding.
De grootste spinschijf heeft een hoogte van 1,8 cm, een breedte (gemeten op het wijdste punt) van
4,2 cm en een cilindrische doorboring van 0,6 cm in diameter. Deze schijf meet 27 gram. De bovenste
helft van deze spinklos vertoont rechte zijdes, terwijl de onderkant eerder bolvormig is, met een
omphalos ter hoogte van de doorboring. De knik en dus breedste punt ligt hier eveneens onder de
helft van de hoogte. Ook deze spinschijf vertoont verwering, maar is echter niet secundair verbrand.
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Gezien spinklosjes in een variatie aan vormen kunnen voorkomen, zijn er geen typochronologieën op
te maken. De vormen zijn dus niet daterend.
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Figuur 7: Beide spinklossen (foto en tekening, tekening door C. Stern).

Het ensemble van Tisselt-Buggenhout kan vergeleken worden met het aardewerk uit de vroege
ijzertijd van verschillende sites waarvan het aardewerk uitgebreid is afgebeeld in publicaties:
Oosterzele Boterbloemstraat, Ninove Appelterre Eichem en Broeckem. Te Oosterzele
Boterbloemstraat is een groot aandeel van de potten met indrukken op de rand versierd, komen de
tweeledige potten met een holle schouder veel voor en maken drieledige potten ook deel uit van het
complex.36 Ook het complex van Ninove, Appelterre-Eichem heeft vergelijkbaar materiaal opgeleverd.
Er is sprake van late Hallstatt-potten, Harpstedt-vormen (emmervormen met zwakke profielering,
besmeten buik, gegladde schouder, en vingertopindrukken op de rand), randen van schaaltjes, alle
vormen die ook hier zijn aangetroffen. De late Hallstatt-potten zijn de drieledige exemplaren met
scherpe knikken. De Harpstedtvormen zijn de tweeledige potten met holle schouder, eventueel met
indrukken op de rand. In de rapportage wordt een datering naar voor geschoven in de 6e eeuw v. Chr.
welke ook hier wordt gesuggereerd.37 Bij de opgraving van het Merovingisch grafveld te Broechem zijn
36
37

KALSHOVEN & KOOI 2017.
DE MAEYER e.a. 2015.
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4.4.5 Vergelijkingen
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eveneens vergelijkbare contexten aangetroffen. Verschillende kuilen met aanzienlijk wat aardewerk
zijn gedocumenteerd. Dit aardewerk wordt op basis van vormtypologieën gedateerd in de vroege
ijzertijd. Ook hier komen de zogenaamde Harpstedtvormen voor en de gegladde drieledige schalen.38
Op basis van de studie van Henton, over het late bronstijd en vroege ijzertijdaardewerk in het noorden
van Frankrijk, Henegouwen en Vlaanderen, zou kunnen afgeleid worden dat het complex van TisseltBuggenhout dateert op de overgang van HaD1 naar HaD2/D3. Dit zou impliceren dat het aardewerk
past binnen een groter cultureel complex waarvan de kenmerken voorkomen in een ruimer gebied.
Voor HaD1 betreft dit de regio waar invloeden van de Groupe Mosan Scaldien facies met focus op de
Schelde gelden. Voor HaD2/D3 hoort de groep tot D2-D3 scaldien facies. Dit alles zou een datering
geven in de 6e eeuw v. Chr.39

4.4.6 Datering
Het merendeel van het aardewerk wijst op een datering in de vroege ijzertijd, vermoedelijk de 6e eeuw
v. Chr. De Marnevormen ontbreken, evenals situla-achtige potten, waardoor een datering vóór 500 v.
Chr. kan afgeleid worden. Bovendien komen drieledige gegladde schalen voor, in bepaalde publicaties
beschreven als Hallstatt-vormen, naar de zogenaamde Harpstedtvormen, waarbij randversiering
dominant is. Lappenschalen met een omgeplooide rand, zoals hier te Tisselt Buggenhout, worden als
opvolger gezien van de schaal met gelobde rand. Ze worden over het algemeen gedateerd tussen 575325 v. Chr., op de overgang van Hallstatt naar La Tène.40

38

ANNAERT 2004
HENTON 2018
40 VAN DEN BROEKE 2012, Fig. 2.10, 36; LAMBOT 1988; LEMAN-DELERIVE 1973; WARMENBOL 1983
39
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Het voorkomen van aanzienlijk wat randversiering, een groot aandeel verzorgde scherven, met een
eerder laag aandeel besmeten scherven, lijken allen te wijzen op een latere fase in de vroege ijzertijd.
De tweeledige vormen met holle schouder en het grote aandeel drieledige potten en de enkele
parasolschaal bevestigen dit vermoeden.
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Figuur 8: Aandeel van met indrukken versierde randscherven ten opzichte van onversierde, geplaatst op een
tijdslijn, in het asssemblage van Oss-Ussen (Van den Broeke 2012, Fig. 3.41, 107).

4.4.1 Conservatie en behandeling
De ingezamelde vondsten hebben geen conservatie of behandeling nodig.

4.4.2 Potentieel op kenniswinst
De ingezamelde vondsten hebben waarde als chronologische marker voor de antropogene sporen en
door middel van vergelijking met vondsten uit de omgeving kan het ensemble geplaatst worden in een

BAAC Vlaanderen Rapport 1351

Figuur 9: Aandeel van verschillende soorten versiering ten aanzien van de tijdlijn (Van den Broeke
2012, Fig. 3.46, 124)
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groter cultureel complex met kenmerken in een ruim gebied, m.n. de regio waar invloeden van de
Groupe Mosan Scaldien facies met focus op de Schelde gelden en/of D2-D3 scaldien facies.
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5 Stalen
5.1 Inleiding
Dit hoofdstuk omvat een assessment en analyse van de ingezamelde stalen. Het assessment bestaat
uit een beschrijving van de gebruikte methode en een inventaris van de stalen. Verder wordt bepaald
voor welke stalen een verdere conservatie of behandeling noodzakelijk is. Het potentieel op
kenniswinst en de exploitatie hiervan wordt bepaald, waarbij een selectie van de stalen gekozen wordt
voor analyse.

5.2 Administratieve gegevens
Tabel 9: Stalen
STAALNAME

AANTAL

BULK

1

5.3 Potentieel op kenniswinst
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Er werd slechts één monster genomen uit S3015. Hier wordt echter geen verdere waardering of
analyse uitgevoerd aangezien dit geen verdere kenniswinst zou opleveren.
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6 Synthese onderzoeksresultaten
6.1 Datering en interpretatie van de archeologische site
De archeologische site bestaat slechts uit één enkele kuil. Deze kon op basis van een grote hoeveelheid
aardewerk rond de 6de eeuw voor Christus gedateerd worden. In de omgeving van deze kuil was er
activiteit tijdens de ijzertijd, maar de exacte aard en omvang van deze activiteit is niet te bepalen op
basis van de resultaten van het uitgevoerde odnerzoek.

6.2 De onderzoeksresultaten in een ruimer archeologisch, historisch en
cultureel kader
Aangezien er geen structuren werden aangetroffen is het moeilijk om de onderzoeksresultaten in een
ruimer kader te bespreken. De aangetroffen kuil kon wel in de vroege ijzertijd gedateerd worden. In
de omgeving van het spoor zijn enkele gelijktijdige sites gekend, zoals Londerzeel-Meerstraat41, TisseltTen Bergstraat42, Willebroek-De Hulst43 en Willebroek-Ploegstraat44.

6.3 Confrontatie met resultaten vooronderzoek
Na de bureaustudie werd er een hoge verwachting toegeschreven voor bronstijdsporen en sporen
vanaf de volle middeleeuwen. Sporen uit deze periodes werden niet aangetroffen. Er werden wel een
spoor aangetroffen uit de ijzertijd, waar in het bureauonderzoek een lage verwachting aan was
toegeschreven.

6.4 Aanwezigheid archeologisch erfgoed na de opgraving
6.4.1 Niet opgegraven archeologisch erfgoed
Alle zones die verstoord gingen worden werden onderzocht. De zones die niet in dit eindverslag
werden opgenomen, werden onderzocht in het kader van nota Tisselt-Buggenhout Drinkwaterleiding
(ID7678).

6.4.2 Zones zonder archeologisch erfgoed
Het was niet mogelijk om uitspraken te doen over de aan- of afwezigheid van sporen rond het
plangebied.

6.5 Onderzoeksvragen: antwoorden
Zijn er sporen aanwezig?

Er werden twee archeologische sporen aangetroffen. Het gaat om kuil uit de ijzertijd met
handgevormd aardewerk en een greppelfragment. Daarnaast werden ook verschillende verstoringen
aangetroffen. Deze verstoringen konden zowel antropogeen als natuurlijk van aard zijn.
-

41

Zijn de sporen natuurlijk of antropogeen?

DERIEUW & BRUGGEMAN 2013
REYNS e.a. 2017
43
DE SMAELE 2013
44 VAN LIEFFERINGE 2017
42
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Er werden voornamelijk natuurlijke sporen aangetroffen. Van de aangetroffen antropogene sporen
waren er slechts twee archeologisch relevant.
-

Hoe is de bewaringstoestand van de sporen?

De sporen waren relatief goed bewaard.
-

Maken de sporen deel uit van één of meerdere structuren?

Er konden geen structuren herkend worden.
-

Behoren de sporen tot één of meerdere periodes?

Één spoor kon in de vroege ijzertijd geplaatst worden. Daarnaast was er ook een greppel die niet
gedateerd kon worden.
-

Wat is de aard van het spoor of het spoorcomplex?

Er werd geen spoorcomplex aangetroffen. De aangetroffen sporen betroffen een kuil en een greppel.
-

Wat is de relatie tussen het spoor of spoorcomplex en het omliggende landschap en/of de
omliggende gekende historische waarden?
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De kuil met het vroege ijzertijdaardewerk lijkt vrij geïsoleerd voor te komen, maar dit is voornamelijk
te wijten aan het beperkte oppervlakte dat is onderzocht. Hierdoor wordt het moeilijk om relaties met
sporen of spoorcomplexen uit de ruime regio te leggen of een gevolgen te trekken betreft
landschappelijke inrichting. Wel hoort het aardewerkensemble binnen het gekende complex dat
recent is beschreven door Henton (2018).
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7 Samenvatting
In het kader van de aanleg van een nieuwe drinkwaterleiding tussen Tisselt en Buggenhout werd een
werfbegeleiding uitgevoerd. De locaties waar werfbegeleiding uitgevoerd diende te worden werd
bepaald tijdens de bureaustudie en het landschappelijk bureauonderzoek zoals beschreven in de
bekrachtigde archeologienota met ID1709. In deze archeologienota werd reeds aangehaald dat de
kans op het aantreffen van archeologische resten langs het tracé eerder klein was, maar omdat blijkens
het booronderzoek dat eveneens in functie van de archeologienota werd uitgevoerd delen van het
tracé een matig verstoord bodemprofiel hadden, werd voor deze zones een werfbegeleiding opgelegd.
In de archeologienota was sprake van negen zones.
In de archeologienota werden bovendien zones afgebakend die middels een proefsleuvenonderzoek
voorafgaand de uitvoer van de werken moeten worden opgevolgd. De resultaten van dat onderzoek
worden in een afzonderlijke rapportage onder de vorm van een nota vastgelegd.
Tijdens de werfbegeleiding werden in totaal twee sporen aangetroffen, naast verschillende
verstoringen. Het gaat hierbij om één kuil met een grote hoeveelheid ijzertijdaardewerk en één
greppel die vermoedelijk als perceelsgreppel geïnterpreteerd kan worden.
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Bewoning in de regio rond het plangebied zal zich eerder op de iets hoger gelegen kouters bevinden.
In de lagere, in tijden van het jaar vermoedelijk nattere delen van de regio, waar het plangebied zich
bevindt, zullen er voornamelijk off-site fenomenen aanwezig zijn geweest. Dergelijke low-density sites
zijn lastig terug te vinden zijn binnen een smal tracé.
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