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1 SAMENVATTING 

1.1 PLANMATIGE CONTEXT 

De stad Aalst wenst een bufferbekken te bouwen in het natuurgebied ten westen van de Rooms-Hofstraat. 

 
1.2 WETTELIJK KADER 

De zone bevindt zich buiten een beschermde archeologische site of archeologische zone, maar de 
oppervlakte van het projectgebied bedraagt meer dan 3000 m² en de ingreep in de bodem meer dan 1000 
m². 

Derhalve diende in uitvoering van art. 5.4.1 3° van het Onroerend Erfgoeddecreet d.d.12 juli 2013, een 
archeologienota te worden opgesteld ten behoeve van het indienen van de 
omgevingsvergunningsaanvraag voor het bufferbekken. Er zijn voor dit dossier geen vrijstellingen van 
toepassing op bovenvermeld artikelnummer.1 
 

1.3 RESULTATEN 

De stad Aalst wenst een bufferbekken te bouwen in het natuurgebied ten westen van de Rooms-Hofstraat. 
Deze werken beslaan een deel van het terrein, en zijn grotendeels beperkt in diepte. Ze vormen aldus 
slechts een kleine bodemingreep of verstoren de bodem slechts zeer plaatselijk.  Enkel de aanleg van een 
afwateringsgracht en twee bufferbekkens betekent plaatselijk een grotere bodemingreep.  

Het terrein staat gecatalogiseerd als een nat en voor bewoning ongeschikt terrein. De waarde van het 
gebied situeert zich vooral op het vlak van de aanwezigheid van oeverwallen/kronkelwaardruggen langs 
een fossiele Dendergeul. Omwille van het mogelijk archeologisch potentieel en de impact van de werken 
(ter hoogte van de afwaterinsgracht en de twee bufferbekkens) werden landschappelijke boringen 
uitgevoerd.  

De landschappelijke boringen wezen uit dat het merendeel van de bodemopbouw van het terrein bestond 
uit dikke alluviale pakketten. Onder dit alluvium was ten minste één oeverwal bewaard. Echter bleek deze 
ernstig verstoord door erosie, waardoor de kans op in situ prehistorische restanten zeer laag was.  

Voor de periode vanaf de middeleeuwen zijn eveneens geen sporen te verwachten. De terreinen werden 
duidelijk nog regelmatig overstroomd en waren steeds in gebruik als weiland/meersengebied. Vanaf de 
late middeleeuwen werden de gronden gebruikt voor het winnen van klei voor baksteenproductie. Dit 
resulteerde in grootschalige uitgravingen die zich uitspreiden over heel het onderzoeksgebied. 

Het veelvuldig voorkomen van (recente) kleiwinningskuilen en de beperkte ingreep van de geplande 
werken in combinatie met het sterk geërodeerde oppervlak van de oeverwal wijst er op dat de kans op 
archeologische kennisvermeerdering tijdens deze werken zeer laag is. 

 
 
 
 
 
 

 

1 Het uit te voeren archeologisch onderzoek valt onder de toepassing van het Onroerend Erfgoeddecreet van 12 juli 
2013, het Besluit van de Vlaamse regering van 16 mei 2014 betreffende de uitvoering van het Onroerend 
Erfgoeddecreet, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse regering van 4 december 2015 en de Code van Goede Praktijk 
voor de uitvoering van en de rapportering over archeologisch vooronderzoek en archeologische opgravingen en het 
gebruik van metaaldetectoren, versie 2.0 van 1 januari 2017. 
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2 VERSLAG VAN RESULTATEN LANDSCHAPPELIJKE BORINGEN 

2.1 BESCHRIJVEND GEDEELTE 

Projectcode: 2019G183 
Sitecode: 18-ER-RHS 
Betrokken actoren en specialisten: 
- Erkend archeoloog: Arne De Graeve 
- veldtechnicus: Wim Vanrolleghem 
- Tekst: Arne De Graeve, Jari Mikkelsen, Silke De Smet 
- Kaartmateriaal: Silke De Smet 
- Redactie: Bart Cherretté 
Wetenschappelijke advisering: 
Bodemkundige: Jari Mikkelsen 
 

2.1.1 DE ONDERZOEKSOPDRACHT 

2.1.1.1 VRAAGSTELLING 

Om de bodemopbouw van het projectgebied beter te begrijpen, zal getracht worden een antwoord te 
formuleren op volgende onderzoeksvragen. Deze worden tussentijds geëvalueerd om de noodzaak tot de 
volgende evaluatiestap te bepalen. 

▪ Zijn er aanwijzingen voor een afgedekte paleobodem, zoals een oeverwal of een 
kronkelwaardrug? 

▪ Op welk niveau manifesteert dergelijke paleobodem zich? 
▪ Hoe verhoudt zich dit tot de geplande bodemingrepen?  
▪ Wat is het potentieel voor het aantreffen van een steentijdartefactensite?  
▪ Wordt dit bedreigd door de geplande werken? 
▪ Zo ja, is er een archeologisch niveau aanwezig? Op welk niveau bevindt dit zich? 
▪ Hoe moet dit gewaardeerd worden? 

 

2.1.1.2 DE RANDVOORWAARDEN 

Niet van toepassing.  

2.1.2 WERKWIJZE EN STRATEGIE VAN HET VOORONDERZOEK 

2.1.2.1 MOTIVERING VAN DE ONDERZOEKSSTRATGIE, -METHODEN EN –TECHNIEKEN 

STRATEGIE 

De landschappelijke boringen hadden tot doel de aardkundige opbouw en ontstaansgeschiedenis van de 
ondergrond en het landschap te onderzoeken door gerichte landschapsboringen uit te voeren. De 
bodemopbouw werd onderzocht doormiddel van drie boorraaien en enkele bijkomende boringen over het 
projectgebied. De boorlijnen bevonden zich binnen de afbakening van de geplande werken. De boringen zijn 
op het terrein geïnterpreteerd door een bodemkundige. 

METHODEN EN TECHNIEKEN 

De boringen werden uitgezet in 3 raaien die de afbakening van de verstoring volgden (figuur 1). De boorraaien 
hebben deels een oost-west oriëntering, aangezien vermoed werd dat de oeverwallen en 
kronkelwaardruggen een noord-zuid oriëntering hadden. Daarnaast is ook een boorraai uitgezet met een 
noord-zuid oriëntatie zodat het volledige te onderzoeken deel van het projectgebied betrokken werd. Per 
raai is ongeveer om de 25m een boring gezet, met uitzondering van de zone waar reeds verstoringen te 
verwacht waren door een moderne gracht. Daarnaast zijn een aantal individuele boringen uitgevoerd op de 
punten waar de waterbekkens de diepste verstoringen zullen veroorzaken. De boorpunten werden 
gelokaliseerd via xyz-coördinaten (EPSG: 31370).  
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Elke boring is manueel gezet door veldtechnicus Wim Vanrolleghem met een Edelmanboor met een diameter 
van 7 centimeter. In het programma van maatregelen van archeologienota 2018G164 is vooropgesteld dat 
elke boring tot een diepte van 1,7 m moest worden gezet, wat overeenkomt met de maximale 
verstoringsdiepte van de buffergracht en de bufferbekkens met een additionele bufferzone van 40 cm. Echter 
is deze diepte niet in alle boringen bereikt, daar bodemkundige Jari Mikkelsen het niet nodig achtte om alle 
boringen tot deze diepte uit te voeren. In de zones waar er geen kans was op dieperliggende antropogene 
aanwezigheid, is er dan ook niet dieper geboord. Op sommige plekken is dieper geboord dan de 
vooropgezette 1,7m, om op die manier beter inzicht te verwerven in de onderliggende bodemopbouw, zo tot 
een coherent beeld te komen van de onderliggende lagen. 

Alle boringen werden in het veld beschreven door de bodemkundige en beschreven in een boorlijst die is 
toegevoegd aan de nota. 

Door de bodemkundige is het niet noodzakelijk geacht om bepaalde horizonten te bemonsteren of uit te 
zeven. Er is bijgevolg ook geen staalname voorzien. 

2.1.2.2 OVERZICHTSPLAN BORINGEN 

 

2.1.2.3 ORGANISATIE VOORONDERZOEK 

De boringen zijn manueel aangelegd door Wim Vanrolleghem (veldtechnicus) en geanalyseerd en 
geïnterpreteerd door Arne De Graeve (erkend archeoloog) en Jari Mikkelsen (bodemkundige), op basis van 
de Code van Goede Praktijk (hoofdstuk 7.3.1.). De boringen werden op het veld beschreven volgens de 
Code van Goede praktijk (hoofdstuk 6.11.8). Alle boorprofielen werden tegen een egale en neutrale 
achtergrond gefotografeerd. De boorgegevens worden verwerkt in de boorlijst en daaraan gekoppelde 
plannen. Het opstellen van het verslag gebeurde door Arne De Graeve en Jari Mikkelsen. 

 

Figuur 1. Overzichtsplan van de boringen weergegeven op DTM. 
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2.1.2.4 BESCHRIJVING GEBRUIKT MATERIAAL 

De boringen zijn manueel uitgevoerd met een Edelmanboor met een diameter van 7 cm. Nadien zijn alle 
profielen gefotografeerd met een Pentax K-50 spiegelreflex camera. Het digitaal inmeten van de boringen en 
het bepalen van de hoogtes van het terrein (in TAW) gebeurde met een GPS-toestel (Trimble R6 GNSS). 
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2.1.2.5 BESCHRIJVING EN MOTIVERING EVENTUELE AFWIJKINGEN VAN DE OORSPRONKELIJKE STRATEGIE 

 
Niet alle boringen konden op de vooropgestelde plaats worden uitgevoerd. De terreingesteldheid liet immers 
niet toe om de boorpunten exact te positioneren aan de hand van de GPS coördinaten. Aangezien de 
studiezone in een beschermd natuurgebied lag, was het niet mogelijk om voorafgaand te maaien. Dit leidde 
er toe dat sommige zones niet toegankelijk waren door brandnetels, distels en braamstruiken. Indien er moest 
afgeweken worden van de vooropgestelde positionering, gebeurde dit op aangeven van de bodemkundige, 
die de nieuwe boorlocatie selecteerde.  

Figuur 2 geeft de lokalisatie van de landschappelijke boorpunten weer ten opzichte van de geplande werken. 
Daarop is te zien dat de boringen 1, 2 en 3 zo’n 6m net ten noorden liggen van de zone waar een gracht zal 
worden gegraven. Boring 5 was voorzien om in één van de dieper uitgegraven vijvers te liggen, maar kon 
omwille van de braamstruiken niet zuidelijker gezet worden. (zie foto 1). Het hoeft geen betoog dat deze 
boringen dezelfde informatie verschaffen dan wanneer ze op de exacte locatie zouden zijn gezet. 

De boringen 9, 10 en 11 liggen iets zuidelijker dan de getekende gracht, aangezien er momenteel ook een 
gracht ligt, en het dus niet aangewezen is daar te gaan boren. De bijhorende begroeiing van de gracht zorgde 
ervoor dat er een kleine tussenafstand moest worden gehanteerd. Echter geldt ook hier dat er geen 
inhoudelijke verschillen te verwachten zijn tussen de bestudeerde locatie en de initieel bedoelde locatie. 

 

Foto 1. Zicht op de begroeiing rond boring 5. 
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Figuur 2. DTM van het plangebied met aanduiding van de geplande werken en de landschappelijke boringen. 

 
 

2.1.2.6 ASPECTEN WAARVOOR HET ADVIES VAN SPECIALISTEN WERD INGEROEPEN 

Niet van toepassing. 

2.1.2.7 ASPECTEN WAARVOOR ALGEMENE WETENSCHAPPELIJKE ADVISERING WERD INGEROEPEN 

Niet van toepassing. 
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2.2 ASSESMENTRAPPORT 

2.2.1 BESCHRIJVING VAN DE AARDKUNDIGE OPBOUW VAN HET ONDERZOCHTE GEBIED  

Boring 1 

 SYMBOOL DIEPTE 
(IN CM) 

TEXTUUR NODULES OPMERKINGEN 

H1 Ap 0-33 zandleem  

H2 Bg1 33-82 zandleem Mangaan tot 8 mm 

H3 Bg2 82-91 Klei Zeer veel mangaan 

H4 BC 91-106 Klei Matig veel mangaan, 4mm 

H5 Cg1 106-160 Klei  

H6 Cg2 160-178 Zandleem  Mogelijk tertiair 

H7 Cg3 178-189 zandleem  Mogelijk tertiair 

Boring 1 is uitgevoerd tot een diepte van 189cm onder het huidige maaiveld (TAW: 7,93-6,04m), en is 
opgebouwd uit 7 verschillende horizonten (foto 2). Het profiel reflecteert een typisch alluviaal profiel. Voor 
alle horizonten, met uitzondering van H6 en H7, geldt dat er talrijke oxido-reductie vlekken zichtbaar zijn. 
Bovendien zijn er in de horizonten H2, H3 en H4 talrijke mangaan nodules te zien. De zeer hoge 
concentratie van mangaan, in combinatie met zeer veel oxido-reductievlekken toont dat H3 de bovenkant 
vormt van de fluctuerende watertafel. Dit profiel toont aan dat dit een permanent zeer natte omgeving is, 
waarbij in de wintermaanden het water tot aan de oppervlakte staat (zelfs oxido-reductievlekken in de Ap). 
De horizonten H6 en H7 bevatten glauconiet zand. Mogelijk zijn deze twee horizonten niet alluviaal, maar 
van tertiaire oorsprong. Door de permanent natte alluviale afzettingen is het uitgesloten dat er zich dieper 
dan de Ap archeologisch interessante sporen kunnen bevinden. 

Foto 2. Boring 1. 
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Boring 2 

 SYMBOOL DIEPTE 
(IN CM) 

TEXTUUR NODULES OPMERKINGEN 

H1 Ap 0-20 zandleem  

H2 Bg 20-82 zandleem  

H3 Cg1 82-108 Klei Mangaan, 2-5mm 

H4 Cg2 108-145 Klei Weinig mangaan, 2-4mm klei bijna rijp 

 

Boring 2 is opgebouwd uit 4 horizonten en werd tot een diepte van 145 cm geboord ( TAW: 7,88-6,43m). Het 
profiel is opnieuw een volledig alluviaal profiel waarbij in alle horizonten talrijke oxido-reductievlekken 
zichtbaar zijn (foto 3). Deze duiden op een zeer natte bodem met occasionele overstromingen die 
verantwoordelijk zijn voor het afzetten van sediment. De klei in H4 is bijna rijp, wat er op duidt dat deze nooit 
volledig de tijd heeft gehad om uit te drogen. Opeenvolgende overstromingen en afzetting hebben deze laag 
afgedekt alvorens Deze gronden kunnen in de zomer wel betreden worden, maar zijn in de winter met 
zekerheid te nat om te betreden. Bijgevolg is de kans op archeologische aanwezigheid op deze plaats 
nagenoeg nihil. Mogelijk gaat het hier om een verstoord bodemprofiel tgv bodemextractie. 

 

 

Foto 3. Boring 2. 



 

 

SOLVA  | LANDSCHAPPELIJKE BORINGEN – EREMBODEGEM-ROOMS-HOFSTRAAT – 2019G183 

 

13 

Boring 3 

 SYMBOOL DIEPTE 
(IN CM) 

TEXTUUR NODULES OPMERKINGEN 

H1 Ap 0-24 Zandleem  

H2 B 24-104 Klei Mangaan vanaf -60cm 

H3 Cg1 104-135 Klei Weinig mangaan 2-4mm         klei is bijna rijp 

H4 Cg2 135-147 klei Weinig mangaan klei is bijna rijp 

Boring 3 is gezet tot een diepte van -147 cm, en is opgebouwd uit 4 horizonten (TAW: 7,81- 6,34m). De 
opbouw is opnieuw een alluviaal profiel, met onderaan klei die bijna rijp is (foto 4). In dit profiel suggereert 
H2 dat er klei is gewonnen. Er zat immers op een diepte van -90cm een baksteenfragment van ongeveer 
4mm diameter dat niet in een wortelgang of wormengang is aangetroffen. Dit kan op twee manieren 
verklaard worden. Ofwel was er op het moment van afzetting reeds baksteenproductie in de nabije 
omgeving, waarbij het baksteenfragment meegenomen is door het afgezette alluviale materiaal. Ofwel is 
H2 geen in situ pakket, maar een verzet bodempakket ten gevolge van een uitgraving. De samenstelling 
van H2 komt bovendien niet overeen met wat er kan verwacht worden bij de opbouw van een alluviaal 
profiel, en komt het bovendien verstoord over. 
Waarschijnlijk is er dus op deze plaats bodemmateriaal ge-extraheert, waarna de kuil met ander 
bodemmateriaal opnieuw is opgevuld. 

  

Foto 4. Boring 3. 
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Boring 4 

 SYMBOOL DIEPTE 
(IN CM) 

TEXTUUR NODULES OPMERKINGEN 

H1 Ap 0-25                                       Te droog om textuur te bepalen 

H2 Bg 25-75 Klei Mangaan 1-2mm 

H3 Cg1 75-88 Klei Zeer veel mangaan 

H4 Cg2 88-100 Leem Weinig mangaan 

H5 Cg3 100-136 Zandleem  

H6 Cr1 136-163 Zandleem                                    Grof zand is dominante fractie 

H7 Cr2 163-169 zandleem                                            Grof zand is dominante fractie 

Boring 4 bestaat uit 7 horizonten en is tot een diepte van 169cm onder het huidige maaiveld geboord (TAW: 
7,76-6,07m). In vergelijking met boring 1 zijn hier veel meer contrasterende texturen te noteren, waarbij de 
lichte fractie onderaan het profiel zit (zand) en de zware fractie bovenaan (klei) (foto 5). De aanwezigheid 
van oxido-reductievlekken en mangaan nodules doorheen het profiel wijzen op natte condities. In 
tegenstelling tot boring 1, die aan de rand van het overstromingsgebied te situeren is, is deze boring in de 
oude paleogeul gezet. De manier van afzetten, en het afgezette materiaal wijst er op dat er voor de 
verlanding in deze zone permanent stromend water liep. De kans op bewaarde in situ sporen is dus 
bijgevolg quasi nihil. 

 

Foto 5. Boring 4. 
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Boring 5 

 SYMBOOL DIEPTE 
(IN CM) 

TEXTUUR NODULES OPMERKINGEN 

H1 Ap 0-29                                      Te droog voor textuur bepaling 

H2 Bg 29-75 Klei                               Vermoedelijk opvulling van 
ontginnersput 

H3 BC 75-89 Klei  Bijna rijp, onderkant van 
ontginning 

H4 Cg 89-123 Zandleem  

H5 Cr 123-146 Zand  

H6 C 146-152 Lemig zand   

Boring 5 is tot een diepte van 152 cm onder het huidige maaiveld geboord, en bestaat uit 6 horizonten 
(TAW: 7,77 – 6,25 m). Het voorkomen van oxido-reductievlekken tot bijna aan het oppervlakte in dit profiel 
wijst op de natte omstandigheden waarin de bodem zich heeft gevormd (foto 6). Dit profiel vertoont opnieuw 
een typisch sedimentatieprofiel waarbij er een stratificatie is van fijn materiaal bovenaan, naar grover 
materiaal onderaan het profiel. Deze opbouw toont aan dat boring 5, net als boring 4, in de paleomeander 
te situeren is. Er is een zeer scherpe (abrupte) grens te zien tussen H2 en H3 die met zekerheid antropogeen 
te noemen is. Bovendien bevindt zich op een diepte van -57 cm een baksteenfragment van ongeveer 1 cm 
diameter. Dit alles wijst erop dat de zone is uitgegraven voor extractie van klei. Horizont H3 is vermoedelijk 
de onderkant van de ontginning die niet meer in aanmerking kwam voor verdere extractie omdat het 
materiaal te siltig werd. Horizont H2 is bijgevolg als een opvulling van de extractie te interpreteren. De kans 
op in situ archeologisch materiaal is op deze plaats nagenoeg nihil. Indien er archeologische sporen zouden 
gezeten hebben, zijn die met zekerheid weggegraven door deze (recente) ontginningen. Onder de 
ontginning zijn geen archeologische sporen meer te verwachten. 

Foto 6. Boring 5. 
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Boring 6 

 SYMBOOL DIEPTE 
(IN CM) 

TEXTUUR NODULES OPMERKINGEN 

H1 Ap 0-29 Klei                                          Onzeker of het ooit geploegd 
is 

H2 Bg 29-73 Klei Mangaan 2-4 mm (-50-70cm)      klei is bijna rijp 

H3 Cg 73-120 zandleem                                         Hoog silt gehalte 

 

Boring 6 is tot 120 cm onder het maaiveld gezet, en bestaat uit 3 horizonten (TAW 7,74 – 6,54m). In 
vergelijking met de vorige 5 profielen, valt onmiddellijk de veel nattere toestand op van de bodem (foto 7). 
Over de gehele lengte van de sequentie zijn zeer veel oxido-reductievlekken waar te nemen. H1 is 
gekarakteriseerd als Ap, maar het is niet zeker of de bodem ooit geploegd is geweest. Als er ooit geploegd 
is geweest, dan is dit reeds een hele poos geleden gebeurd. Er is een zeer scherpe grens vast te stellen 
tussen H2 en H3. Dit plotse textuurverschil duidt er op dat er op deze plek klei geëxtraheerd is geweest.  

 

 

Foto 7. Boring 6. 
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Boring 7 

 SYMBOOL DIEPTE 
(IN CM) 

TEXTUUR NODULES OPMERKINGEN 

H1 Ap 0-36 Klei  

H2 BC 36-46 Klei Mangaan zeer veel 2-3mm 

H3 Cg1 46-81 Zandleem Weinig mangaan 1-2mm 

H4 Cg2 81-120 Zandleem  

H5 Cr 120-124 Lemig zand                                               Inclusies van zandleem 

 

Boring 7 is gezet tot een diepte van -124cm en bestaat uit 5 verschillende horizonten (TAW: 7,77 – 6,53m). 
Ook in deze boring duiden de talrijke oxido-reductievlekken (vooral in H3 en H4) op natte omstandigheden 
(foto 8). De bovenste horizonten (H1 en H2) bestaan uit klei die bovenop pakketten zandleem en lemig zand 
is komen te liggen. Op deze plek kan er een oeverwal van de paleomeander aangesneden zijn. Deze 
drogere plek in het landschap situeert zich op de overgang tussen H3 en H4 op een diepte van -81 cm. 
Echter is de kans op in situ bewaarde steentijd op deze plaats laag, daar er geen stabilisatiehorizont van 
vegetatie is aangetroffen. Vermoedelijk is er tijdens een dynamische fase van het alluviale systeem een 
deel van het sediment weggespoeld, waardoor een eventueel loopvlak niet meer bewaard is. De vorming 
van deze afzetting is vermoedelijk te situeren in het laat-glaciaal/ vroeg-holoceen. Ondanks het feit dat er 
een potentiële oeverwal is aangesneden, is de kans op in situ bewaarde archeologische restanten laag tot 
zeer laag, immers zijn er aanwijzingen dat er een erosie heeft plaatsgevonden op deze plek, waardoor 
eventuele restanten weggespoeld zijn geweest. 

 

Foto 8. Boring 7. 
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Boring 8 

 SYMBOOL DIEPTE 
(IN CM) 

TEXTUUR NODULES OPMERKINGEN 

H1 Agr(?) 0-22 Klei  

H2 BCg 22-48 Klei  

H3 Cg1 48-91 Klei Weinig mangaan, 0-2mm klei bijna rijp 

H4 Cg2 91-116 klei Veel mangaan 2-8mm + Fe zandklei, half rijp 

 

Boring 8 is gezet tot een diepte van -116 en bestaat uit 4 horizonten (TAW 7.63 - 6,47m). Het gaat om een 
zeer natte alluviale bodem die weinig profielontwikkeling heeft gekend door de natheid. Vooral in H2 en 
H3 zijn er zeer veel oxido-reductievlekken (boring 8). Er zijn aanwijzingen van een traffic-pan tussen -20 -
30cm, wat er op wijst dat er zwaar verkeer de bodem ten dele heeft kapot gereden. Het kleigehalte stijgt 
vrij sterk van H1 naar H3. Het kleipercentage in H1 bedraagt ongeveer 20%, daar waar het kleigehalte in H3 
rond de 45% ligt. Zowel in H1 als in H3 zijn er baksteenspikkels waar te nemen, maar er zijn geen 
aanwijzingen dat het hier om verplaatst materiaal, ten gevolge van extractie, gaat. Er zijn immers geen grote 
textuurverschillen waar te nemen, en de grens tussen de verschillende horizonten zijn gradueel i.p.v. 
scherp. Het bodemprofiel is te interpreteren te positioneren aan de rand van een (trage) beek of in het 
overstromingsgebied waarbij kleiige sedimenten zijn afgezet tijdens periodes van overstroming zoals in de 
winterperiode. 

Foto 9. Boring 8. 
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Boring 9 

 SYMBOOL DIEPTE 
(IN CM) 

TEXTUUR NODULES OPMERKINGEN 

H1 Ap 0-22 /                                                   Te droog voor textuur      
bepaling 

H2 B 22-35 Klei Matig veel mangaan 2-5mm 

H3 Cg1 35-45 / Mangaan is sterk dominant 2-10mm 

H4 Cg2 45-55 Klei Matig veel mangaan 2-4mm klei bijna rijp 

H5 Cg3 55-80 Zandleem  

H6 Cg4 80-104 Lichte 
zandleem 

  

H7 Cr 104-120 zand   

Boring 9 bestaat uit 7 verschillende horizonten, en is gezet tot een diepte van 120cm onder het huidige 
maaiveld (TAW: 7,56 – 6,36m). De bodemopbouw van de sequentie is vrij eenvoudig, met een steeds fijnere 
fractie naar boven toe (foto 10). Het gaat om een zeer natte alluviale bodem, waarschijnlijk de paleobeek, 
die gedurende grote delen van het jaar een watertafel had die tot aan de oppervlakte reikt. Niet alleen 
hebben alle horizonten (met uitzondering van H7), zeer vele oxido-reductievlekken, in vele horizonten 
komen er ook talrijke mangaan nodules voor. H3 kon geen textuur determinatie krijgen, omdat het aandeel 
mangaannodules te hoog was, het gaat dus om een horizont die bijna uitsluitend uit mangaannodules 
bestaat. De kans op het aantreffen van archeologische restanten in dit alluviale profiel is nagenoeg nihil.  

Foto 10. Boring 9. 
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Boring 10 

 SYMBOOL DIEPTE 
(IN CM) 

TEXTUUR NODULES OPMERKINGEN 

H1 Ap 0-24 Klei  

H2 BCg 24-69 Klei  

H3 Cg1 69-85 Klei Veel mangaan 1-5mm  bijna rijp 

H4 Cg2 85-102 klei Matig veel mangaan 1-4mm half rijp 

 
Boring 10 bestaat uit 4 verschillende horizonten en is gezet tot een diepte van 102cm onder het huidige 
maaiveld (TAW: 7,44 – 6,42m). Alle horizonten hebben zeer veel oxido-reductievlekken, wat wijst op een 
natte bodem (foto 11). Het bodemprofiel is wel iets droger dan boring 9 en bodem 8. In H3 is er een heel 
hoge concentratie aan mangaan nodules vast te stellen, ook in H4 is er een vrij hoog aantal mangaan 
nodules. Het gaat om een alluviaal profiel, met een laag potentieel voor archeologische aanwezigheid. 

  

Foto 11. Boring 10. 
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Boring 11 

 SYMBOOL DIEPTE 
(IN CM) 

TEXTUUR NODULES OPMERKINGEN 

H1 Ap 0-24 Zandleem  

H2 Cg1 24-36 Klei     Klei is rijp 

H3 Cg2 36-80 klei  Klei is bijna rijp 

 

Boring 11 bestaat slechts uit 3 horizonten, en is gezet tot een diepte van 80 cm onder het huidige maaiveld 
(TAW: 7,47 – 6,67m). Het profiel is sterk vergelijkbaar met boring 10, met uitzondering dat er in boring 11 
geen duidelijke mangaan horizont te onderscheiden is (foto 12). Dit alluviale profiel is te situeren in een het 
overstromingsgebied van de paleobeek. Doordat het deel uitmaakte van de alluviale vlakte kon er tijdens 
periodes van hoge waterstanden steeds klei worden afgezet. Onder H3 zijn er geen archeologische 
restanten te verwachten. 

 

  

Foto 12. Boring 11. 
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Boring 12 

 SYMBOOL DIEPTE 
(IN CM) 

TEXTUUR NODULES OPMERKINGEN 

H1 A 0-22 Klei  

H2 Cg1 22-65 Klei Zeer weinig, 0-3mm Bijna rijp 

H3 Cg2 65-80 Klei Matig veel mangaan, 1-3mm    Half rijp 

H4 H 80-91   Basisveen 

H5 Cr 91-110 Zware klei  Bijna rijp 

Boring 12 bestaat uit 5 verschillende horizonten en is gezet tot 110cm onder het huidige maaiveld (TAW: 
7,36- 6,26m). Het gaat om een fijne, natte bodem die steeds in zeer natte omstandigheden heeft gezeten 
(foto 13). De onvolledige rijpheid van de klei tot dicht bij de oppervlakte, wijst erop dat de grond nooit 
volledig heeft kunnen uitdrogen. Het profiel heeft zich ontwikkeld op een plek waar er steeds stilstaand 
water stond (H5), naar het einde toe ging deze plek een stuk verlanden door opkomende (moeras)vegetatie, 
waardoor er veengroei ontstond (H4). Deze horizont bestaat uit zgn. broekveen of basisveen dat zich 
ontwikkeld heeft in permanent zeer natte omstandigheden. Het betreft een uiterst humeuze laag van zo’n 
11cm dik. Nadien hebben alluviale kleipakketten het basisveen afgedekt. Waarschijnlijk kan het stilstaand 
water in verband gebracht worden met de afgesneden meander van de Dender. 

Foto 13. Boring 12. 
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De uitgevoerde boringen toonden aan dat het projectgebied op een natte plaats in het landschap ligt. De 
meeste boringen lagen op een plaats die lange tijd tot het alluviale gebied van de rivier heeft behoord. In 
twee boringen (LB4 en LB5) is er in de rivier zelf geboord. Het potentieel van deze locaties voor 
antropogene bewoning is dan ook bijzonder laag. In boring LB7 is een mogelijke oeverwal aangetroffen. 
Echter wees het ontbreken van een stabilisatiehorizont op gevoelige erosie van de top van de oeverwal. 
Hierdoor is de kans op het in situ aantreffen van antropogene bewoning laag. In vier boringen zijn er 
aanwijzingen gevonden dat de alluviale vlakte is gebruikt voor het winnen van klei voor baksteenproductie. 
Zowel in het noorden, als in het zuiden van het projectgebied werden er vergraven bodems vastgesteld.  
Bij uitbreiding kan gesteld worden dat een groot deel van het projectgebied waarschijnlijk in het recent 
verleden voor een groot deel vergraven is geweest. 

Op basis van de gegevens in de boringen is onderstaande interpretatieve kaart gemaakt (figuur 3). De 
oeverwal is slechts indicatief weergegeven. De breedte is niet vastgesteld door boringen, maar is slechts 
bij benadering weergegeven. Gezien de erosiegraad achtte de bodemkundige het niet zinnig om 
bijkomende boringen uit te zetten om de breedte van de oeverwal te gaan vaststellen.  Wel zeker is dat de 
oeverwal een noord-zuid verloop zal hebben, parallel met het verloop van de rivier.   

Figuur 3. Interpretatief plan van het plangebied op basis van de uitgevoerde boringen en aanwezige terreintopografie. 
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2.2.2 ASSESSMENT VAN STALEN 

2.2.2.1 BESCHRIJVING VAN ALLE UITGEVOERDE NATUURWETENSCHAPPELIJKE STAALNAMES 

Niet van toepassing. 

2.2.2.2 BESCHRIJVING EN MOTIVERING VAN DE METHODEN, TECHNIEKEN EN CRITERIA GEHANTEERD BIJ HET 

ASSESSMENT 

Zie 1.1.2.1. 

2.2.2.3 BESCHRIJVING VAN DE OBSERVATIES EN REGISTRATIES  

Zie 1.2.1 

2.2.2.4 RESULTATEN VAN EVENTUELE ANALYSES OF NATUURWETENSCHAPPELIJKE DATERINGEN. 

Niet van toepassing. 

2.2.3 CONSERVATIE-ASSESSMENT 
Niet van toepassing.  

2.2.4 DATERING EN INTERPRETATIE VAN HET ONDERZOCHTE GEBIED 

Op 1 boring na (boring 7), zijn er geen aanwijzingen van mogelijke bewoonbare plaatsen in dit natte 
landschap. De boringen toonden aan dat deze locatie vroeger deel uitmaakte van de alluviale vlakte van 
de meanderende Dender (foto 14). Verschillende boringen wezen uit dat het waterpeil op sommige 
momenten gelijk kwam met het loopoppervlak (in de wintermaanden). Deze natte omstandigheden zijn niet 
geschikt voor menselijke bewoning, en hebben bijgevolg een zeer laag archeologisch potentieel.  

In boring 7 is er een mogelijke oeverwal aangetroffen. Oeverwallen werden, vooral in de prehistorie, 
bewoond vanwege hun interessante positie ten opzichte van de waterloop. Echter is er geen 
stabilisatiehorizont waar te nemen op deze plek, wat er op duidt dat er erosie heeft plaatsgevonden, 
alvorens deze opduiking is afgedekt met alluviale kleipakketten. Indien er al bewoning zou geweest zijn op 
deze locatie, is deze met grote zekerheid volledig verstoord. 

In verschillende boringen (boring 2, 3, 5, 6) zijn er aanwijzingen dat er kleiontginning heeft plaats gevonden 
in het onderzoeksgebied. Dit wordt ook ondersteund door de huidige topografie van het terrein. Het terrein 
is zeer egaal, wat suggereert dat er een nivellering heeft plaats gevonden, waarschijnlijk na de ontginning, 
om aan landbouw te proberen doen.  

De bovenste horizont is steeds als Ap-horizont beschreven, maar het is niet zeker of er wel op alle plaatsen 
geploegd is geweest. Indien het terrein geploegd is geweest, zal het reeds een lange poos geleden moeten 
zijn gebeurd. Het was wel duidelijk dat de zone niet machinaal geploegd is geweest. De locatie kan enkel 
manueel of met paard/os geploegd zijn. 

De afgezette pakketten klei zijn zeker van holocene oorsprong. Een deel van de opvulling (extractie) is zelfs 
vrij recent gebeurd (na de kleiwinning). 

Concluderend kan worden gesteld dat deze locatie gezien de permanent zeer natte condities een zeer laag 
archeologisch potentieel heeft. Op één plaats (thv boring 7) is er op -80 cm een mogelijke oeverwal 
aangesneden. Echter bleek deze reeds ten dele geërodeerd, waardoor een eventuele in situ bewaring 
onwaarschijnlijk is. Bewoning in de recentere periodes is omwille van de permanent zeer natte condities 
met grote waarschijnlijkheid uit te sluiten. 
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Foto 14. Overzicht van alle boringen. 
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2.2.5 CONFRONTATIE VAN DE BEVINDINGEN MET DE RESULTATEN VAN HET BUREAUONDERZOEK 

In het bureauonderzoek is de site als volgt beschreven: 

“Het Osbroek is de laatste getuige van de komvormige depressie die de Dender tijdens het laatglaciaal te 
Erembodegem heeft uitgeschuurd2. De natuurlijke verplaatsing en uitbreiding van de rivier zorgden ervoor 
dat er een moerassige depressie ontstond, waarin oorspronkelijk een (afgesneden) meander moet hebben 
gelegen. Aan dergelijke meander vormden zich waarschijnlijk hogere (en dus drogere) oeverwallen, terwijl 
aan de binnenbochten van de rivier zandige stroken (kronkelwaardruggen) moeten hebben gevormd. De 
depressie werd gedurende het Atlanticum (8000-5000 jaar geleden) opgevuld met alluviale klei en leem. 
Later kwam er ook veenvorming voor. Ook tijdens de historische periodes werd nog klei en leem afgezet, 
zeker ten gevolge van ontbossingen en bodembewerkingen van de stroomopwaarts gelegen heuvel- en 
plateaugebieden.” 

Een groot deel van deze zaken konden ook geverifieerd worden met de boringen. De aangeboorde klei 
bleek duidelijk nog niet oud te zijn, waaruit bleek dat de afzettingen zeker holoceen waren, en niet tertiair. 
Bovendien waren de ontginningskuilen ook opnieuw opgevuld met alluviale klei, die in de historische 
periodes (na de kleiwinning) moet zijn afgezet. Het is niet mogelijk om de kleiwinning te dateren op basis 
van de landschappelijke boringen. Gezien de aard van het ontgonnen materiaal lijkt een ontginning voor 
baksteenproductie het meest plausibel. Algemeen wordt aangenomen dat er reeds vanaf de 13de eeuw 
bakstenen gebouwen werden opgetrokken, en dat de bouwmethode in de loop van de 14de eeuw snel aan 
populariteit won3. De ontginning dateert dus laatmiddeleeuws of jonger. 

In boring 12 is er een veenhorizont van ongeveer 10cm dik aangeboord. Het gaat om basisveen (broekveen) 
dat er op wijst dat deze zone een lange tijd permanent onder stilstaand water heeft gestaan. Het feit dat 
het veen nadien nog afgedekt is met klei, duidt er op dat er opnieuw meer stroming op de plek is gekomen, 
mogelijk door het verdwijnen van vegetatie wat ertoe leidde dat de plaats verder kon opgevuld worden met 
alluviale sedimenten. 

In boring 7 is op een diepte van 80 cm onder het huidige maaiveld een mogelijke oeverwal aangetroffen. 
Voordat de oeverwal werd afgedekt met alluviale klei, is deze reeds ten dele geërodeerd. Hierdoor is er 
slechts een lage verwachting ten aanzien van mogelijke in situ prehistorische bewoning. 

2.2.6 BEANTWOORDING VAN VOOROPGESTELDE VRAAGSTELLING  

Om de bodemopbouw van het projectgebied beter te begrijpen, zal getracht worden een antwoord te 
formuleren op volgende onderzoeksvragen. Deze worden tussentijds geëvalueerd om de noodzaak tot de 
volgende evaluatiestap te bepalen. 

▪ Zijn er aanwijzingen voor een afgedekte paleobodem, zoals een oeverwal of een 
kronkelwaardrug? 

▪ Op welk niveau manifesteert dergelijke paleobodem zich? 
▪ Hoe verhoudt zich dit tot de geplande bodemingrepen?  
▪ Wat is het potentieel voor het aantreffen van een steentijdartefactensite?  
▪ Wordt dit bedreigd door de geplande werken? 
▪ Zo ja, is er een archeologisch niveau aanwezig? Op welk niveau bevindt dit zich? 
▪ Hoe moet dit gewaardeerd worden? 

  

 

2 Agentschap Onroerend Erfgoed2017:Osbroek[online], 
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/135233(geraadpleegd op30 juli 2018 
3 Debonne 2015: 80-81 
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2.2.7 DE VERWACHTING TEN AANZIEN VAN ARCHEOLOGISCH ERFGOED 

2.2.7.1 EEN GEMOTIVEERDE TEKSTUELE VERWACHTING TEN AANZIEN VAN DE AANWEZIGHEID EN AARD VAN HET 

ARCHEOLOGISCH ERFGOED OP HET ONDERZOCHTE TERREIN 

Tijdens het bureauonderzoek bleek er een potentieel voor prehistorische aanwezigheid langsheen de 
(afgesneden) meander van de Dender. De veronderstelde aanwezigheid van kronkelwaardruggen en 
oeverwallen biedt immers een uitstekende omgeving voor de inplanting van kampementen van jagers-
verzamelaars. 

Een landschappelijk booronderzoek moest peilen naar het verloop van de paleomeander en eventuele 
interessante natuurlijke drogere plaatsen. Om tot een coherent beeld van de ondergrond te komen zijn er in 
functie van de geplande werken 12 landschappelijke boringen gezet o.l.v. bodemkundige Jari Mikkelsen.  

De boringen wezen uit dat het projectgebied gelegen is in een nat gebied dat steeds tot de alluviale vlakte 
van de rivier heeft behoord. Daardoor stond het vaak lange periodes volledig onder water, wat de plek 
ongeschikt maakte als woonplaats. Bovendien bleek in verschillende boringen dat er historische 
kleiontginning heeft plaatsgevonden waarschijnlijk voor baksteenproductie. Een groot deel van het terrein 
is dus op die manier reeds vergraven. Al deze factoren maken dat er een zeer lage verwachting is ten 
aanzien van in situ antropogene bewoning. 

De enige plaats met een wat verhoogd archeologisch potentieel situeert zich ter hoogte van boring 7, waar 
een mogelijke oeverwal is aangesneden op een diepte van -80 cm. Echter is ook daar de verwachting voor 
in situ archeologische relicten zeer laag. Immers is er geen vegetatiestabilisatie teruggevonden op de top 
van de veronderstelde oeverwal. Dit wijst er op dat de plek ofwel slechts zeer kortstondig heeft blootgelegen 
voordat de plek opnieuw afgedekt is met klei, of, meer waarschijnlijk, dat de oeverwal voor de afdekking een 
stuk geërodeerd is. Beide verklaringen tonen het lage potentieel voor in situ bewaring van prehistorische 
aanwezigheid. 

Wanneer de verstoringen van de geplande werken, blijken de werken bovendien nauwelijks impact te zullen 
hebben op eventuele resten in de ondergrond (figuur 2).  

De gracht die door het gebied wordt gegraven is ongeveer 1m breed en gaat tot 0,8 en 1,3m onder het huidige 
maaiveld. De boringen 1, 2, 3, 4, 6, 8 en 9 toonden het lage verwachtingspatroon aan voor deze structuur, 
die volledig door alluviaal gebied loopt. De enige uitzondering hierop is boring 7 waar een mogelijke oeverwal 
is aangesneden. Echter bleek deze geërodeerd te zijn voor die werd afgedekt met klei. Bovendien is de 
verstoring van deze gracht t.o.v. de geërodeerde oeverwal verwaarloosbaar. De gracht is 1m breed en loopt 
over de breedte van de oeverwal (dus haaks op de lengterichting van de oeverwal). De doorsnede (breedte) 
van de oeverwal is niet verder onderzocht met boringen, daar de bodemkundige dit niet zinnig achtte gezien 
de erosiegraad van de oeverwal. Dus hoewel de breedte van de oeverwal niet gekend is, gaat het in totaal 
nauwelijks om enkele vierkante meter. 

De gracht zal gevoed worden door een wadi die naar de gracht toeloopt, en een diepte kent tussen de 0-40 
cm. Boring 5 en 10 tonen aan dat er in deze zone geen interessante sporen te verwachten zijn. 

Aanvullend op de gracht worden er twee waterreservoirs uitgegraven tot een diepte van 1,2 (noordelijke, 
kleinste reservoir) en 1 m (zuidelijke, grote reservoir). De boringen 5 en 11 tonen aan dat deze grotere 
verstoringen ook geen verlies aan archeologisch potentieel zullen teweeg brengen. Het noordelijke 
waterreservoir ligt immers in de oude meander van de Dender, waar bewoning uitgesloten is. Het zuidelijke 
reservoir ligt net naast de meander van de rivier, in een dynamisch alluviaal landschap dat telkens lange 
periodes onder water liep. Op beide plaatsen zijn dus geen in situ antropogene restanten te verwachten. 

De zones voor het opstapelen van grond liggen in een gebied dat in het overstromingsgebied van de 
meander lag. Een tijd lang is het afgesneden van de rivier waardoor er veenvorming heeft plaats gegrepen. 
Deze veenlaag bevindt zich op een diepte van -80cm. In deze zones zijn er echter geen bodemverstoringen 
gepland, waardoor deze laag met zekerheid niet zal worden verstoord. 
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2.2.7.2 AFBAKENING VAN ZONES WAAR GEEN ARCHEOLOGISCH ERFGOED AANWEZIG IS OF VERWACHT WORDT 

Aangezien het gehele gebied in hetzij in de paleomeander hetzij in de alluviale vlakte ervan gelegen is, is 
de verwachting ten aanzien van het archeologisch erfgoed bijzonder laag. Op basis van de landschappelijke 
gegevens, gekoppeld aan aanwezigheid van grootschalige kleiontginning, kan geconcludeerd worden dat 
er geen archeologisch erfgoed aanwezig is of verwacht wordt. 

2.2.7.3 AFBAKENING VAN ZONES WAAR ARCHEOLOGISCH ERFGOED VASTGESTELD IS OF VERWACHT WORDT 

Niet van toepassing. 
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4 BIJLAGEN 

a) de lijst van plannen en kaarten; 

b) de tekeningenlijst; 

c) de fotolijst; 

d) de boorlijst; 

e) de beschrijvingen van de aangelegde referentieprofielen met foto’s; 

f) de stalenlijst; 

g) een visualisatie van de boorprofielen (tekening); 

http://cai.onroerenderfgoed.be/
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h) de resultaten van aardkundige en natuurwetenschappelijke analyses (ruwe data); 
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