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1. Samenvatting van de resultaten 
 

 Zoals niet ongebruikelijk is in een stedelijk context, vertonen de resultaten van de 
grondradarprospectie op het Keizersplein een grote complexiteit. Een aantal anomalieën 
zijn te relateren aan zeer oppervlakkige structuren, te zien in de depth slices tussen 0 en 
20 cm diepte. Andere kunnen in verband gebracht worden met nutsleidingen die 
voorkomen op bestaande plannen van de ondergrond van het Keizersplein. Ook de 
meeste overige anomalieën zijn lineair, en strekken zich uit over een geringe diepte. 
Slechts enkele, niet-lineaire structuren veroorzaken sterke reflecties en strekken zich uit 
over een grotere diepte. Mogelijk hebben deze een archeologische betekenis, maar deze 
is niet duidelijk op basis van de prospectieresultaten. Tenslotte bevinden zich aan 
weerszijden van de dubbele bomenrij stroken met licht verhoogde reflectiesterkte. Een 
hypothese kan erin bestaan dat het gebied tussen deze twee stroken in verband staat met 
de gracht behorend tot de stadsomwalling. Deze mogelijke loop wordt echter niet 
bevestigd onder het noordwestelijk deel van het plein. Indien bastions of muren 
behorend tot de stadsomwalling goed bewaard zijn, bevinden deze zich vermoedelijk op 
een diepte groter dan 1 m, het dieptebereik van de grondradar op het Keizersplein. 

 
2. Inleiding 
 

2.1 Ligging van de site: De georadarsurvey werd uitgevoerd op het Keizersplein te 9300 
Aalst (Figuur 1). De Lambert 1972-coördinaten van het noordwestelijk uiteinde  van  het  

 

 
 

Figuur 1. Ligging van het Keizersplein (Google Maps) 
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 plein (kruispunt met Vlaanderenstraat en Vredeplein) zijn E: 126450, N: 180930; deze 
van het zuidoostelijk uiteinde (kruispunt met Zonnetraat en Korte Zoutstraat) zijn E: 
126780, N: 180620 (bij benadering).  
 

2.2  Korte beschrijving en geschiedenis: Het Keizersplein maakt deel uit van de 
stadsomwalling die vermoedelijk in de eerste helft van de dertiende eeuw werd 
aangelegd (Figuur 2, 1; De Groote 2000; SOLVA 2009a). Dit gebeurde als gevolg van 
de groei van de stad na de bouw van de eerste, elfde-eeuwse omwalling, die o.a. het 
Oud-Hospitaal, opgericht op de plaats van het Zelhof (een toponiem dat mogelijk 
verwijst naar de Karolingische villa die de oorsprong vormt van de stad) en de Sint-
Martinuskerk omvatte (Figuur 2, A). De dertiende-eeuwse omwalling is vandaag nog 
zichtbaar in het straatbeeld, o.a. in de Vaartstraat, Esplanadestraat, Vrijheidstraat, 
Vredeplein, Keizersplein en Zonnestraat (Figuur 2, C).  Delen van de omwalling werden 
opgegraven ter hoogte van de Albert Liénartstraat (Figuur 2, 2), de Vaartstraat (Figuur 2, 
3) en het Vredeplein (Figuur 2, 4).  

 

 
 

Figuur 2. A. De oudste omwalde stedelijke kern, B. Lintbebouwing langs de handelsweg Brugge-Keulen 
(E), C. Laatmiddeleeuwse omwalde stad, D. Castrale motte, 1. Keizersplein, 2. Opgravingen aan de 
Albert Liénartstraat (2006), 3. Opgravingen aan de Dokter André Sierensstraat (2010, 2011), 4. 
Opgravingen op het Vredeplein (2009) (SOLVA 2011, aangepast). 

 
        Uit de opgravingen op het Vredeplein werd duidelijk dat de stadsomwalling bestond uit 

een aarden wal, opgericht met aarde uit de erbuiten gelegen gracht. De aanwezigheid 
van een palissade of muur kon niet aangetoond worden. Ook de grootte van de wal kon 
niet worden achterhaald. De gracht was minstens 30 m breed en 5 m diep. Voor wat 
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betreft de locatie van de gracht, kan gesteld worden dat de woningen aan de westzijde 
van het Vredeplein gelegen zijn op de grachtvullingen, evenals vermoedelijk de 
gebouwen aan de noordzijde van de Vrijheidsstraat, en deze straat zelf. Niettemin is niet 
volledig duidelijk met welke fase van de gracht deze vaststellingen in verband gebracht 
kunnen worden (SOLVA 2009b).  

 

 Op verschillende historische kaarten zijn ter hoogte van het Keizersplein een reeks 
bastions te zien, evenals twee poorten: een nabij het kruispunt van het Keizersplein met 
de Zonnestraat en de Korte Zoutstraat, en een nabij het kruispunt met de 
Vlaanderenstraat en het Vredeplein (Gentse Poort). Het aantal bastions tussen de twee 
poorten varieert op de verschillende historische kaarten: zeven op de kaarten van 
Deventer (c. 1565) en Braun en Hogenberg (1588), negen op de kaart van De Dijn 
(1629), en zes op de kaarten van Sanderus (1649; Figuur 3) en de Beaulieu (1667). 
Mogelijk werd de stadsomwalling dus verschillende keren heraangelegd. Op de meeste 
kaarten lijkt ook een stenen muur zichtbaar tussen de bastions, hoewel dit niet steeds 
zeer duidelijk is. Van de Gentse Poort werden gedurende de opgravingen op het 
Vredeplein vermoedelijke funderingen blootgelegd. Gedurende de opgravingen werden 
ook bakstenen muren aangetroffen in de grachtvulling, die mogelijk te relateren zijn aan 
bastions (SOLVA 2009b).   

 

 
 
Figuur 3. Kaart van Sanderus (1649) met stadsmuur, gracht, bastions en pooorten ter hoogte van het 
huidige Keizersplein en de aangrenzende kruispunten.  

 
2.3  Doel van de survey (woorden met een asterisk worden verklaard in Appendix B bij dit 

rapport): In het kader van de heraanleg van het Keizersplein wordt door SOLVA een 
archeologisch onderzoek verricht in opdracht van de Stad Aalst. Het georadaronderzoek 
beschreven in dit rapport, maakt deel uit van dit onderzoek. Het was de bedoeling op 
een niet-destructieve manier zo veel mogelijk informatie te verwerven over de bodem 
onder het wegdek van het Keizersplein. Meer in het bijzonder stelde zich de vraag of de 
elementen die over de stadsomwalling gekend zijn uit historische kaarten en vroegere 
opgravingen (gracht, aarden wal, bastions, eventueel een stenen muur tussen de bastions) 
konden gedetecteerd worden. Aangezien sommige historische kaarten moeilijk precies 
gegeorefereerd kunnen worden, was het niet duidelijk welke van deze elementen zich 
onder het wegdek van het Keizersplein kunnen bevinden, en welke eerder onder de 
huizen ten noordoosten en zuidwesten van de weg te situeren zijn.  
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 Ten tweede was het de bedoeling de doeltreffendheid van de grondradartechniek te 
testen bij het zoeken naar archeologische sporen in stadskernen in het algemeen, en deze 
van Aalst in het bijzonder. Specifiek rijst onder andere de vraag (1) naar de 
bodemgesteldheid en de mate van attenuatie* van de radargolven die daarvan het gevolg 
is, (2) naar de mate waarin reflecties afkomstig van bovengrondse structuren zoals 
woningen, bomen of lantaarnpalen voorkomen in de ruwe data, in welke mate deze door 
gegevensverwerking kunnen verwijderd of gereduceerd worden, en hoe ze bij de 
interpretatie onderscheiden kunnen worden van ondergrondse reflecties. (3) Een derde 
vraagstelling betreft de verhouding signaal/ruis (signal-to-noise ratio) in een 
stadscontext, die bijvoorbeeld mee bepaald wordt door de aanwezigheid van bronnen 
van elektromagnetische (EM) straling, zoals draadloos internet in woningen. 

   

2.4  Gebruikte prospectiemethode: Georadar* (ook grondradar, ground-penetrating radar of 
GPR genoemd).  

 

2.5  Redenen voor de keuze van deze methode: De rijbaan op het Keizersplein is verhard 
met asfalt. Het voetpad tussen de dubbele bomenrij bestaat uit kasseien. Bovendien 
bevinden er zich nabij de prospectiezone talrijke metalen voorwerpen (bv. lantaarnpalen, 
verkeersborden, metalen afsluiting tussen de rijbaan en het parkje, balustrades van 
huizen; Figuur 4). Op basis hiervan kunnen bepaalde frequent gebruikte 
prospectiemethoden zoals magnetometrie of elektrische weerstandsmetingen niet 
gebruikt worden, en kan georadar geselecteerd worden als de meest aangewezen 
geofysische prospectiemethode (English Heritage 2008).  

 
 

 
 
Figuur 4. Deel van de prospectiezone op het Keizersplein. De rijbanen links en rechts, evenals het pad 
tussen de bomen werden geprospecteerd.  
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3. Methodologie 
 

3.1  Data veldwerk en omstandigheden van de prospectie: Het uitzetten van een aantal vaste 
punten (Figuur 5) gebeurde op 18 juni in de voormiddag, door Pieter Kindermans, 
Wouter De Maeyer en Lieven Verdonck. Voor de grondradarmetingen diende de 
prospectiezone autovrij te zijn. Dit hield in dat het Keizersplein diende afgesloten te 
worden voor het verkeer, en dat er gedurende de prospectie een parkeerverbod nodig 
was. Om de hinder voor het drukke verkeer op het plein zoveel mogelijk beperken, 
werden de metingen uitgevoerd in de nacht van 18 op 19 juni door Lieven Verdonck 
met medewerking van Wouter De Maeyer, en in de nacht van 19 op 20 juni door Lieven 
Verdonck met medewerking van Stijn Van Cauwenbergh, telkens van 21 u tot 6 u.  

 

 
 
 

 Figuur 5. Het Keizersplein, met aanduiding van de GPS-punten, van de bijkomende vaste punten en 
opstelpunten van het totaalstation, en van de geprospecteerde delen van het plein. Voor de verklaring van 
de cijfers: zie de tekst, onderdeel 3.2.  
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 Gedurende de prospectie was de temperatuur ongeveer 15 à 20°C. De 
weersomstandigheden waren droog, met uitzondering van lichte regen in het tweede 
deel van de nacht van 19 op 20 juni. Aangezien de volledige prospectiezone verhard is, 
was het contact van de georadarantennes* met het surveyoppervlak goed. 
 

3.2  Ligging van het meetgrid: Het wegdek van het keizersplein werd zo volledig mogelijk 
geprospecteerd (Figuur 5). De kruispunten aan beide uiteinden van het Keizersplein 
(kruispunt met Vlaanderenstraat en Vredeplein, en kruispunt met Zonnetraat en Korte 
Zoutstraat) werden niet geprospecteerd opdat het verkeer in de buurt van het plein 
mogelijk zou blijven. Een lokaal coördinatensysteem werd ingesteld, met als basis twee 
punten langs de rand van de rijbaan (Figuur 5, nrs. 1 en 2). Met behulp van een 
robotisch totaalstation Trimble S6, ter beschikking gesteld door SOLVA, werden de 
coördinaten van de GPR-metingen bekomen (zie 3.6). Twee punten werden ingemeten 
zowel in het lokaal systeem als met een Trimble RTK-GPS verbonden met het 
FLEPOS-netwerk (Figuur 5, nrs. 3 en 4). Zodoende kon de ligging van de 
prospectiezone ingepast worden in het Lambert-72 coördinatensysteem. Gedurende de 
georadarsurvey werden een aantal opstelpunten gebruikt voor het totaalstation (Figuur 5, 
punten in rood). De coördinaten van deze vrije standplaatsen werden bekomen door het 
inmeten van enkele vaste punten (Figuur 5, punten in groen). De lijst met de coördinaten 
van de gebruikte GPS-punten, alsook van de overige vaste punten en van de 
opstelpunten van het totaalstation, is bijgevoegd in appendix A. 
 

Omwille van wegenwerken was de parkeerstrook nabij het kruispunt met de Zonnestraat 
en de Korte Zoutstraat (Figuur 5, nr. 5) afgesloten met hekken en niet toegankelijk voor 
de prospectie.  

 

3.3  Gebruikte geofysische instrumenten: Er werd gebruik gemaakt van een Sensors & 
Software Spidar georadarsysteem met zes pulseEKKO PRO antennes met frequentie 
500 MHz, parallel gemonteerd onder een houten wagentje voortgetrokken door een quad 
(Figuur 6).  

 

 
 

Figuur 6. Georadar met zes 500 MHz antennes, zoals gebruikt voor de survey van het Keizersplein.  
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 De afstand tussen de middelpunten van de antennes was 25 cm. Binnen de beschikbare 
tijd voor de prospectie (twee nachten) was het niet mogelijk het plein te onderzoeken 
met een antenne met lagere frequentie (bv. 250 MHz). Weliswaar kan het dieptebereik 
van een antenne met een lagere frequentie hoger zijn, doch uit vroegere tests (zie bv. 
Verdonck 2013), is gebleken dat dit niet altijd het geval is. Bovendien is de verticale en 
laterale resolutie van de 500 MHz antenne hoger dan deze van de 250 MHz antenne.  

 

3.4  Dichtheid van de meetpunten: De meetlijnen volgden over het algemeen de oriëntatie 
van de rijbaan. Langs de meetlijnen werd een meting gedaan om de 2 cm. De meetlijnen 
lagen maximaal 25 cm van elkaar, meestal ongeveer 15 cm (Figuur 7).  

 

 
 

Figuur 7. Voorbeeld van georadar-meetlijnen nabij het kruispunt van het Keizersplein en de Korte 
Nieuwstraat. 

 
3.5 Configuratie van de instrumenten: Bij de georadarprospectie was de temporele 

meetdichtheid* 200 ps*, en het tijdsvenster* 80 ns*. De stack* bedroeg 8.  
 

3.6 Meetmethode: De georadarprospectie werd uitgevoerd in step mode* doormiddel van 
een odometer* die het signaal gaf voor een meting om de 2 cm (zie 3.4). Het 
totaalstation volgt het prisma, dat boven de grondradarantennes gemonteerd is (Figuur 
6). Op die manier zijn de coördinaten van elke georadarmeting gekend. Het 
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prospectieoppervlak werd onderverdeeld in twee zones (Figuur 8), waarbinnen de 
meetlijnen in dezelfde richting en zin geprospecteerd werden, omdat de opstelling van 
het robotisch totaalstation geen zig-zag prospectie toeliet. Het totaalstation stond immers 
steeds in het verlengde van de meetlijnen. Aangezien het prisma laag gemonteerd is 
boven de antennes, kan er enkel gemeten worden als de quad en de antennes zich 
verwijderen van het totaalstation. Rijdt de quad naar het totaalstation toe, dan bevinden 
de quad en de bestuurder zich in de zichtlijn tussen het totaalstation en het prisma. 
Enkele zones werden niet in noordwestelijke of zuidoostelijke richting geprospecteerd, 
nabij een gebogen wegrand of een hoek (Figuur 8, nrs. 1‒4).  

 

 
 

 
 Figuur 8. Zones geprospecteerd d.m.v. georadar in zuidoostelijke en noordwestelijke richting. Voor de 

verklaring van de cijfers: zie de tekst, onderdeel 3.6.  
 

 Aangezien de meetlijnen in de richting van de rijbaan lagen, volstond het verschillende 
constante afstanden van het trottoir of de boordstenen aan te houden om het 
meetoppervlak volledig te bedekken d.m.v. parallelle lijnen (Figuur 7). Er waren geen 
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andere visuele referenties zoals jalons nodig. Een lokaal coördinatensysteem werd 
vastgelegd (zie 3.2), waarbij de coördinaten x = 1000 m, y = 1000 m werden toegekend 
aan een punt net ten zuiden van het kruispunt van het Keizersplein en de Boterstraat 
(Figuur 5, nr. 1). Een tweede punt (met coördinaten x = 1000 m, y = 1059.48 m) bevindt 
zich ten zuiden van het kruispunt van het Keizersplein met de Korte Nieuwstraat (Figuur 
5, nr. 2). Binnen dit coördinatensysteem werden verder dertien vaste punten uitgezet en 
gematerialiseerd door landmeetnagels. Deze laatste werden gebruikt om de coördinaten 
van de verschillende opstelpunten van het totaalstation te verkrijgen. Voor een overzicht 
van deze opstelpunten, zie Figuur 5, rode punten, en zie appendix A.  

 

3.7  Gegevensverwerking: De georadargegevens werden gedownload en verwerkt met 
behulp van algoritmes geschreven in Matlab door Lieven Verdonck. De volgende 
verwerkingsstappen werden toegepast op de gegevens van het Keizersplein te Aalst:  
   

• Er werd gebruik gemaakt van een dewow* filter. 
• Een algoritme werd toegepast om de ‘time zero’* van ieder spoor* gelijk te 

schakelen. 
• Een uniforme gain* werd gehanteerd voor de volledige dataset.  
• De gegevens werden gefilterd met een band-pass filter* met cut-off frequenties 

100 MHz‒1 GHz.  
• Een algoritme ter verwijdering van horizontaal lineair achtergrondruis* werd 

toegepast.  
• Bij het begin van de metingen werd vastgesteld dat de achtergrondruis in 

bepaalde zones van het plein zeer sterk was. Wellicht wordt deze ruis ten dele 
veroorzaakt door bronnen van EM straling rond het plein, zoals draadloze 
internetverbindingen. Voor een ander deel speelt vermoedelijk de weerkaatsing 
van het signaal van de grondradar zelf door bovengrondse structuren rond het 
plein (voornamelijk gebouwen) een rol. Om deze ruis zoveel mogelijk te 
neutraliseren, werd beslist de afstand tussen de metingen langs de meetlijnen te 
verlagen van 5 cm (standaard door ons gebruikte afstand) tot 2 cm.  
Bij de verwerking werd een horizontale (ruimtelijke) running average filter 
gebruikt in de richting van de meetlijn. Deze filter omvatte drie sporen*. 
Vervolgens werd een meetdichtheid langs de meetlijnen van 4 cm bekomen door 
het gemiddelde te nemen van 2 sporen. Dit resulteerde in een verminderde 
achtergrondruis.   

• De gegevens met tussenafstand ca. 15 cm × 4 cm (zie 3.4) werden 
geïnterpoleerd* d.m.v. een Delaunay triangulatie. Op die manier werd een 
meetdichtheid van 5 cm × 5 cm verkregen. 

• De golfsnelheid* werd bepaald d.m.v. ‘migration velocity analysis’: een 
tweedimensionaal Stolt migratie*-algoritme werd toegepast op geselecteerde 
profielen*. Dit leverde een golfsnelheid op van 0.1155 m/ns nabij het wegdek, 
dalend tot 0.0944 m/ns op een diepte van 1,1 m. Deze golfsnelheid diende als 
input voor de driedimensionale migratie van alle gegevens afkomstig van het 
Keizersplein. Het effect van de migratie is zichtbaar bv. in een aantal 
nutsleidingen die scherper in beeld gebracht worden na migratie (Figuur 9). Voor 
een aantal metalen structuren is dit niet het geval, aangezien ze gekenmerkt 
worden door multiples*, en dus niet correct gemigreerd worden met een 
optimale golfsnelheid. Zo zijn er bv. artefacten te zien rond de metalen 
waterslikkers (Figuur 9, pijlen). Hoewel getracht werd zo zorgvuldig 
mogelijkheid tot de vermelde golfsnelheid*, en bijgevolg tot de voorgestelde 
diepte van de structuren te komen, vormen deze steeds een schatting. Een 
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accurate golfsnelheid (en diepte van de structuren) kan enkel verkregen worden 
door destructieve ingrepen (sondages).  

• De omzetting van tijd naar diepte vond plaats gebruik makend van de hierboven 
vermelde golfsnelheid*.  

• Een gedetailleerd digitaal hoogtemodel (DHM) van het prospectie-oppervlak 
werd tegelijk met de grondradarmetingen gecreëerd d.m.v. het robotisch 
totaalstation (Figuur 10; zie 3.2 en 3.6). Aanvankelijk werd aan het punt met x-
coördinaat 1000 m en y-coördinaat 1000 m binnen het lokaal coördinatensysteem 
(Figuur 5, nr. 1) de hoogte 10 m toegekend. Vervolgens werd de hoogte boven 
zeeniveau bekomen met behulp van de twee opgemeten GPS-punten. De laagste 
delen van het plein bevinden zich aan weerszijden van de dubbele bomenrij 
(minimale hoogte ca. 13,17 m), de hoogste zijn gesitueerd nabij het kruispunt 
met de Vlaanderenstraat en het Vredeplein (maximale hoogte ca. 14,77 m). 
Gezien de lengte van het plein zijn de niveauverschillen vrij gering. Daarom 
werd een topografische correctie toegepast op de grondradargegevens, bestaande 
uit een eenvoudige verticale verschuiving, en gebeurde geen correctie voor de 
helling van de grondradarantennes.  
 

 
 

Figuur 9. Depth-slice die de ondergrond van het Keizersplein tussen de kruispunten met de Korte 
Nieuwstraat en de Arbeidstraat voorstelt, op een diepte van ca. 70‒75 cm onder het 
wegoppervlak (vóór topografische correctie). Boven: vóór migratie, onder: na driedimensionale 
migratie. Na migratie is de begrenzing van een aantal structuren duidelijker. Merk ook de 
metalen waterslikkers op, die na migratie artefacten vertonen buiten hun werkelijke omvang (zie 
de pijlen).  
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• Uit de gegevens na topografische correctie werden depth slices* met een dikte 
van 5 cm gecreëerd.  

 

3.8 Voorstelling van de gegevens: De geofysische resultaten werden omgezet naar 
rasterbeelden in grijsschaal. De grijsschaal heeft een minimum van -3 maal de 
standaardafwijking van de georadargegevens (zwart) en een maximum van +3 maal de 
standaardafwijking (wit). Alle waarden hoger dan het maximum of lager dan het 
minimum kregen respectievelijk de maximum- en minimumwaarde. Deze rasterbeelden 
werden vervolgens ingevoerd in AutoCAD* en ArcGIS* voor interpretatie. 

 

 
 
 

Figuur 10. Digitaal hoogtemodel van het Keizersplein (in meter boven zeeniveau). 
 

 
4. Resultaten en interpretatie 
 

4.1   Algemene opmerkingen: De resultaten van de georadarprospectie en hun interpretatie 
zijn afgebeeld in een reeks van depth slices* met een dikte van 5 cm, tot een diepte van 
1,2 m (Figuren 11‒14, 15a‒32a en 33‒34; een aantal diepere slices zijn enkel 
opgenomen op de CD-Rom bij dit rapport). Deze slices volgen de topografie van het 
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Keizersplein (Figuur 10), d.w.z. ze vertegenwoordigen een bepaalde diepte onder het 
loopvlak, geen constante hoogte boven zeeniveau. Voor de depth slices van 20 tot 110 
cm is ook een interpretatietekening gegeven (Figuren 15b‒32b), waarin de zones met 
sterkere reflecties zijn aangegeven. Figuur 35 omvat de interpretatie van alle lineaire 
structuren of structuren van beperkte omvang, die voorkomen op een diepte tussen 0 en 
130 cm.  Alle depth slices en interpretatietekeningen zijn eveneens in hogere resolutie te 
vinden op de CD-Rom. 

 

 Op de depth slices zijn de lichte zones deze waar de georadargolven teruggekaatst 
werden omwille van de aanwezigheid van structuren met een verschillend vochtgehalte 
van de rest van de bodem (bv. nutsleidingen of stenen structuren). In de donkere zones 
werden de georadargolven niet gereflecteerd of was de reflectie zwak.  

 

4.2 Interpretatie van de resultaten: De zeer ondiepe depth slices (van 0 tot 20 cm) worden 
gekenmerkt door een belangrijk aantal sporen, vermoedelijk afkomstig van sleuven voor 
nutsleidingen. In sommige gevallen (bv. Figuur 12, nrs. 1‒5) verschijnen deze als een 
donkere, negatieve anomalie (d.w.z. een zwakkere reflectie dan in de omliggende 
bodem), wat kan wijzen op minder compacte opvulling. Sommige van deze sporen zijn 
ook bovengronds zichtbaar in de vorm van ingrepen in het asfaltwegdek. In de diepere 
lagen is binnenin de negatieve anomalie dikwijls een smallere lichte (positieve) 
anomalie zichtbaar: de eigenlijke nutsleiding die in de sleuf gelegd werd (zie bv. Figuur 
24a, nrs. 1‒4).  

 

 Op bepaalde plaatsen zijn ook grotere rechthoekige ingrepen zichtbaar in het asfalt, 
alsook in de lagen onmiddellijk daaronder (bv. Figuur 12, nrs. 6‒8). In Figuur 35 
werden alle diepere sporen die gelegen zijn onder een verstoring van de oppervlakkige 
lagen (van 0 tot 20 cm) ingekleurd in blauw. Hoewel dit niet noodzakelijk het geval is, 
zijn de meeste van deze diepere sporen omwille van hun locatie waarschijnlijk in 
verband te brengen met recente verstoringen.  

 

 Andere lineaire sporen zijn niet in verband te brengen met anomalieën in de zeer 
ondiepe lagen, maar vallen samen met bepaalde elementen in de ontwerptekening voor 
de heraanleg van het Keizersplein (‘Ontwerp Keizersplein.dwg’), ons ter beschikking 
gesteld door SOLVA en de Stad Aalst. Deze tekening bevat ook de bestaande toestand. 
Meer specifiek vallen een aantal sporen samen met onder andere de lagen BT-LON1 en 
BT-LON2 (nutsleidingen), WPI9 (waterslikkers), WRI1 en WRI2 (zichtbare putdeksels) 
in deze ontwerptekening. De structuren die op deze manier samenvallen met gekende 
nutsvoorzieningen, werden groen ingekleurd in Figuur 35. Niet alle nutsleidingen die 
voorkomen in de ontwerptekening, werden gedetecteerd door de grondradarprospectie. 
Dit is mogelijk te wijten aan het feit dat niet alle leidingen exact op hun juiste locatie 
zijn aangegeven in de ontwerptekening, maar het is ook mogelijk dat bepaalde leidingen 
buiten het bereik van de grondradar zijn gebleven. Dit laatste geldt zeker voor de 
leidingen dieper dan 1 m. 

 

 Omgekeerd komen sommige lineaire structuren die werden waargenomen gedurende de 
grondradarprospectie, niet voor op de ontwerptekening (deze werden ingekleurd in 
oranje in Figuur 35). Deze structuren hebben dus mogelijk een archeologische betekenis. 
De meeste van deze lineaire structuren komen voor in maximum 5 à 6 depth slices van 5 
cm dik, m.a.w. ze strekken zich uit over een diepte van niet meer dan 30 cm. Ook zijn ze 
zelden breder dan 30 cm. Hun omvang wijst dus ook hier in de richting van 
nutsvoorzieningen, eerder dan muurstructuren of archeologische structuren die deel 
uitmaken van de stadsomwalling (gracht, bastions, defensieve muren).  
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 Slechts enkele structuren zijn niet-lineair en strekken zich uit over een grotere diepte. 
het gaat bijvoorbeeld om structuur nr. 1 (Figuur 35; zie ook bv. Figuur 22a), die een 
vierkante vorm vertoont met zijde ca. 2,5 m, en zichtbaar is op een diepte van ca. 45 tot 
150 cm onder het huidige loopvlak. Halfcirkelvormige structuur nr. 2 (Figuur 35; zie 
ook bv. Figuur 24a, nr. 5) is ongeveer 1,5 breed, en bevindt zich op ca. 50 tot 110 cm 
diepte. Een derde structuur is rechthoekig en meet ongeveer 6,5 m × 3 m, doch tekent 
zich slechts duidelijk af in de lagen van 40 tot 75 cm diepte (zie bv. Figuur 22a, nr. 2). 
De reflectie veroorzaakt door elk van deze anomalieën is relatief sterk, zodat men kan 
uitgaan van structuren in harde materialen, bv. steen.  

 

 Naast deze structuren, die zich kenmerken door duidelijke, sterke reflecties, bevatten de 
resultaten ook een aantal zones met reflecties die enigszins sterker zijn dan de rest van 
de bodem, maar niet toelaten te besluiten tot de aanwezigheid van constructies in harde 
materialen. Deze zones met verhoogde reflectiesterkte zijn voor de verschillende dieptes 
aangegeven in Figuren 15b‒32b. Er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen het 
gedeelte van het prospectiegebied ten noordwesten van het parkje met de dubbele 
bomenrij enerzijds, en het gebied ten zuidwesten en noordoosten van de dubbele 
bomenrij anderzijds. Voor wat betreft het deel ten noordwesten van het parkje, is de 
ligging van de zones met verhoogde reflectie niet consistent in de diepte (vergelijk bv. 
Figuren 15b, 19b, 23b en 27b). Vermoedelijk hebben we dus te maken met subtiele 
verschillen in bodemsamenstelling op de verschillende dieptes, mogelijk geaccentueerd 
door graafwerken voor de aanleg van de weg of van nutsvoorzieningen. Bovendien lijkt 
de enige strook in het noordwestelijk deel van het prospectiegebied waar de bodem over 
de ganse diepte (0‒110 cm) weinig of geen reflecties vertoont (zie bv. Figuur 26a) 
samen te vallen met één, of mogelijk twee parallelle leidingen (Figuur 35, 3 en 4), en 
gaat het dus vermoedelijk om een aanlegsleuf die werd opgevuld met een minder 
compacte bodem, die minder reflecties veroorzaakt.  

 

 De situatie is enigszins verschillend onder de rijbanen ten noordoosten en zuidwesten 
van de dubbele bomenrij. Daar is de locatie van de zones met verhoogde reflectiesterkte 
consistenter in de diepte (vergelijk bv. opnieuw Figuren 19b, 23b en 27b). Deze komen 
voor langs de buitenrand van de rijbaan (d.w.z. langs de rand die het dichtst bij de 
gebouwen rond het plein gelegen is), in een strook van 2,2 tot 2,4 m breed, dus iets meer 
dan een derde van de breedte van de rijbaan. Deze strook werd gedetecteerd onder de 
ganse lengte van de zuidwestelijke rijbaan; ze is daarentegen slechts aanwezig onder een 
gedeelte van de noordoostelijke rijbaan.  

  

 Een mogelijke hypothese bestaat erin dat de minder reflectieve (donkerder) zone tussen 
deze twee stroken met verhoogde reflectie, gemiddeld ongeveer 17 m breed, in verband 
staat met de gracht die behoorde tot de stadsomwalling. De grachtvulling zou in die 
hypothese minder reflecties veroorzaken dan de oorspronkelijke bodem ten noordoosten 
en zuidwesten, aangezien de vulling iets minder compact en iets vochtiger zou zijn. De 
reeds besproken rechthoekige structuur in Figuur 22, nr. 2 springt wat vooruit uit de 
noordoostelijke reflectieve strook, en zou kunnen geïnterpreteerd worden als afkomstig 
van een bastion.  

 

 Een aantal factoren noodzaken ons de nodige kanttekeningen te plaatsen bij 
bovenstaande hypothese. Ten eerste komen de twee parallelle stroken met verhoogde 
reflectie, gescheiden door een tussenruimte van ongeveer 17 m, enkel voor waar de 
rijbaan gesplitst is door het parkje met de dubbele bomenrij. In het gebied ten 
noordwesten van het parkje komen zoals gezegd reflecties voor over nagenoeg de 
volledige breedte van de weg, zodat hier geen loop van een mogelijke gracht herkenbaar 
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is. Hetzelfde geldt ten dele voor het deel van de prospectiezone ten zuidoosten van het 
parkje. Tenslotte komen ook onder het gangpad tussen de bomen zones met sterkere 
reflecties voor (zie bv. Figuren 15‒20 en 35).  

 

 Ten tweede is er slechts één mogelijk bastion zichtbaar, daar waar zich volgens de 
historische kaarten minimum zes bastions bevonden tussen de twee uiteinden van het 
plein (zie 2.2). Weliswaar is het mogelijk dat de resten van de andere bastions zich 
dieper bevinden, buiten het dieptebereik van de grondradar, dat voor het Keizersplein 
naar schatting iets meer dan 1 m bedraagt.  

 

 Tenslotte kunnen de zones met verhoogde reflecties te maken hebben met vroegere 
graafwerken of een vroegere (her)aanleg van de rijbaan, waarbij er zich lichte 
verschillen kunnen gevormd hebben tussen de bodem onder de huidige rijweg, en deze 
onder de huidige parkeerstrook. Weliswaar zijn voor een andere aanleg van het plein 
geen aanwijzingen te vinden op de historische kaarten (bv. op de kadasterkaart uit 1818, 
of op deze van Popp).  

 

 In de depth slices op een diepte groter dan 1,1 m zijn behalve enkele structuren enkel 
nog de reflecties veroorzaakt door de metalen waterslikkers te zien. Deze reflecties zijn 
in werkelijkheid ‘multiples’* (zie 3.7), d.w.z. meervoudige terugkaatsingen tussen de 
grondradarantennes en een (ondiep) metalen voorwerp, zodat dit metalen voorwerp zich 
schijnbaar uitstrekt over een grotere diepte. Het gaat hier dus om artefacten. In de 
werkelijkheid ligt het dieptebereik van het instrument dus vermoedelijk rond 1,1 m. 

 
5. Besluit 
 

5.1   Mate waarin de doelstellingen van de survey verwezenlijkt werden: De vraagstellingen, 
geformuleerd in punt 2.3 van dit rapport kunnen als volgt door het geofysisch onderzoek 
beantwoord worden. (1) Uit de grondradarprospectie komen geen elementen naar voren 
die met relatieve zekerheid kunnen geïnterpreteerd worden als behorend tot de 
stadsomwalling. De aanwezigheid van sporen van een gracht met een breedte van meer 
dan 15 m zou kunnen aangevoerd worden op basis van twee stroken met sterkere 
reflecties (grachtoevers?), maar deze hypothese lijkt zich niet te bevestigen over de 
volledige prospectiezone. (2) De attenuatie* (signaalverzwakking als gevolg van 
conductieve bestanddelen in de bodem) van de radargolven bij de prospectie op het 
Keizersplein was aanzienlijk. Niettemin was het mogelijk de (vermoedelijk 
hoofdzakelijk recente) structuren in de lagen tot 1 m diepte in detail en met hoge 
resolutie in beeld te brengen, zodat de doeltreffendheid van grondradarprospectie voor 
de ondiepe ondergrond onder een verhard oppervlak in stedelijke contexten bevestigd 
wordt door deze prospectie. Als gevolg van de attenuatie kunnen echter geen uitspraken 
gedaan worden over eventuele dieper gelegen resten van de stadsomwalling van Aalst. 
Tot op een diepte van iets meer dan 1 m waren zowel bovengrondse reflecties (door 
bomen, lantaarnpalen, gebouwen etc.) als het algemeen ruisniveau veroorzaakt door 
bronnen van EM straling beperkt. Vanaf die diepte neemt de relatieve sterkte van de ruis 
snel toe, en is het onmogelijk uitspraken te doen over de ondergrond. 

 

5.2   Samenvatting van de resultaten: Zoals niet ongebruikelijk is in een stedelijk context, 
vertonen de resultaten van de grondradarprospectie op het Keizersplein een grote 
complexiteit. Een aantal anomalieën zijn te relateren aan zeer oppervlakkige structuren, 
te zien in de depth slices tussen 0 en 20 cm. Andere kunnen in verband gebracht worden 
met nutsleidingen die voorkomen op bestaande plannen van de ondergrond van het 
Keizersplein. Ook de meeste overige anomalieën zijn lineair, en strekken zich uit over 
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een geringe diepte. Slechts enkele, niet-lineaire structuren veroorzaken sterke reflecties 
en strekken zich uit over een grotere diepte. Mogelijk hebben deze een archeologische 
betekenis, maar deze is niet duidelijk op basis van de prospectieresultaten. Tenslotte 
bevinden zich aan weerszijden van de dubbele bomenrij stroken met licht verhoogde 
reflectiesterkte. Een hypothese kan erin bestaan dat het gebied tussen deze twee stroken 
in verband staat met de gracht behorend tot de stadsomwalling. Deze mogelijke loop 
wordt echter niet bevestigd onder het noordwestelijk deel van het plein. Indien bastions 
of muren behorend tot de stadsomwalling goed bewaard zijn, bevinden deze zich 
vermoedelijk op een diepte groter dan 1 m, het dieptebereik van de grondradar op het 
Keizersplein. 

 

5.3  Aanbevelingen: Een aantal vaststellingen op basis van de grondradarprospectie kunnen 
moeilijk geïnterpreteerd worden op basis van de loutere prospectiegegevens. Het kan 
nuttig zijn het niet-destructief onderzoek op deze plaatsen te laten volgen door beperkte 
opgravingen. Van mogelijk archeologisch belang is meer bepaald de vraag naar de 
betekenis van de overgang tussen de twee stroken met verhoogde reflectiesterkte, 
gelegen onder de rijbanen ten noordoosten en zuidwesten van de dubbele bomenrij, en 
de zone ertussen met lagere reflectiesterkte. Verder zouden ook enkele structuren die 
niet ondubbelzinnig kunnen gekoppeld worden aan recente verstoringen of aan de 
aanwezigheid van nutsleidingen, nader kunnen onderzocht worden (zie Figuur 22a, nr. 1, 
en Figuur 35, nrs. 1 en 2).  

 
6. Belangrijke opmerking i.v.m. de aard van geofysische resultaten  
 

De resultaten van geofysische prospecties en de erop volgende interpretatie mogen niet 
behandeld worden als een absolute voorstelling van de onderliggende structuren. 
Ondanks het feit dat de metingen beschreven in dit rapport zijn uitgevoerd op een 
manier die de bodemstructuren optimaal detecteert, is geen enkele geofysische techniek 
in staat alle bodemfenomenen waar te nemen. Normaalgezien is het enkel mogelijk om 
volledig de aard van de anomalieën aan te tonen door middel van destructieve methoden, 
zoals proefopgravingen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

Figuur 11. Depth slice op een diepte van 0‒5 
cm onder het huidig oppervlak van het 
Keizersplein (coördinatensysteem: Lambert 
1972). 



 

 

 

Figuur 12. Depth slice op een diepte van 5‒10 cm 
onder het huidig oppervlak van het Keizersplein. 
Voor de verklaring van de getallen: zie de tekst, 
onderdeel 4.2 (coördinatensysteem: Lambert 
1972). 



 

 

 

Figuur 13. Depth slice op een diepte van 10‒15 
cm onder het huidig oppervlak van het 
Keizersplein (coördinatensysteem: Lambert 1972). 



 

 

 

  

Figuur 14. Depth slice op een diepte van 15‒20 
cm onder het huidig oppervlak van het 
Keizersplein (coördinatensysteem: Lambert 1972). 



 

 

 

Figuur 15a. Depth slice op een diepte van 20‒25 
cm onder het huidig oppervlak van het 
Keizersplein (coördinatensysteem: Lambert 1972). 



 

 

 

Figuur 15b. Depth slice op een diepte van 20‒25 
cm, met aanduiding van de zones met verhoogde 
reflectiesterkte (coördinatensysteem: Lambert 
1972). 



 

 

 

Figuur 16a. Depth slice op een diepte van 25‒30 
cm onder het huidig oppervlak van het 
Keizersplein (coördinatensysteem: Lambert 1972). 



 

 

 

Figuur 16b. Depth slice op een diepte van 25‒30 
cm, met aanduiding van de zones met verhoogde 
reflectiesterkte (coördinatensysteem: Lambert 
1972). 



 

 

 

Figuur 17a. Depth slice op een diepte van 30‒35 
cm onder het huidig oppervlak van het 
Keizersplein (coördinatensysteem: Lambert 1972). 



 

 

 

Figuur 17b. Depth slice op een diepte van 30‒35 
cm, met aanduiding van de zones met verhoogde 
reflectiesterkte (coördinatensysteem: Lambert 
1972). 



 

 

 

Figuur 18a. Depth slice op een diepte van 35‒40 
cm onder het huidig oppervlak van het 
Keizersplein (coördinatensysteem: Lambert 1972). 



 

 

 

Figuur 18b. Depth slice op een diepte van 35‒40 
cm, met aanduiding van de zones met verhoogde 
reflectiesterkte (coördinatensysteem: Lambert 
1972). 



 

 

 

Figuur 19a. Depth slice op een diepte van 40‒45 
cm onder het huidig oppervlak van het 
Keizersplein (coördinatensysteem: Lambert 1972). 



 

 

 

Figuur 19b. Depth slice op een diepte van 40‒45 
cm, met aanduiding van de zones met verhoogde 
reflectiesterkte (coördinatensysteem: Lambert 
1972). 



 

 

 

Figuur 20a. Depth slice op een diepte van 45‒50 
cm onder het huidig oppervlak van het 
Keizersplein (coördinatensysteem: Lambert 1972). 



 

 

 

Figuur 20b. Depth slice op een diepte van 45‒50 
cm, met aanduiding van de zones met verhoogde 
reflectiesterkte (coördinatensysteem: Lambert 
1972). 



 

 

 

Figuur 21a. Depth slice op een diepte van 50‒55 
cm onder het huidig oppervlak van het 
Keizersplein (coördinatensysteem: Lambert 1972). 



 

 

 

Figuur 21b. Depth slice op een diepte van 50‒55 
cm, met aanduiding van de zones met verhoogde 
reflectiesterkte (coördinatensysteem: Lambert 
1972). 



 

 

 

Figuur 22a. Depth slice op een diepte van 55‒60 
cm onder het huidig oppervlak van het 
Keizersplein. Voor de verklaring van de getallen: 
zie de tekst, onderdeel 4.2 (coördinatensysteem: 
Lambert 1972). 



 

 

 

Figuur 22b. Depth slice op een diepte van 55‒60 
cm, met aanduiding van de zones met verhoogde 
reflectiesterkte (coördinatensysteem: Lambert 
1972). 



 

 

 

Figuur 23a. Depth slice op een diepte van 60‒65 
cm onder het huidig oppervlak van het 
Keizersplein (coördinatensysteem: Lambert 1972). 



 

 

 

Figuur 23b. Depth slice op een diepte van 60‒65 
cm, met aanduiding van de zones met verhoogde 
reflectiesterkte (coördinatensysteem: Lambert 
1972). 



 

 

 

Figuur 24a. Depth slice op een diepte van 65‒70 
cm onder het huidig oppervlak van het 
Keizersplein. Voor de verklaring van de getallen: 
zie de tekst, onderdeel 4.2 (coördinatensysteem: 
Lambert 1972). 



 

 

 

Figuur 24b. Depth slice op een diepte van 65‒70 
cm, met aanduiding van de zones met verhoogde 
reflectiesterkte (coördinatensysteem: Lambert 
1972). 



 

 

 

Figuur 25a. Depth slice op een diepte van 70‒75 
cm onder het huidig oppervlak van het 
Keizersplein (coördinatensysteem: Lambert 1972). 



 

 

 

Figuur 25b. Depth slice op een diepte van 70‒75 
cm, met aanduiding van de zones met verhoogde 
reflectiesterkte (coördinatensysteem: Lambert 
1972). 



 

 

 

Figuur 26a. Depth slice op een diepte van 75‒80 
cm onder het huidig oppervlak van het 
Keizersplein (coördinatensysteem: Lambert 1972). 



 

 

 

Figuur 26b. Depth slice op een diepte van 75‒80 
cm, met aanduiding van de zones met verhoogde 
reflectiesterkte (coördinatensysteem: Lambert 
1972). 



 

 

 

Figuur 27a. Depth slice op een diepte van 80‒85 
cm onder het huidig oppervlak van het 
Keizersplein (coördinatensysteem: Lambert 1972). 



 

 

 

Figuur 27b. Depth slice op een diepte van 80‒85 
cm, met aanduiding van de zones met verhoogde 
reflectiesterkte (coördinatensysteem: Lambert 
1972). 



 

 

 

Figuur 28a. Depth slice op een diepte van 85‒90 
cm onder het huidig oppervlak van het 
Keizersplein (coördinatensysteem: Lambert 1972). 



 

 

 

Figuur 28b. Depth slice op een diepte van 85‒90 
cm, met aanduiding van de zones met verhoogde 
reflectiesterkte (coördinatensysteem: Lambert 
1972). 



 

 

 

Figuur 29a. Depth slice op een diepte van 90‒95 
cm onder het huidig oppervlak van het 
Keizersplein (coördinatensysteem: Lambert 1972). 



 

 

 

Figuur 29b. Depth slice op een diepte van 90‒95 
cm, met aanduiding van de zones met verhoogde 
reflectiesterkte (coördinatensysteem: Lambert 
1972). 



 

 

 

Figuur 30a. Depth slice op een diepte van 95‒100 
cm onder het huidig oppervlak van het 
Keizersplein (coördinatensysteem: Lambert 1972). 



 

 

 

Figuur 30b. Depth slice op een diepte van 95‒100 
cm, met aanduiding van de zones met verhoogde 
reflectiesterkte (coördinatensysteem: Lambert 
1972). 



 

 

 

Figuur 31a. Depth slice op een diepte van 
100‒105 cm onder het huidig oppervlak van het 
Keizersplein (coördinatensysteem: Lambert 1972). 



 

 

 

Figuur 31b. Depth slice op een diepte van 
100‒105 cm, met aanduiding van de zones met 
verhoogde reflectiesterkte (coördinatensysteem: 
Lambert 1972). 



 

 

 

Figuur 32a. Depth slice op een diepte van 
105‒110 cm onder het huidig oppervlak van het 
Keizersplein (coördinatensysteem: Lambert 1972). 



 

 

 

Figuur 32b. Depth slice op een diepte van 
105‒110 cm, met aanduiding van de zones met 
verhoogde reflectiesterkte (coördinatensysteem: 
Lambert 1972). 



 

 

 

Figuur 33. Depth slice op een diepte van 110‒115 
cm onder het huidig oppervlak van het 
Keizersplein (coördinatensysteem: Lambert 1972). 



 

 

 

Figuur 34. Depth slice op een diepte van 115‒120 
cm onder het huidig oppervlak van het 
Keizersplein (coördinatensysteem: Lambert 1972). 



 

 

 

Figuur 35. Gezamenlijke interpretatie van alle 
depth slices in Figuren 11 tot 34 (d.w.z. voor een 
diepte tussen 0 en 120 cm). Enkel de lineaire 
structuren en deze van beperkte omvang werden 
opgenomen. Voor de grotere zones met verhoogde 
reflectiesterkte: zie Figuren 15b tot 32b. Voor de 
verklaring van de getallen: zie de tekst, onderdeel 
4.2 (coördinatensysteem: Lambert 1972). 
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Appendix A: Tabellen met coördinaten (zie ook Figuur 5) 
  
Punt nr. x (locaal systeem) y (locaal systeem) hoogte (locaal systeem) x (Lambert 1972) y (Lambert 1972) hoogte (boven zeeniveau) 

1 996.324 1082.298 10.122 126573.136 180805.501 13.707 

2 984.254 1181.697 10.305 126492.132 180864.292 13.915 
 

Tabel A1. Lijst met punten, opgemeten met RTK-GPS. 
 

  
Punt nr. x (locaal systeem) y (locaal systeem) hoogte (locaal systeem) 

1 1000 1000 10 

2 1000 1059.48 10.033 
 

Tabel A2. Lijst met punten gebruikt voor de oriëntatie van het locaal coördinatensysteem. 
 
   

Punt nr. x (locaal systeem) y (locaal systeem) hoogte (locaal systeem) 

1 1006.486 1067.068 9.859 

2 1006.42 1012.11 9.94 

3 1006.393 939.537 9.801 

4 1006.091 854.555 10.04 

5 1000.593 1113.931 10.308 

6 1000.004 1199.018 10.557 

7 989.963 1205.868 10.618 

8 984.254 1181.697 10.305 

9 986.079 1102.457 10.089 

10 984.186 1063.991 9.924 

11 984.115 1005.627 9.759 

12 984.041 935.681 9.602 

13 989.998 854.738 9.875 
 

Tabel A3. Lijst met vaste punten, ingemeten met totaalstation en gematerialiseerd door landmeetnagels. 
 

Punt nr. x (locaal systeem) y (locaal systeem) hoogte (locaal systeem) 

1 1004.648 817.309 10.577 

2 985.299 1086.11 10.103 

3 994.441 1076.824 10.293 

4 995.306 1077.058 10.288 

5 993.424 1122.179 10.498 

6 997.493 877.752 10.267 
 

Tabel A4. Lijst met opstelpunten totaalstation gedurende georadarsurvey. 
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Appendix B: Technische informatie 
 

B.1    Beschrijving van georadarprospectie 
 

Bij prospectie met georadar (grondradar, ground-penetrating radar, GPR) worden 
radargolven in de bodem gestuurd. Wanneer deze stoten op een overgang tussen twee 
lagen of structuren met verschillende fysische eigenschappen, wordt een deel van de 
energie teruggekaatst. Een ander deel vervolgt zijn weg dieper in de bodem en kan 
teruggekaatst worden door een dieperliggende overgang (Leckebusch & Green 2000).  

 

Of een golf zal teruggekaatst worden, is hoofdzakelijk afhankelijk van verschillen in het 
vochtgehalte tussen de bodemlagen of -structuren. Wanneer in een normale bodem een 
stenen fundering aanwezig is, zal de radargolf teruggekaatst worden op de overgang 
tussen de bodem en de stenen fundering, aangezien beide hoogstwaarschijnlijk een 
verschillend vochtgehalte vertonen. 

 

 
 

Figuur B1. Het GPR toestel dat gebruikt wordt aan de Universiteit Gent 
 
Een georadartoestel (Figuur B1) bestaat uit een zender en een ontvanger. Deze laatste 
detecteert de radargolf wanneer hij na terugkaatsing aan de oppervlakte terugkomt. Het 
tijdsverloop tussen het uitzenden van de golf en de aankomst ervan geeft een aanwijzing 
over de diepte van de structuren. 
 

Zenders en ontvangers met verschillende frequentie kunnen gebruikt worden. Bij een 
hogere frequentie is de horizontale en verticale resolutie hoger. Naarmate de resolutie 
hoger wordt, kan het toestel structuren detecteren die op kleinere afstand van elkaar 
liggen. Zo kunnen theoretisch met een frequentie van 500 MHz structuren 
onderscheiden worden die in verticale richting minimum 5 cm van elkaar verwijderd 
zijn, en in horizontale richting minimum 30 cm (op 1 m diepte). Een antenne met een 
lagere frequentie (bv. 250 MHz) kan een groter dieptebereik hebben, maar heeft een 
lagere resolutie. Zowel 500 als 250 MHz worden regelmatig gebruikt bij archeologisch 
onderzoek. 
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In bepaalde bodemtypes (bv. in kleibodems of zeer vochtige bodems) kan het 
dieptebereik onvoldoende zijn om de archeologische structuren waar te nemen.  
 

 
Figuur B2. Verticale bodemdoorsnede 
 
De metingen leveren in eerste instantie verticale doorsneden op door de bodem (Figuur 
B2). Daarbij verschijnen de teruggekaatste radargolven in functie van de diepte 
(verticale as) en de positie op de prospectielijn (horizontale as). De zwarte en witte 
zones vertegenwoordigen sterke terugkaatsingen afkomstig van structuren, de grijze 
zones staan voor zwakke/geen terugkaatsingen. In het voorbeeld in Figuur B2 worden 
een viertal muren loodrecht doorsneden; deze gaan tot ongeveer 1,4 m diep.  
 

Nadat een reeks parallelle verticale doorsneden opgemeten zijn, meestal met maximaal 
25 cm tussenafstand, kunnen daaruit ook horizontale ‘depth slices’ of ‘grondplannen’ 
gedistilleerd worden op verschillende diepte (Figuur B3). Het woord ‘grondplan’ moet 
weliswaar omzichtig gebruikt worden: het gaat hier om een prospectiemethode en 
meestal kan het maximum aan informatie over de ondergrondse structuren enkel 
verkregen worden door opgraving. Een voorbeeld van dergelijke plannen op 
verschillende diepte is gegeven in Figuur B4. 

 
Figuur B3. Aanmaak van horizontale depth slices (‘diepte-grondplannen’) 



 

70 
 

 

 (a) 

 (b) 

 (c) 
 
Figuur B4. Mariana (Corsica), deel van de Romeinse stad: depth slices of 
‘diepte-grondplannen’ op een diepte van (a) 35 cm; (b) 60 cm; (c) 95 cm. 
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Zoals beschreven in de vorige alinea’s, moet het vochtgehalte van de omliggende bodem 
verschillen van dat van de archeologische structuren waarnaar men op zoek is. Een 
moeilijkheid kan zich stellen wanneer zich onder de ganse geprospecteerde oppervlakte 
een dikke, zeer compacte puinlaag bevindt (> 0.5 m), die het contrast vermindert met de 
gezochte stenen structuren zelf. Een andere mogelijke complicatie vormt gewapend 
beton in de ondergrond (het metaal veroorzaakt sterke weerkaatsingen en kan de 
interpretatie bemoeilijken). Het succes van een prospectie staat dus nooit vast op 
voorhand. 
 

Desondanks is georadar de uitgelezen, en dikwijls de enige methode voor niet-
destructief onderzoek onder verharde oppervlakken. Figuur B5 toont het resultaat van 
een prospectie in een kerk (Leckebusch 2000), waarbij enkele muren onder het koor 
(zwarte zones op interpretatieplan) werden gedetecteerd.  
 

 

 
 
Figuur B5. Onderzoek in een kerk te Zürich (boven: GPR ‘diepte-grondplan’, onder: interpretatie 
(zwart = muren gedecteerd met GPR) (Leckebusch 2000). 
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B.2 Verklaring van termen gebruikt in de tekst: Verklaring van de termen die aangeduid 
werden met een asterisk* in de tekst (gebaseerd op Conyers et al. 2002; Dabas 1998, 
Goodman et al. 1995; GSSI 2007; Leckebusch & Green 2000; Sensors & Software 
2003, 2006). 
 

ArcGIS: GIS(Geografisch InformatieSysteem)-softwarepakket ontwikkeld door ESRI, 
dat toelaat raster- en vectorgegevens te integreren en kaarten van hoge kwaliteit aan te 
maken.  
 

attenuatie: zie: signaalverzwakking 
 

AutoCAD: software voor het tekenen en ontwerpen ondersteund door de computer, 
ontwikkeld door Autodesk. 
 

band-pass filter: filter die alle frequenties boven een benedengrens en onder een 
bovengrens (de ‘cut-off frequenties’) behoudt, terwijl alle frequenties lager dan de 
benedengrens en hoger dan de bovengrens verzwakt of verwijderd worden. Combinatie 
van een high-pass en een low-pass filter.  
 

depth slices: Depth slices uit georadardata worden gecreëerd uit parallelle profielen* 
met korte tussenafstand. Het gemiddelde van de gekwadrateerde amplitude van het 
gereflecteerde signaal over een bepaald diepte-interval wordt aangewend om horizontale 
kaarten aan te maken die de ondergrond voorstellen op een bepaalde diepte.  
 

dewow: stap binnen de verwerking van georadardata die erop gericht is om ongewilde, 
lage frequenties te verwijderen. Deze enten zich op de hogere (gewilde) frequenties en 
zijn afhankelijk van de afstand tussen zend- en ontvangantenne* en van de elektrische 
eigenschappen van de bodem. 
 

gain: het aanpassen van de amplitude van de georadargegevens zodat een uniforme 
signaalsterkte bekomen wordt voor het ganse tijdsvenster*. Op die manier kan de lagere 
signaalsterkte van golven die later door de ontvanger gedetecteerd worden 
gecompenseerd worden. 
 

georadar: geofysische techniek die ‒ indien aan bepaalde voorwaarden voldaan is, bv. 
wat betreft de bodemsamenstelling ‒ de ruimtelijke omvang van ondergrondse 
(archeologische) structuren in drie dimensies (d.w.z. inclusief de diepte) in kaart kan 
brengen. Radargolven worden in korte impulsen uitgestuurd door een zendantenne*, 
gereflecteerd door onderaardse structuren en gedetecteerd door de ontvangantenne*. Een 
contrast in de fysische eigenschappen van de bodemlagen of -structuren produceert een 
teruggekaatste golf waarvan de amplitude in functie staat van dit contrast (vooral het 
contrast in relatieve permittiviteit*). Zie B.1. 
 

georadarantenne: component van een radarsysteem dat ontworpen is om radiogolven 
(elektromagnetische straling) afkomstig van elektrische impulsen uit te zenden 
(zendantenne) of op te vangen en terug om te zetten tot elektrische impulsen 
(ontvangantenne).  
 

golfsnelheid: de snelheid waarmee een elektromagnetische golf zich voortbeweegt. In 
vacuüm beweegt elektromagnetische energie zich voort tegen de lichtsnelheid (ca. 3 × 
108 m/s). In diëlektrische materialen (zoals bodems) wordt de snelheid bepaald door de 
verhouding van de lichtsnelheid op de vierkantswortel van de relatieve permittiviteit* 
(bij benadering).  
 

interpolatie: het schatten van ongekende waarden, gelegen tussen gekende waarden. 
Deze ongekende waarden worden dan toegevoegd aan de bestaande dataset. Het 
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resultaat is meestal een vloeiender beeld dat esthetischer oogt. Nochtans kan interpolatie 
leiden tot artefacten. 
 

migratie: algoritme binnen de digitale verwerking van georadargegevens dat 
verschillende artefacten verwijdert die een functie zijn van de manier waarop de 
gegevens door het georadartoestel gedetecteerd worden, en van de ligging, grootte en 
vorm van de ondergrondse structuren zelf. Zo kunnen bijvoorbeeld hyperbolen die 
veroorzaakt worden door kleine geïsoleerde objecten verwijderd worden door migratie.  
 

multiples: meervoudige reflecties, veroorzaakt doordat de radargolven meerdere malen 
teruggekaatst worden tussen een ondergrondse structuur en het aardoppervlak. Elk van 
deze reflecties wordt door de ontvanger gedetecteerd, wat aanleiding geeft tot voven 
elkaar liggende horizontale banden in het profiel, op gelijke afstand van elkaar. Deze 
kunnen verward worden met werkelijke reflecties afkomstig van meerdere, boven elkaar 
liggende lagen in de ondergrond.  
 

ns: 10-9 seconde; normale eenheid van tijd bij georadarmetingen. 
 

normal moveout: het verschil tussen de tijd afgelegd door de radargolf tussen een 
zender en ontvanger die zich op een zekere afstand van elkaar bevinden (bv. voor een 
500 MHz antenne is dit normaal ca. 23 cm), en de tijd afgelegd door een golf tussen een 
zender en ontvanger die zich op dezelfde plaats bevinden. Aangezien een aantal 
verwerkingsalgoritmes uitgaan van dit laatste (theoretische) geval (i.e., er is geen 
afstand tussen zender en ontvanger), moet er eerst een correctie uitgevoerd worden voor 
de normal moveout. 
 

odometer: toestel (wiel) dat de afgelegde afstand meet en op regelmatige afstanden een 
signaal geeft aan het georadarsysteem, zodat metingen gebeuren op gelijke afstanden 
(‘step sizes’, bv. iedere 5 cm). Een odometer laat toe de prospectie uit te voeren zonder 
rolmeters of andere afstandsmarkeringen.   
 

profiel: verticale doorsnede door de bodem of door het voorwerp van een 
georadarsurvey. Het profiel is het resultaat van het naast elkaar projecteren van sporen* 
afkomstig van naast elkaar gelegen observatiepunten.  
 

ps: 10-12 seconde. 
 

relative permittiviteit (RP): de mate waarin een medium energie kan opslaan in de vorm 
van elektrische ladingen, vergeleken met de mate waarin vacuüm elektrische energie 
kan opslaan. Georadargolven worden gereflecteerd door overgangen tussen materialen 
met een verschillende RP. Water heeft de hoogste RP (81), zodat de RP van een bodem 
(normaal tussen 10 en 30) sterk afhankelijk is van de hoeveelheid water in de bodem. De 
RP van gesteente ligt normaal onder de 10.  
 

signaalamplitude: sterkte van de radiogolf. 
 

signaalverzwakking (attenuation): de mate waarin de amplitude* van het uitgezonden 
georadarsignaal vermindert naarmate het zich voortbeweegt door de bodem. De 
verzwakking van het signaal is in hoofdzaak te wijten aan de geleidbaarheid van het 
medium.  
 

spoor (trace): opeenvolging van een reeks meetpunten (bij georadar), die afkomstig zijn 
van eenzelfde observatiepunt, maar aangekomen zijn bij de ontvanger op verschillende 
tijdstippen. Deze opeenvolging geeft de variatie van de signaalamplitude* in de tijd aan.  
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stack: aantal metingen op hetzelfde observatiepunt dat wordt uitgemiddeld om het 
uiteindelijke meetresultaat te verkrijgen. Een hogere stack verbetert de verhouding 
signaal/ruis (de verhouding van de amplitude* van het georadarsignaal op de amplitude 
van de ruis). Een hogere signaal/ruis verhouding heeft een grotere penetratiediepte tot 
gevolg, of de mogelijkheid zwakkere signalen waar te nemen.  
 

step mode: prospectiemethode waarbij de georadarmetingen niet op een continue manier 
gebeuren, maar enkel op specifieke observatiepunten. De afstand waarmee de zend- en 
ontvangantennes telkens verplaatst worden naar een nieuw observatiepunt wordt de 
‘step size’ genoemd (bv. 5 cm).  
 

temporele meetdichtheid: Een radarsysteem meet de signalen die aankomen bij de 
ontvanger op een bepaald observatiepunt. Het resultaat is een reeks waarden (‘punten’) 
die de signaalamplitude vertegenwoordigen op gelijkmatig verdeelde tijdstippen en 
binnen een specifiek tijdsvenster*. Het tijdsinterval tussen verschillende punten op een 
spoor* wordt het (temporele) meetinterval (‘sampling interval’) genoemd. 
 

tijdsvenster (time window): Het tijdsvenster bepaalt hoe lang (en bijgevolg hoe diep) het 
radarsysteem de ondergrond zal onderzoeken. Aangezien de radar het tijdsverloop 
opmeet tussen het uitzenden en het opvangen van de radargolf, en aangezien de 
ondergrondse structuren zich op een bepaalde diepte bevinden, is een schatting van de 
golfsnelheid* nodig om tijd en diepte aan elkaar te kunnen relateren.  
 

time zero: Tijd waarbinnen de ‘air-wave’ de ontvangantenne bereikt. Deze air-wave is 
een golf die zich rechtstreeks door de lucht voortbeweegt van zender naar ontvanger, 
zonder de grond te zijn binnengedrongen. Indien de time zero (omwille van 
elektronische instabiliteit van het toestel of omwille van verschillen in contact tussen de 
antenne en de grond naargelang de plaats) niet voor elk spoor* in het profiel gelijk is, is 
ook de verticale positie in het profiel* van het raakvlak tussen de lucht en de grond, en 
bijgevolg van alle onderliggende structuren, niet gelijk. Om de archeologische sporen 
optimaal te kunnen interpreteren, dient de time zero zo goed mogelijk gelijkgeschakeld 
te worden met een geëigend computeralgoritme.  
 

verwijdering van horizontal achtergrondruis (background removal): Algoritme dat 
georadargegevens filtert door het gemiddelde van een aantal of alle sporen* die tot een 
bepaald profiel behoren, af te trekken van elk individueel spoor. Het resultaat is dat 
horizontaal lineair achtergrondruis (meestal veroorzaakt door het instrument zelf) 
onderdrukt wordt.  
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