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Onderzoeksopdracht 
 

Verwijzing Bijzondere voorwaarden Zie bijzondere voorwaarden bij de vergunning 

voor een opgraving: Hove, René Verbeecklaan 

Archeologische verwachtingen Locatie aansluitend op een terrein dat tijdens 

een archeologisch onderzoek in de periode 1999 

- 2002  bewonings- en begravingssporen 

(huisplattegronden, waterputten, erfgreppels, 

kringgreppels) uit de ijzertijd, Vroege en Volle 

Middeleeuwen aan het licht bracht (CAI 

Locatienr 101746) en nabij andere bekende 

archeologische vindplaatsten (vondstmateriaal 

gaande van steentijd tot middeleeuwen : CAI 

Locatienr : 101709, 105165) 

Wetenschappelijke vraagstellingen - Wat is de aard, diepteligging, kwaliteit en 

ruimtelijke omvang (horizontaal en verticaal) 

van de archeologische site? 

- Wat zijn de verschillende landschappelijke 

elementen in het onderzoeksgebied? 

Hebben deze invloed gehad op de 

locatiekeuze van de verschillende elementen 



 

 

van de vindplaats? 

- In welke mate is de  bewaringstoestand van 

de vindplaats aangetast en welke processen 

zijn  hiervoor verantwoordelijk? 

- Wat is de omvang en de begrenzing van de 

nederzetting? 

- Welke link kan gelegd worden met de 

aanpalende site? 

- Wat is de aard van de vindplaats? 

- Wat is de datering van de vindplaats en is er 

sprake van een fasering? 

- Wat is de ruimelijke inrichting (erven) van 

het nederzettingsterrein, eventueel in 

verschillende fasen? 

- In hoeverre kunnen er 

gebouwplattegronden worden herkend en 

kunnen er uitspraken worden gedaan met 

betrekking tot de typen plattegronden en 

functionele en constructieve aspecten van 

de gebouwen? 

- Welke onderzoeken zijn in de toekomst nog 

mogelijk en wenselijk, op basis van de 

uitgevoerde assessment van het 

vondstenmateriaal? 

- Welke conserveringsmaatregelen moeten 

genomen worden om een goede bewaring 

en toekomstig onderzoek te garanderen? 

- Strekt de site zich nog uit naar de 

aanpalende percelen die niet tot het 

porjectgebied behoren? 

Op basis van de bodemprofielen dienen 

volgende onderzoeksvragen beantwoord te 

worden: 

- Welke zijn de waargenomen horizonten, 

beschrijving + duiding? 

- Waardoor kan het ontbreken van een 

horizont verklaard worden? 

- Zijn er tekenen van erosie? 

- Is er sprake van een of meerdere begraven 

bodems? 

- Wat is de relatie tussen de bodem en de 

archeologische sporen? 

- Wat is de relatie tussen de bodem en de 



 

 

landschappelijke context (landschap 

algemeen, geomorfologie, ...) ? 

Aard van de bedreiging Op het terrein zullen in opdracht van VZW 

Compostella 15 serviceflats en aanhorigheden 

gerealiseerd worden.  Het projectgebied is ca. 

900 m² groot en wordt gekenmerkt door de 

bodemserie Lca, d.i. een matig droge 

zandleembodem met textuur B horizont 

Randvoorwaarden Zie bijzondere voorwaarden bij de vergunning 

voor een archeologische opgraving: Hove, René 

Verbeecklaan 
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Hoofdstuk 1 Inleiding  
 

 

1.1 Algemeen  
 

Naar aanleiding van de bouw van 15 serviceflats en aanhorigheden aan de René Verbeecklaan te 

Hove werd door Onroerend Erfgoed een archeologisch onderzoek opgelegd. Gelet op de aard van de 

ingreep en de locatie ervan nabij een eerder onderzocht terrein met nederzettingssporen en 

begravingen uit de ijzertijd, vroege en volle middeleeuwen (site aan de J. Coveliersstraat), bestond 

een reële kans dat bij de realisatie van het project archeologische waarden zullen worden verstoord. 

Er werd door Onroerend Erfgoed geadviseerd om het terrein eerst te prospecteren, gevolgd door 

een eventuele opgraving in geval van vondsten.  

Het archeologisch vooronderzoek (prospectie) werd uitgevoerd door BAAC Vlaanderen op 16 

september 2013. In totaal werden twee proefsleuven en één kijkvenster aangelegd tot op het 

archeologisch waarneembaar niveau. Aangezien de erfgoedonderzoekers van het agentschap tijdens 

het veldwerk niet aanwezig waren en er enige onduidelijkheid was over de aard van de sporen werd 

een beperkt deel van één sleuf op 15 oktober opnieuw geopend. De erfgoedonderzoekers meldden 

dat uit de aard van de sporen duidelijk bleek dat ze deel uitmaakten van de grotere nederzetting aan 

de Jos Coveliersstraat
1
. De sporendensiteit is niet hoog maar is vergelijkbaar met zones die in 1999-

2001 werden onderzocht. 

Een verdere registratie van het erfgoed in de vorm van een vlakdekkende opgraving bleek 

noodzakelijk. Op 21 en 22 januari 2014 werd het veldwerk van dit onderzoek uitgevoerd door 

Studiebureau Archeologie (vergunningsnummer 2013-513). Dit rapport dient te worden beschouwd 

als bijkomend aspect van de archeologische registratie, waarbij een eerste interpretatie van de 

objectieve velddata (het ex situ archief) centraal staat. 

 

 

1.2 Beschrijving van de vindplaats 
 

De percelen waarbinnen het onderzoek werd uitgevoerd zijn kadastraal gekend als afdeling 1, sectie 

A, percelen 202H en 203P. In het westen grenst het terrein aan de gebouwen van het rustoord 

Cantershof. De oostelijke grens wordt gevormd door de René Verbeecklaan. Vóór de aanvang van 

het veldwerk bestond het terrein uit een grasperk met middelhoge bomen en een afsluiting  op de 

grens tussen voornoemde percelen. 

Geo-archeologisch gezien is het onderzoeksgebied gelegen in het zandleemlandschap in het westelijk 

deel van de Kempen. In Hove bevindt zich de waterscheidingslijn tussen het Scheldebekken en het 

Netebekken op een hoogte van ongeveer 21 m +TAW
2
. De site zelf is gelegen op een heuvelrug, met 

een relatief sterk afhellende zuidflank (vallei van de Lauwerijkbeek). De oorspronkelijke topografie 

(paleoreliëf) moet oorspronkelijk veel meer uitgesproken zijn geweest. Een deel van de bovengrond 

zou door historische erosie zijn weggeërodeerd
3
. 

 

 

                                                           
1
 Door BAAC Vlaanderen als volgt geformuleerd: “Een hypothese is dat de greppels aan de Verbeecklaan deel 

uitmaken van de ijzertijd nederzetting langs de Grensstraat.” (Gierts e.a. 2013: 19). 
2
 Baeyens 1975: 11-15. 

3
 Verhaert & Annaert 2003: 70. 
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Fig. 1.1: Kadasterkaart met aanduiding van het projectgebied

4
. 

 

 
Fig. 1.2: Topografische kaart met aanduiding van het projectgebied

5
. 

 

 

 

                                                           
4
 www.minfin.fgov.be  

5
 www.agiv.be  

http://www.minfin.fgov.be/
http://www.agiv.be/
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Fig. 1.1: Situering van het projectgebied binnen de verschillende Vlaamse archeoregio’s

6
.  

 

 

1.3 Archeologische en historische voorkennis 
 

In de onmiddellijke omgeving van het projectgebied zijn heel wat archeologische vindplaatsen 

bekend. Dit is grotendeels te wijten aan een zeer intensieve veldkartering van de regio in het kader 

van een licentiaatsthesis
7
. Al deze vindplaatsen zijn opgenomen in de database van de Centrale 

Archeologische Inventaris (CAI).  

 

Naast veldkarteringen werden in het verleden ook opgravingen uitgevoerd waarbij talrijke 

bewoningssporen en begravingen uit diverse periodes aan het licht kwamen. Grenzend aan de 

oostkant van het huidige opgravingsterrein werd in de periode 1999-2002 een opgraving verricht 

door het Instituut voor het Archeologisch Patrimonium (IAP). Het betrof een onderzoek op de 

percelen tussen de Boechoutsesteenweg en de Jos Coveliersstraat waar reeds eerder omvangrijke 

concentraties van oppervlaktevondsten uit de ijzertijd, de Romeinse periode en de vroege/volle 

middeleeuwen werden gedocumenteerd. Toponymisch zijn de gronden ook gekend als Hoverenveld 

en op archiefdocumenten uit 1286 en 1573 zijn deze resp. met het toponiem Cotengeem en cleyn en 

groot Ceuteghem aangeduid
8
. Het betreft –ingahem toponiemen die in hoofdzaak van 

vroegmiddeleeuwse oorsprong zijn. Tijdens de opgravingen zelf kwamen duizenden sporen aan het 

licht uit de ijzertijd, de Merovingische periode, de Karolingische periode en de volle middeleeuwen 

(CAI 101764, CAI 105170 en CAI 100015). De site verschaft - dankzij de talrijke gedateerde contexten 

(waterputten) - belangrijke informatie met betrekking tot de continuïteitsproblematiek van de 

middeleeuwse bewoning in de regio
9
. 

  

                                                           
6
 https://onderzoeksbalans.onroerenderfgoed.be/onderzoeksbalans/archeologie  

7
 Belmans 1989. 

8
 Verhaert & Annaert 2003: 70. 

9
 Debruyne e.a. 2013: powerpointpresentatie Provinciale Infodag Archeologie, Turnhout, 16 februari 2013. 

https://onderzoeksbalans.onroerenderfgoed.be/onderzoeksbalans/archeologie
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Fig. 1.4: Opgravingsplan bij het archeologisch onderzoek aan de J. Coveliersstraat (1999-2002)  

(uit: Debruyne e.a. 2013: powerpointpresentatie Provinciale Infodag Archeologie). 
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Fig. 1.5: Uittreksel uit de CAI met situering van het projectgebied

10
. 

 

Volgens cartografische bronnen (Ferrariskaart en de Atlas der Buurtwegen) bleek dat het 

onderzoeksgebied tijdens de 18
de

 en de 19
de

 gelegen was in een uitgestrekt akkerlandcomplex ten 

oosten van de dorpskom van Hove. 

 

 
Fig. 1.62: Uittreksel uit de Ferrariskaart met situering van het projectgebied

11
. 

 

                                                           
10

 http://geovlaanderen.gisvlaanderen.be/geo-vlaanderen/cai/ 
11

 www.geopunt.be   

http://geovlaanderen.gisvlaanderen.be/geo-vlaanderen/cai/
http://www.geopunt.be/
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Fig. 1.7: Uittreksel uit de Atlas der Buurtwegen met situering van het projectgebied

12
. 

 

 

1.4 Onderzoeksopdracht en vraagstellingen 
 

Aangezien de archeologische waarden door toekomstige graafwerkzaamheden niet meer in situ 

bewaard kunnen blijven, dient een ex situ archief ervan te worden aangelegd. 

De vraagstelling van het archeologisch onderzoek is gericht op het verkrijgen van een beter inzicht in 

de aard van de nederzetting en haar relatie tot de site op de aanpalende percelen. Hierbij moeten 

minimaal volgende onderzoeksvragen worden beantwoord: 

 

- Wat is de aard, diepteligging, kwaliteit en ruimtelijke omvang (horizontaal en verticaal) van de 

archeologische site? 

- Wat zijn de verschillende landschappelijke elementen in het onderzoeksgebied? Hebben deze 

invloed gehad op de locatiekeuze van de verschillende elementen van de vindplaats? 

- In welke mate is de  bewaringstoestand van de vindplaats aangetast en welke processen zijn  

hiervoor verantwoordelijk? 

- Wat is de omvang en de begrenzing van de nederzetting? 

- Welke link kan gelegd worden met de aanpalende site? 

- Wat is de aard van de vindplaats? 

- Wat is de datering van de vindplaats en is er sprake van een fasering? 

- Wat is de ruimelijke inrichting (erven) van het nederzettingsterrein, eventueel in verschillende 

fasen? 

- In hoeverre kunnen er gebouwplattegronden worden herkend en kunnen er uitspraken worden 

gedaan met betrekking tot de typen plattegronden en functionele en constructieve aspecten van 

de gebouwen? 

                                                           
12

 http://gisgeoloket.provant.be/SilverlightViewer_1_10/Viewer.html?Viewer=AtlasBuurtwegen 

http://gisgeoloket.provant.be/SilverlightViewer_1_10/Viewer.html?Viewer=AtlasBuurtwegen
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- Welke onderzoeken zijn in de toekomst nog mogelijk en wenselijk, op basis van de uitgevoerde 

assessment van het vondstenmateriaal? 

- Welke conserveringsmaatregelen moeten genomen worden om een goede bewaring en 

toekomstig onderzoek te garanderen? 

- Strekt de site zich nog uit naar de aanpalende percelen die niet tot het projectgebied behoren? 

Op basis van de bodemprofielen dienen volgende onderzoeksvragen te worden beantwoord: 

 

- Welke zijn de waargenomen horizonten, beschrijving + duiding? 

- Waardoor kan het ontbreken van een horizont worden verklaard? 

- Zijn er tekenen van erosie? 

- Is er sprake van een of meerdere begraven bodems? 

- Wat is de relatie tussen de bodem en de archeologische sporen?  

- Wat is de relatie tussen de bodem en de landschappelijke context (landschap algemeen, 

geomorfologie, ...) ? 
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Hoofdstuk 2 Werkmethode 
 

Binnen de contouren van de bouwput werd een oppervlakte van circa 800 m² op vlakdekkende wijze 

onderzocht. Het was in eerste instantie de bedoeling om de volledige opgraving in één werkput uit te 

voeren om een duidelijk beeld te verkrijgen van de ruimtelijke spreiding van de archeologische 

sporen. Gezien de zeer lage sporendensiteit (geen archeologische structuren zoals 

gebouwplattegronden) en het feit dat de oorspronkelijk voorziene grondafvoer uitbleef, bleek het 

werken in twee werkputten (I en II) meer rendabel. Zodoende kon het afgewerkte vlak in werkput I 

worden opgevuld met de vrijgekomen grond van werkput II, waardoor het archeologisch onderzoek 

geen onnodige vertraging opliep. 

De archeologische en bodemkundig relevante niveaus waren afgedekt door een dik ophogingspakket 

van recente ouderdom. In samenspraak met de erfgoedconsulent werd beslist dat maximaal 30 cm 

van de bovengrond zonder archeologisch begeleiding reeds op voorhand kon worden verwijderd, 

hetgeen ook geschiedde
13

. Deze verwijdering van overtollige grond vergemakkelijkte de aanleg van 

het opgravingsvlak. 

 

Het opgravingsvlak werd manueel opgeschoond met de schop, waarna de bodemsporen van 

antropogene oorsprong werden genummerd en gefotografeerd
14

.  

Artefacten die niet waren gelinkt aan bodemsporen werden als losse vondsten gecatalogiseerd. Na 

de aanleg van een werkput werden de bodemsporen en de locaties van de bodemprofielen 

ingemeten met behulp van een GPS-toestel. Na de vlakregistratie werden de antropogene sporen 

gecoupeerd en natuurlijke bodemsporen gecontroleerd op de aanwezigheid van (intrusief) 

vondstmateriaal
15

. 

 

Alle artefacten werden ingezameld op het niveau van de individuele bodemhorizonten en de 

stratigrafische opbouw van de spoorvullingen. Onmiddellijk na het veldwerk werden de vondsten 

gereinigd en uitgesplitst per categorie. 

 

Om een goed beeld te verkrijgen van de bodemopbouw en de lithostratigrafie van het plangebied 

werden in totaal twee bodemprofielen uitgezet. De bodemprofielen werden gefotografeerd, 

ingetekend en beschreven. 

 

Relevante contexten die in aanmerking kwamen voor staalnames in functie van natuur-

wetenschappelijk onderzoek werden niet aangetroffen. 

  

                                                           
13

 Er werd echter een laag van gemiddeld 50 cm dik verwijderd, gelukkig zonder al te veel schade te 

berokkenen aan de dieperliggende archeologische niveaus. 
14

 Er werd eveneens een selectie van natuurlijke bodemsporen gefotografeerd. 
15

 Uiteindelijk werden ook enkele natuurlijke sporen met (intrusief) vondstmateriaal voorzien van een 

spoornummer. 
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Fig. 2.1: Fasering van de vlakdekkende opgraving met werkputten I en II en situering van de 

bodemprofielen. 
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Hoofdstuk 3 Evaluatie van het vooronderzoek 
 

Het proefsleuvenonderzoek werd uitgevoerd door BAAC Vlaanderen op 16 september 2013. In totaal 

werden twee sleuven en één kijkvenster aangelegd. Hierbij werd de oostelijke helft van het volledige 

onderzoeksterrein onderzocht. De resultaten van deze prospectie konden niet als een 

representatieve steekproef voor het volledige onderzoeksterrein worden beschouwd, ondanks het 

feit dat er een dekkingsgraad van 20% van het volledige terrein zou zijn bereikt
16

. Pas na het 

vooronderzoek werd duidelijk dat de graafwerkzaamheden voor de bouw van 15 serviceflats en 

aanhorigheden zich zouden beperken binnen een bouwput van maximaal 800 m². Deze bouwput - 

waarbinnen de opgraving werd uitgevoerd - bleek uiteindelijk grotendeels buiten de door BAAC 

Vlaanderen geprospecteerde zone  te liggen (fig. 3.1). 

 

 
Fig. 3.1: Situatieschets met aanduiding van het projectgebied (blauw) en de toekomstige bouwput 

(rood), geprojecteerd op het sleuvenplan van BAAC Vlaanderen. 

 

Tijdens het vooronderzoek werden enkele natuurlijke bodemsporen (boomvallen) geregistreerd. 

Deze natuurlijke sporen werden beschouwd als contexten met een geringe archeologische relevantie 

en niet verder onderzocht (zie verder). Voorts werden drie greppels met een noordwest-zuidoost 

oriëntatie geregistreerd. Buiten het feit dat de vullingen zich zeer vaag aftekenden in het vlak, liepen 

de sporen ook niet door over beide sleuven (fig. 3.2). Dit maakt de interpretatie van de sporen als 

                                                           
16

 “Twee parallelle sleuven (N-Z georiënteerd) werden aangelegd over het volledige terrein, waarbij de afstand 

tussen de werkputten niet meer dan 15 m bedroeg. Gezien de beperkte breedte van het terrein (ca. 20 m) 

bedroeg de afstand tussen beide sleuven slechts 8 m (van middelpunt tot middelpunt)” (Gierts e.a. 2013: 5).  
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greppels problematisch. Tijdens het vooronderzoek werden geen andere sporen geregistreerd die 

verband zouden kunnen houden met één of meerdere (pre)historische bewoningsfases. 

 

 
Fig. 3.2: Het sleuvenplan van BAAC Vlaanderen met aanduiding van de als greppels geïnterpreteerde 

sporen in blauw. 
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Hoofdstuk 4 Analyse 
 

 

4.1 Lithostratigrafische en bodemkundige opbouw 
 

“In de regio rond Hove is het niet evident om het juiste archeologische niveau te bepalen: sporen 

tekenen zich in het vlak doorgaans pas af nadat de oude bouwvoor is weggegraven, maar in de 

profielwanden kunnen ze reeds zichtbaar zijn”
17

.  

Tijdens het veldwerk werden twee bodemprofielen geregistreerd (zie overzichtsplattegrond). 

Bodemprofiel 2 toont een representatieve weergave van de lithostratigrafische en bodemkundige 

opbouw van het terrein (fig. 4.1). De waargenomen horizonten zijn beschreven als volgt: 

 

H1: Heterogeen pakket met brokken verzette moederbodem (H5) en teelaarde (H2). Interpretatie: 

ophogingspakket. 

H2: Donkerbruine, humeuze zwak zandige leem.  Interpretatie: Ap1-horizont; de beperkte dikte van 

deze horizont wijst op een gedeeltelijke afgraving ervan vóór de depositie van H1. 

H3: Lichtbruine zwak zandige leem. Homogeen van textuur en papperig aanvoelend. Interpretatie: 

Ap2-horizont (oude cultuurlaag en bioturbaties). 

H4: groengeel glauconiethoudend, zwak lemig zand. Interpretatie: lokale opduiking van het tertiair 

substraat door extreme cryoturbatieprocessen (Pleistocene glaciale omstandigheden). 

H5: Oranjegeel/wit gevlekte zwak zandige leem. Interpretatie: Bt-horizont (klei-inspoelingshorizont). 

H6: Interpretatie: bioturbatiespoor (opgevulde mollengang). 

H7: Interpretatie: bioturbatiespoor (onbepaald). 

 

De veldwaarnemingen komen overeen met de gegevens van de bodemkaart die wijzen op het 

voorkomen van Lca-gronden binnen de contouren van het opgravingsareaal. Deze Lca-gronden 

omvatten matig droge bodems met een textuur B-horizont, gevormd in zandlemige sedimenten. 

 

De relatie tussen de bodemkundige gesteldheid en de archeologische sporen kan worden 

geïnterpreteerd als volgt: 

Boven de Bt-horizont ontbreken de natuurlijke A(h)-horizont  en de E-horizont (uitspoelingshorizont). 

Dit is van archeologisch belang aangezien de A(h)- en de E-horizont zijn geassocieerd met het 

oorspronkelijk (prehistorisch) loopvlak. Op de Bt-horizont rusten nu andere pakketten van 

antropogene oorsprong. Het oorspronkelijk prehistorisch loopvlak met de hiermee geassocieerde 

paleobodem (en eventuele ondiepe antropogene spoorvullingen) zullen in deze antropogene lagen 

zijn opgenomen, indien zij al niet (veel) eerder waren weggeërodeerd. Ter hoogte van de site aan de 

René Verbeecklaan zijn hiervoor geen stratigrafische bewijzen voorhanden. Dit was wel het geval op 

de site met hogere sporendensiteit aan de J. Coveliersstraat, waar de stratigrafische positie van 

sommige spoorvullingen wel in het bodemprofiel kon worden afgelezen. Op een profielfoto (fig. 4.2) 

van een middeleeuwse gracht is een scherpe grens zichtbaar tussen de spoorvulling en de 

bovenliggende horizont (3), hetgeen wijst op een substantiële erosie van de bovengrond. De 

weggeërodeerde sedimenten zullen hellingafwaarts zijn opgenomen in colluviumpakketten. 
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 Zie de Bijzondere voorschriften bij de opgravingsvergunning (2013/513). 
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Fig. 4.1: Zicht op bodemprofiel 2 (BP2). 

 

 
Fig. 4.2: Zicht op het profiel van een middeleeuwse gracht  

(site J. Coveliersstraat/ © Onroerend Erfgoed). 
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4.2 Overzichtsplattegrond 
 

 
Fig. 4.3: Overzichtsplattegrond van de opgraving met interpretatie van de aangetroffen 

bodemsporen. 
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4.3 Assessment van het sporen- en vondstenbestand 
 

De aangetroffen bodemsporen (n= 32) worden ingedeeld in drie categorieën: antropogene sporen (n 

=2), natuurlijke sporen zonder archeologisch vondstmateriaal (n=26) en natuurlijke sporen met 

archeologisch vondstmateriaal (n=4). 

 

 

4.3.1 Antropogene sporen 

 

De site wordt gekenmerkt door een zeer lage antropogene sporendensiteit. Het onderzoek leverde 

één paar paalkuilen op (S3 en S4). Zowel in het grondvlak als in profiel bleken het kleine exemplaren 

met een duidelijk paalkern (fig. 4.4). Er werd geen vondstmateriaal aangetroffen in de vullingen. 

Noch de functie noch de datering van het palenkoppel is bekend. 

 

 
Fig. 4.4: Zicht op de profielen van paalkuilen S3 en S4. 

 

 

4.3.2 Natuurlijke sporen zonder artefacten 

 

Kenmerkend voor de vindplaats zijn de talrijke natuurlijke bodemsporen in de Bt-horizont. Deze 

worden vaak gekenmerkt door een witte vulling die scherp contrasteert in de moederbodem (fig. 

4.5). De witte kleur is het gevolg van een intense minerale uitloging (translocatie van humus) van de 

sedimenten. Er kan worden verondersteld dat de intensiteit van de uitloging over het algemeen recht 
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evenredig zal zijn met de ouderdom van het spoor. Op basis van de vorm kunnen de meeste van deze 

sporen worden gecategoriseerd als boomvalkuilen. 

 

 

“Artefact-traps” 

 

Dergelijke boomvalkuilen worden vaak beschouwd als storende elementen in het archeologisch vlak, 

vooral wanneer er een hoge antropogene sporendensiteit heerst. Desondanks zijn deze natuurlijke 

sporen drager van informatie met betrekking tot het verdwenen (prehistorische) loopoppervlak. 

Door kanteling en verticale verplaatsing van de bovengrond (paleobodem) zorgt een boomval voor 

een lokale, bewaring in situ van hetgeen zich op die locatie aan de oppervlakte bevond. Op deze 

manier blijven achtergelaten eco- en artefacten als afvalcontext in hun ruimtelijke samenhang lokaal 

min of meer bewaard, waar de vondststrooiing elders is opgenomen en verspreid geraakt in de 

(bewerkte) bovengrond. Zo is het onderzoek van boomvalstructuren nuttig om menselijke 

activiteiten te kunnen situeren op sites uit de vroege prehistorie waar nauwelijks graafactiviteiten 

werden verricht, zoals bewerkingsplaatsen van vuursteen of (al dan niet bewust aangelegde) 

dumpplaatsen van nederzettingsafval
18

. 

 

 
Fig. 4.5: Zicht op enkele natuurlijke bodemsporen (boomvalkuilen) in het grondvlak. 
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 De relevantie van natuurlijke bodemsporen als potentiële “artefact traps” wordt tijdens prospectieonderzoek 

nauwelijks of niet opgenomen in de adviezen voor verder onderzoek.  
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4.3.3 Natuurlijke sporen met artefacten 

 

Tijdens het veldwerk werden alle natuurlijke spoorvullingen gecontroleerd op de aanwezigheid van 

vondstmateriaal. Vier sporen (S2, S6, X1 en X2) leverden in totaal acht vuurstenen artefacten op. 

Twee afslagen uit de vulling van S6 zijn afkomstig van eenzelfde vuursteenknol (grondstoftype 

HRs1)
19

. Een veel grotere afslag van deze vuursteenknol werd op enige afstand van het spoor 

teruggevonden als losse vondst in het aanlegvlak. Een kleine afslag en een microkling, beiden matig 

verbrand, kwamen voor in associatie met twee onverbrande chips in de vulling van S2. Voorts 

werden nog een zogenaamde “pot-lid” (kleine afslag die is veroorzaakt door intense verhitting van 

vuursteen) en een microklingfragment aangetroffen, resp. in de vullingen van natuurlijke sporen X1 

en X2. De artefacten kunnen slechts algemeen in de late steentijd (periode mesolithicum-

neolithicum) worden gedateerd. 

 

 
Fig. 4.6: Fragmenten van microklingen uit de vullingen van X2 (links) en S2 (rechts)  

(tekening schaal 1:1). 

 

Langsheen de noordelijke rand van het opgravingsareaal kon een onderbroken, smalle 

greppelstructuur (S1) worden afgelijnd in het aanlegvlak. De ietwat vlekkerige vulling contrasteerde 

nauwelijks ten opzichte van de omringende moederbodem (Bt-horizont). De breedte van de 

spoorvulling bedroeg circa 35 cm. Er werd een klein wandfragment van handgevormd aardewerk 

gevonden langs de rand van de verkleuring. In profiel was ook een zeer ondiepe, moeilijk aflijnbare 

bruine verkleuring zichtbaar. Opvallend was de opduiking van tertiaire sedimenten (groengeel 

glauconiethoudend zand), direct onder de bruine verkleuring. In eerste instantie werd S1 - omwille 

van het rechtlijnig tracé van de verkleuring - beschouwd als een antropogeen bodemspoor
20

. Nadien 

bleek echter uit bodemprofiel 2 dat een gelijkaardige tertiaire opduiking (H4) was geassocieerd met 

een bruine verkleuring van de bovenliggende sedimenten (fig. 4.7). Daarenboven kan worden gesteld 

dat zelfs de meest rechtlijnige verkleuringen in de ondergrond het gevolg kunnen zijn van lokale 

grondverschuivingen langs (vorst)breuken door intense cryoturbatie of seismische activiteit in het 

verleden
21

. Tijdens aardbevingen kunnen ook zandfonteinen optreden. Deze ontstaan wanneer 

seismische trillingen een instabiliteit veroorzaken van de met water verzadigde bodem. Dit proces 

wordt liquefactie
22

 genoemd (fig. 4.8-10). In het licht hiervan kan eventueel ook het (massaal) 

voorkomen van de boomvalkuilen worden verklaard. Ten gevolge van liquefactie wordt de grip van 

boomwortels in de bodem namelijk sterk beperkt. Na een stormwind of door hevige aardschokken 

kunnen dan makkelijk boomvallen ontstaan. 
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 H(ove) R(ené Verbeecklaan) s(ilextype)1. 
20

 Ook de erfgoedconsulent, archeoloog D. Pauwels, geeft de voorkeur aan een antropogene oorsprong. 
21

 Zo traden tijdens de aardbeving van Roermond in 1992, bij een magnitude van “slechts” 5.8 op de schaal van 

Richter ook al zandfonteinen op in het landschap (fig. 4.10). 
22

 Ishihara 1974. 
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Fig. 4.7: Zicht op het profiel van S1 en vergelijking met bodemprofiel 2. 

 

 
Fig. 4.8: Sporen van liquefactie langsheen een rechtlijning tracé na de Canterbury (Darfield) 

aardbeving in Nieuw-Zeeland (© Nicola Litchfield, GNS Science).  
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Fig. 4.9: Liquefactie bij de Sendai aardbeving in Japan (2011) (© AGU, American Geophysical Union). 

 

 
Fig. 4.10: Liquefactie bij de aardbeving van Roermond in 1992 (links) 

(© G. Houtgast/KNMI, Sectie Seismologie).  

Schematische weergave van het liquefactie-proces (rechts)  

(naar: Sims & Garvin 1995). 
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Hoofdstuk 5 Interpretatie 
 
 

5.1 Algemeen 
 

Ondanks de hoge verwachtingen voor het aantreffen van nederzettingsresten - vergelijkbaar met de 

archeologische waarden die eerder op de site aan de Jos Coveliersstraat aan het licht kwamen - 

werden slechts twee sporen van antropogene oorsprong aangetroffen. Het betrof een paar 

paalkuilen (S3 en S4) waarvan noch de functie noch de datering bekend zijn.  

Opvallend was echter de relatief hoge densiteit van natuurlijke bodemsporen, in het bijzonder 

boomvalkuilen. Een  controle van de vullingen van deze sporen leverden in totaal acht lithische 

artefacten op. Hieruit blijkt dat de plaats gedurende de steentijd bezocht moet zijn geweest. 

 

 

5.2 Beantwoording van de onderzoeksvragen 
 

Wat is de aard, diepteligging, kwaliteit en ruimtelijke omvang (horizontaal en verticaal) van de 

archeologische site? 

De site is gelegen in een zone met een zeer lage antropogene sporendensiteit. Er werden één paar 

paalkuilen (een palenkoppel) aangetroffen waarvan noch de functie noch de datering bekend is. 

Verspreid over het opgravingsterrein waren wel talrijke natuurlijke sporen (boomvalkuilen) 

aanwezig. De vullingen van vier natuurlijke sporen bevatten een kleine hoeveelheid lithisch materiaal 

uit de steentijd (periode mesolithicum – neolithicum). Hieruit kan worden geconcludeerd dat de 

plaats gedurende de steentijd minstens tijdelijk bezocht moet zijn geweest. Er zijn aanwijzingen voor 

een intense historische erosie, waarbij de oorspronkelijke bodemhorizonten (paleobodem) en het 

prehistorisch loopvlak zijn verdwenen.  

 

Wat zijn de verschillende landschappelijke elementen in het onderzoeksgebied? Hebben deze invloed 

gehad op de locatiekeuze van de verschillende elementen van de vindplaats? 

Geomorfologisch gezien is de site gelegen op een heuvelrug, waarvan de zuidzijde steil afhelt in de 

richting van de Lauwerijkbeek. De aanwezigheid van een nabijgelegen meerperiodensite aan de Jos 

Coveliersstraat wijst erop dat de heuvelrug een aantrekkelijke locatie moet zijn geweest voor 

bewoning tijdens diverse (pre)historische perioden. De aanwezigheid van vuurstenen artefacten op 

de site aan de H. Verbeecklaan wijst op een vroege menselijke aanwezigheid in het gebied. 

 

In welke mate is de  bewaringstoestand van de vindplaats aangetast en welke processen zijn  hiervoor 

verantwoordelijk? 

De kans is reëel dat er erosieprocessen enkele ondiep uitgegraven archeologische sporen hebben 

uitgewist. Echter, het voorkomen van talrijke natuurlijke bodemsporen - al dan niet met prehistorisch 

vondstmateriaal in de vullingen - doet vermoeden dat de ondergrond maar slechts tot op een relatief 

beperkte diepte is aangetast door de erosie. 

 

Wat is de omvang en de begrenzing van de nederzetting? 

Niet van toepassing. 
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Welke link kan gelegd worden met de aanpalende site? 

In uitzondering van de vuurstenen artefacten - die ook werden aangetroffen op de site aan de Jos 

Coveliersstraat - zijn geen waarnemingen voorhanden die aan deze site kunnen worden gelinkt. 

 

Wat is de aard van de vindplaats? 

Het betreft een vindplaats met zeer lage antropogene sporendensiteit, nabij een meerperiodensite 

met hoge sporendensiteit (Jos Coveliersstraat). 

 

Wat is de datering van de vindplaats en is er sprake van een fasering? 

De lithische artefacten uit de vullingen van de natuurlijke bodemsporen dateren uit de periode 

mesolithicum-neolithicum. De datering van de twee paalsporen is echter onbekend.  

 

Wat is de ruimtelijke inrichting (erven) van het nederzettingsterrein, eventueel in verschillende fasen? 

Niet van toepassing. 

 

In hoeverre kunnen er gebouwplattegronden worden herkend en kunnen er uitspraken worden 

gedaan met betrekking tot de typen plattegronden en functionele en constructieve aspecten van de 

gebouwen? 

Niet van toepassing. 

 

Welke onderzoeken zijn in de toekomst nog mogelijk en wenselijk, op basis van de uitgevoerde 

assessment van het vondstenmateriaal? 

Niet van toepassing. 

 

Welke conserveringsmaatregelen moeten genomen worden om een goede bewaring en toekomstig 

onderzoek te garanderen? 

Niet van toepassing. 

 

Strekt de site zich nog uit naar de aanpalende percelen die niet tot het projectgebied behoren? 

Niet van toepassing. 

 

Op basis van de bodemprofielen dienen volgende onderzoeksvragen te worden beantwoord: 

 

Welke zijn de waargenomen horizonten, beschrijving + duiding? 

Zie 4.1: Lithostratigrafische en bodemkundige opbouw. 

 

Waardoor kan het ontbreken van een horizont worden verklaard? 

Boven de Bt-horizont ontbreken de natuurlijke A(h)-horizont  en de E-horizont (uitspoelingshorizont). 

Dit is van archeologisch belang aangezien de A(h)- en de E-horizont zijn geassocieerd met het 

oorspronkelijk (prehistorisch) loopvlak. Op de Bt-horizont rusten nu andere pakketten van 

antropogene oorsprong (cultuurlagen). Het oorspronkelijk prehistorisch loopvlak (+ de hiermee 

geassocieerde paleobodem en ondiepe antropogene spoorvullingen) zullen in deze antropogene 

lagen zijn opgenomen, indien zij al niet (veel) eerder waren weggeërodeerd. 
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Zijn er tekenen van erosie? 

Het ontbreken van bepaalde natuurlijke bodemhorizonten (zie boven) wijst op erosie, al dan niet 

veroorzaakt door menselijke ingrepen tijdens (pre)historische perioden. 

 

Is er sprake van een of meerdere begraven bodems? 

Tijdens het veldwerk werden geen begraven bodems (bodemsequentie) vastgesteld. 

 

Wat is de relatie tussen de bodem en de archeologische sporen?  

1° De Bt-horizont is drager van archeologische informatie in situ.  

2° Een oude cultuurlaag rust met een scherpe grens op de Bt-horizont.  

Hieruit kan worden geconcludeerd dat de top van de Bt-horizont (archeologisch relevant niveau) is 

aangetast door latere antropogene activiteiten en/of erosie. 

 

Wat is de relatie tussen de bodem en de landschappelijke context (landschap algemeen, 

geomorfologie, ...)? 

Erosieprocessen hebben een belangrijke rol gespeeld bij de vorming van het huidige landschap. Het 

oorspronkelijk paleolandschap zal net vóór de aanvang van de erosie meer geaccidenteerd zijn 

geweest. Op de hoger gelegen delen van het landschap (cf. René Verbeecklaan) is  de top van de 

paleobodem reeds lang geleden verdwenen en de sedimenten ervan zullen zijn opgenomen in 

colluviumpakketten die verder hellingafwaarts voorkomen in de ondergrond. 
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Hoofdstuk 6 Besluit 
 

Conform art. 4 § 2 van het Decreet houdende Bescherming van het Archeologisch Patrimonium van 

30 juni 1993 (B.S. 15.09.1993), gewijzigd bij decreet van 18 mei 1999 (B.S. 08.06.1999), 28 februari 

2003 (B.S. 24.03.2003), 10 maart 2006 (B.S. 7.6.2006), 27 maart 2009 (B.S. 15.5.2009) en 18 

november 2011 (B.S. 13.12.2011) zijn de eigenaar en de gebruiker ertoe gehouden de archeologische 

monumenten die zich op hun gronden bevinden te bewaren en te beschermen en ze voor 

beschadiging en vernieling te behoeden.  

 

Tijdens het archeologisch vooronderzoek werden sporen aangetroffen die duidelijk deel uitmaakten 

van de grotere nederzetting aan de Jos Coveliersstraat. Een archivering (behoud ex situ) van de 

archeologische resten bleek noodzakelijk aangezien deze door toekomstige graafwerkzaamheden 

voor de bouw van 15 serviceflats en aanhorigheden niet bewaard konden blijven. 

  

Ondanks het vrijgeven van het terrein blijven de algemene bepalingen die voorzien zijn in:  

- het decreet van 30 juni 1993 houdende bescherming van het archeologisch patrimonium, 

gewijzigd bij de decreten van 18 mei 1999, 28 februari 2003, 10 maart 2006, 27 maart 2009 

en 18 november 2011(BS 08.06.1999, 24.03.2003, 07.06.2006, 15.5.2009 en 13.12.2011) 

- en het besluit van de Vlaamse regering van 20 april 1994 tot uitvoering van het decreet van 

30 juni 1993 houdende de bescherming van het archeologisch patrimonium, gewijzigd bij 

besluiten van de Vlaamse Regering van 12 december 2003, 23 juni 2006, 9 mei 2008, 4 

december 2009, 1 april 2011 en 10 juni 2011  

van toepassing, meer bepaald voor de bepalingen over de meldingsplicht van eventuele 

toevalsvondsten tijdens het verdere verloop van de werken.  
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Lengte Breedte Breedte Diepte
1 1 / 35 lineair 35 10

2 1 150 100 ovaal / /

3 1 18 18 rond 18 20

4 1 18 18 rond 18 20
5 1 180 97 ovaal 100 48

6 1 60 60 rond 60 21

7 2 200 80 ovaal 200 25
X1 1 170 98 ovaal / /

X2 1 45 35 ovaal / /
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(insteek)
onregelm. zwakCzandigeCleemC houtskoolspikkels grijsbruinCgevlekt

komvormig zwakCzandigeCleem vuurstenenCartefacten witgrijs

onregelm. zwakCzandigeCleem / bruinCgevlekt
/ zwakCzandigeCleem vuurstenenCartefact bruingrijs

/ zwakCzandigeCleem vuurstenenCartefact bruingrijs

Vorm Vulling Inclusies Kleur



Natuurlijk /

boomval /

paalkuil /

paalkuil /

boomval /
restantCvullingC

boomval
/

boomval /
boomval /

restantCvullingC
boomval

/

DateringInterpretatie



BIJLAGE 4 

VONDSTINVENTARIS 

HOVE-René Verbeecklaan 

2013-513 

 

 

S1 
Materiaalcategorie Vondstgroep Technische groep Aantal Inventarisnummer 
Ceramiek Handgevormd  S1-1 1 2013-513-S1-Ce-1 

 

S2 
Materiaalcategorie Vondstgroep Technische groep Aantal Inventarisnummer 
Lithisch materiaal Vuursteen Verbrand (afslag en 

microkling) 
2 2013-513-S6-Li-1 

Lithisch materiaal Vuursteen Onverbrand (chips) 2 2013-513-S6-Li-2 

 

S6 
Materiaalcategorie Vondstgroep Technische groep Aantal Inventarisnummer 
Lithisch materiaal Vuursteen HRs1 2 2013-513-S6-Li-1 

 

X1 
Materiaalcategorie Vondstgroep Technische groep Aantal Inventarisnummer 
Lithisch materiaal Vuursteen Verbrand (potlid) 1 2013-513-X1-Li-1 

 

X2 
Materiaalcategorie Vondstgroep Technische groep Aantal Inventarisnummer 
Lithisch materiaal Vuursteen microklingfragment 1 2013-513-X2-Li-1 

 

Losse vondsten 
Materiaalcategorie Vondstgroep Technische groep Aantal Inventarisnummer 
Ceramiek Handgevormd  LV-1 1 2013-513-LV-Ce-1 

Handgevormd  LV-2 1 2013-513-LV-Ce-2 

Lithisch materiaal Vuursteen HRs1 1 2013-513-LV-Li-1 

 


	Administratieve fiche
	Administratieve gegevens
	Onderzoeksopdracht

	Inhoudstafel
	Hoofdstuk 1  Inleiding
	1.1  Algemeen
	1.2  Beschrijving van de vindplaats
	1.3  Archeologische en historische voorkennis
	1.4  Onderzoeksopdracht en vraagstellingen

	Hoofdstuk 2  Werkmethode
	Hoofdstuk 3  Evaluatie van het vooronderzoek
	Hoofdstuk 4  Analyse
	Hoofdstuk 5  Interpretatie
	Hoofdstuk 6  Besluit
	Bibliografie

