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Hoofdstuk 1  Inleiding en situering 

Naar aanleiding van de uitbreiding van het sportcomplex, gelegen in de Gasthuishoeven te Mortsel, 
werd door Ruimte en Erfgoed een archeologisch vooronderzoek in de vorm van proefsleuven 
opgelegd. Het te onderzoeken gebied is ongeveer  0,77 ha groot. Het onderzoek werd door de firma 
Krinkels Landscapes NV, de hoofdaannemer voor de aanleg van het sportveld, toevertrouwd aan 
Studiebureau Archeologie bvba en werd uitgevoerd op 14 september 2011. 
 

Fig. 1: Uittreksel uit de CAI met situering van het projectgebied. 
 
Op de Centrale Archeologische Inventaris (CAI) (fig. 1) zijn in de nabijheid van het projectgebied 
twaalf vindplaatsen weergegeven. Het merendeel van deze vindplaatsen, zijn terreinen waar in 1999 
een prospectie heeft plaatsgevonden (CAI 100136, 100134, 100135, 100133, 100138, 100137, 
100139). Deze prospecties brachten verschillende vindplaatsen aan het licht die aan de hand van de 
ceramiek konden worden geïdentificeerd als Romeins (eerste tot derde eeuw na Christus) of ijzertijd. 
Er werden ook enkele scherven aangetroffen uit de volle Middeleeuwen. In de omgeving werd 
verder de vondst gemeld van een lithisch artefact (CAI 100907) en werden er verschillende 
mesolithische artefacten gevonden tijdens een prospectie (CAI 101457).  
Verder is CAI 113190 de locatie van een 18e-eeuwe hoeve die ook op de Ferrariskaart te zien is. CAI 
366090 is een 19de

 
-eeuws fort.  

De Ferrariskaart (1771-1778) toont voor het projectgebied verschillende huizen, waaronder de 
gasthuishoeve. Rondom deze huizen is er een open akkerland (fig. 2). 
De Atlas der buurtwegen (1843-1845) geeft een grotendeels ongewijzigd beeld ten opzichte van de 
Ferrariskaart (fig. 3). In de omgeving kunnen  verschillende huizen worden opgemerkt.   
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Fig. 2: Uittreksel uit de Ferrariskaart met situering van het projectgebied. 

 

Fig 3: Uittreksel Atlas der buurtwegen met situering van het projectgebied. 
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Hoofdstuk 2 Bodemkundige aspecten1

 
 

 
2.1. Fysiografie 
 
 
2.1.1 Lokale topografie en hydrografie 
 
Het onderzoeksgebied ligt op een hoogte van 11,5 m TAW2. Het reliëf is vlak. De afwatering gebeurt 
naar het noorden door de noordelijk gelegen Fortloop (op de topografische kaart Koudebeek) en de 
meer oostelijk gelegen Koude beek (fig. 4). Beide behoren tot het Beneden-Scheldebekken3

 
. 

 
Fig. 4: Topografie en hydrografie rond het aangeduide onderzoeksgebied4

 
. 

 
2.1.2 Algemene geologische opbouw5

 
 

De afzettingen in het gebied behoren tot het Mioceen. Dit bestaat uit grove, mariene 
glauconietzanden van Edegem en de zwarte zanden van Antwerpen die beide het Antwerpiaan 

                                                 
1 Bodemkaart van België, Verklarende tekst bij het kaartblad Kontich 43 E, I.W.O.N.L., 1975. 
Baeyens L., Deckers J., Crabbé F., D’Haeyer F., Deurinckx J., Reynders T. en Van Dorst H., Kaartblad Kontich 43 E, 
1964. 
2 Volgens het Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen, http://geo-vlaanderen.agiv.be/geo-vlaanderen/dhm/ 
3 Volgens de Vlaamse Hydrografische Atlas, http://geo-vlaanderen.agiv.be/geo-vlaanderen/vha/ 
4 Fysiografisch beeld volgens de Vlaamse Hydrografische Atlas, http://geo-vlaanderen.agiv.be/geo-
vlaanderen/vha/ 
5 Bodemkaart van België, Verklarende tekst bij het kaartblad Kontich 43 E, 11-14. Beschrijving volgens het 
noordelijke deel van het kaartblad. 

http://geo-vlaanderen.agiv.be/geo-vlaanderen/dhm/�
http://geo-vlaanderen.agiv.be/geo-vlaanderen/vha/�
http://geo-vlaanderen.agiv.be/geo-vlaanderen/vha/�
http://geo-vlaanderen.agiv.be/geo-vlaanderen/vha/�
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vormen. Op de geologische kaart worden ze ook als Bolderiaan aangegeven (Bdc) en de kleiige 
zanden van Edegem genoemd. Het bolderiaan zou gesplitst moeten worden in het Houthaleniaan 
(Limburg) en het Antwerpiaan (bekken van Antwerpen). 
Het tertiaire substraat is grotendeels bedekt met zandleem en licht zandleem, daterend uit het 
Pleistoceen (Würm III). Lemig zand komt minder voor. Het bestaat uit oud dekzand, dat een 
equivalent is van het niveo-eolisch Würmmateriaal (Volglaciaal) of uit een jongere dekzandformatie 
van het Laatglaciaal (Jong dekzand I of II). 
In de valleien werd tijdens het Holoceen alluvium afgezet dat overwegend uit lemige of kleiige 
sedimenten bestaat. 
 
 
2.2. Bodemeenheden rond de site en hun eigenschappen 
 
Het projectgebied ligt op zandleemgrond (L) (fig. 5). De zandleemgronden zijn niveo-eolische 
sedimenten. Het oorspronkelijk materiaal was een geelachtige, zacht aanvoelende, kalkhoudende, 
zandige löss. Het dek gaat op minder dan 1 m diepte over tot meer zandige lagen van niveo-fluviale 
oorsprong. Het zandleemdek is door zijn geringe dikte volledig ontkalkt. 
 

 
Fig. 5: Overzicht van het bodemlandschap met aanduiding van het onderzoeksgebied6

 
. 

Lhc zijn sterk gleyige zandleemgronden met sterk gevlekte textuur B horizont. Er komt een klei-
zandsubstraat voor op geringe diepte (20-125 cm) (w-…). 
In profiel zijn het sterk hydromorfe, gedegradeerde grijsbruine podzolachtige bodem. Onder bos 
heeft Lhc een ruwe-humusbedekking en is gepodzoliseerd (micropodzol). De A2g horizont is duidelijk 
roestig en bleek tot grijsgeel, de B2g horizont is ook sterk gegleyificeerd. De overgang van de A2g 
naar de B2g horizont is zeer onregelmatig en vertoont grillige vlekken en zakken opgevuld met grijs, 
uitgeloogd A2 materiaal. De B2

                                                 
6 

g horizont is sterk gevlekt, bruinachtig en sterk roestig. Deze horizont 

http://geo-vlaanderen.agiv.be/geo-vlaanderen/bodemkaart/ 

http://geo-vlaanderen.agiv.be/geo-vlaanderen/bodemkaart/�
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vertoont barsten, wortelgangen en splijtvlakken die opgevuld zijn met grijsgeel, uitgeloogd materiaal. 
De grijsachtige coatings voelen zandig aan7

 
. 

 
2.3. Bodemgenese en terreinwaarnemingen 
 
Volgens de bodemkaart ligt het onderzoeksgebied op bodems met een sterk gevlekte textuur B 
horizont (..c) (fig. 6). Deze ontstaat doordat er na de vorming van een textuur B horizont aantasting 
en afbraak plaatsvindt onder invloed van humuszuren. In de top van het uitgeloogde materiaal 
ontstaat er een weinig duidelijke humus of/en ijzer B horizont of een micropodzol. Deze degradatie 
grijpt bij voorkeur plaats in zandleemgronden met hoog zandgehalte. De bodems op (licht) zandleem 
vertonen een continue B2t horizont. Daarin bevinden zich grijsachtige en okerkleurige vlekken die het 
gevolg zijn van de afbraak van kleimineralen (degradatie)8

 
. 

 
Fig. 6: Lokalisering van het referentieprofiel. 
 
De terreinwaarnemingen laten een andere interpretatie toe (fig. 7). De Ap (1) is ongeveer 30 cm dik. 
De vaststelling is dat het waarschijnlijk gaat om een bodem met structuur B horizont (2). Deze 
bodems komen voor op gesoliflueerd zandlemig materiaal van pleistocene oorsprong vermengd met 
kalkhoudend Tertiair, op fluviatiele sedimenten en op meer recente alluviale afzettingen. De B 
horizont is ontwikkeld tot op ongeveer 40 tot 50 cm diepte.  Deze bruine bovengrond heeft meestal 
een zwakke A1

                                                 
7 Bodemkaart van België, Verklarende tekst bij het kaartblad Kontich 43 E, 33-34. 

 horizont en een duidelijke en stabiele, kruimelige tot subhoekig blokkige structuur. 
Deze horizont rust op een gegleyificeerde tot gereduceerde ondergrond. Vaak treft men in de Cg of 
de G horizont kalkhoudende lagen aan (3). 

8 Bodemkaart van België, Verklarende tekst bij het kaartblad Kontich 43 E, 21-22. 
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Fig. 7: Referentieprofiel met gevlekte structuur B horizont. 

 
Op de afbeelding van het referentieprofiel (fig. 7) is er tot op 50 cm een gevlekte horizont te zien (2). 
Deze heeft een zwakke subhoekig blokkige structuur. De grens met de onderliggende C horizont is 
diffuus maar verloopt vrij recht. Het valt vooral op dat er roestverschijnselen langs wortelgangen 
voorkomen tot in de ploeglaag. Bovendien is er onderaan de ploeglaag een mogelijke 
reductiehorizont van zo’n 2 cm dik (fig. 8) (1). Aan de onderkant zijn er redoximorfe sporen aanwezig 
(2). Dit kan te maken hebben met stagnerend water op de verharde onderkant van de ploeglaag 
(ploegzool). Ook belangrijk zijn de sporen van aanwezigheid van een (licht) kalkhoudende C 
horizont9

                                                 
9 Getest met een 10 % HCL oplossing.  

. Overigens werd op ongeveer 1 m diepte glauconiethoudend materiaal met kleine schelpen 
aangetroffen. Daar waar ook de watertafel aanwezig was op het moment van opname. 

1 

2 

3 



Het archeologisch vooronderzoek aan de Gasthuishoeven te Mortsel  

 
  

8 
 

 
Fig. 8: Reductieverschijnsel onderaan de ploeglaag met gerelateerde redoximorfe verschijnselen. 

 
Op de bodemkaart is de w-Lhc bodemeenheid langwerpig en sluit bijna aan bij de Koude beek. 
Gezien de morfologische en andere kenmerken doet dit sterk denken aan oud alluvium, een post-
pleistocene afzetting waarin zich een duidelijk waarneembaar profielontwikkeling voordoet. Het zijn 
overwegend eutrofe bruine bodems met structuur B horizont welke uitsluitend gevormd zijn op 
zandlemig materiaal.  
Op grond van bovenstaande gegevens kan er onder voorbehoud een herklassificatie gebeuren, 
namelijk een Ldb of Leb. Deze laatste is een sterk hydromorfe bruine bodem. Leb heeft een 
bruingrijze A1 horizont met milde humus (onder bos) of met een goed verteerde bovenlaag (Ap) in 
weidegronden. De structuur B horizont is bruin-roestig gevlekt en reikt tot ca. 50 cm diepte. Hij heeft 
een blokkige, stabiele structuur die geleidelijk overgaat tot een plastische, weinig kleverige, 
structuurloze Cg horizont. De gereduceerde horizont (G) begint tussen 80 en 125 cm diepte en 
bestaat doorgaans uit een kalkhoudende solifluctiehorizont met heterogene granulometrische 
samenstelling10

 
. 

 
 
  

                                                 
10 Bodemkaart van België, Verklarende tekst bij het kaartblad Kontich 43 E, 32. 

1 

2 



Het archeologisch vooronderzoek aan de Gasthuishoeven te Mortsel  

 
  

9 
 

Hoofdstuk 3  Werkmethode en resultaten 
 
Binnen het projectgebied werden in totaal 8 sleuven aangelegd. De sleuven werden parallel aan 
elkaar aangelegd, met een onderlinge afstand van 15 m. Tussen sleuf 5 en 6 moest de afstand  
worden aangepast door de aanwezigheid van een verharde weg.  
 

 
Fig. 9: De aanleg van de sleuven. 

 
De sleuven werden machinaal aangelegd met een rupskraan die voorzien was van een platte 
graafbak van 2 m breed (fig. 9). 
De aanwezige sporen werden waar nodig opgeschaafd, gefotografeerd en beschreven. Alle sleuven 
en sporen zijn topografisch ingemeten. In elke sleuf werden profielputten gemaakt om de 
bodemopbouw van het projectgebied te kunnen registreren.  
 
Over het volledige terrein werden 11 sporen geregistreerd waarvan zes natuurlijk bleken en twee 
recente paalkuilen. De recente paalkuilen waren zeer duidelijk afgelijnd, rond of vierkant in het vlak, 
met een donkergrijze vulling met bruine schijn of lichtgrijze spikkels.    
Spoor 6 in sleuf 2 werd geïnterpreteerd als een kuil. De overige sporen, spoor 4 in sleuf 2 en spoor 7 
in sleuf 4 (fig. 10), werden geïnterpreteerd als paalkuilen. Deze sporen werden gecoupeerd, 
ingetekend (bijlage 3) en gefotografeerd.  
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Fig. 10: Spoor 7 in sleuf 5. 

 
Ter hoogte van spoor 4, werd er in sleuf  2 een kijkvenster aangelegd om na te gaan of er nog andere 
sporen aanwezig waren die in relatie met dit spoor stonden. Er konden echter  geen nieuwe sporen 
worden aangeduid in het kijkvenster.  
Met hetzelfde doel werd ook in sleuf 1 een kijkvenster aangelegd ter hoogte van spoor 1. Bij verder 
onderzoek bleek dit recent te zijn. In het kijkvenster werden overigens geen nieuwe sporen 
waargenomen.   
 
Er werden in het onderzoeksgebied uitsluitend mestvondsten aangetroffen. Deze wijzen op 
landbouwactiviteit in deze zone. Er werden geen andere vondsten aangetroffen die van 
archeologische waarde zijn.  
 
In enkele sleuven was er sprake van een zeer verregaande verstoring. In sleuven 1 tot 6 konden vaak 
ploegsporen worden herkend. De laatste meters aan de noordzijde van alle sleuven zijn ook 
verstoord. Dit kan in verband worden gebracht met de ophoging van de spoorweg die langs de 
noordelijke zijde van het onderzoeksgebied loopt.  
Sleuf 1 kende ook een zeer duidelijke verstoring aan de westelijke zijde. Dit is mogelijk een gevolg 
van de ophoging van de nabij gelegen weg. Sleuf 7 en voornamelijk sleuf 8 waren zeer sterk 
verstoord.  
Een zeer groot deel van het te onderzoeken gebied is dus sterk onderhevig aan verstoring. Deze 
zware verstoring zorgt ervoor dat mogelijke archeologische restanten nagenoeg in hun geheel 
verdwenen zijn.  
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Hoofdstuk 4  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) en 10 maart 2006 (B.S. 7.6.2006) 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.  
 
Daarom werd een archeologisch vooronderzoek gevraagd om de archeologische potentie van het 
terrein in te schatten. Bij het proefsleuvenonderzoek werd een relatief grote verstoring van het 
terrein vastgesteld. Binnen het projectgebied werden geen relevante archeologische sporen 
aangetroffen die verder archeologisch onderzoek verantwoorden. Het officieel vrijgeven van het 
terrein gebeurt door Ruimte & Erfgoed.  
 
Ondanks het gering aantal boringen (ca. twee per ha) voor de opmaak van de bodemkaart, is de 
vorm van de bodemeenheid op de kaart duidelijk zichtbaar, namelijk langwerpig. Net ten noorden 
daarvan loopt de Koude beek. Dit  doet vragen reizen over de genese en ouderdom van de 
sedimenten. Volgens de profielbeschrijving op het terrein is een andere classificatie mogelijk en gaat 
het hier om oud alluvium (post-pleistoceen). De heel natte context is hier ook een aanduiding voor. 
Theoretisch houdt dit in dat het archeologisch potentieel vanaf het holoceen klein is (zeer nat). Men 
zou kunnen stellen dat dergelijke vlekken archeologisch vrij steriel zijn en blinde vlekken vormen. De 
bodem biedt wel ontginningsmogelijkheden (schelpengruis) voor het produceren van ceramiek.  
Er moet ook rekening gehouden worden met het feit dat de herkomst en de ouderdom van de 
sedimenten belangrijk kan zijn voor het voorkomen van bijvoorbeeld steentijdsites. Het is altijd 
uitkijken naar indicaties van paleolandschappelijke relicten om de aanwezigheid van sites uit 
verschillende periodes te evalueren. Het aanleggen van proefsleuven biedt hiervoor goede 
mogelijkheden. De verdwenen beekvalleien oefenen zo een blijvende invloed op het archeologisch 
potentieel van verschillende periodes, wat ook weerspiegeld wordt in de CAI. Ondanks het negatieve 
resultaat voor het huidige projectgebied, kan een verhoogd verwachtingspatroon voor de 
omliggende gronden worden gerechtvaardigd. 
 
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 en 10 maart 2006 (BS 
08.06.1999, 24.03.2003, en 07.06.2006) 
 -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 en 23 juni 2006 

van toepassing, meer bepaald voor de bepalingen over de meldingsplicht van eventuele 
toevalsvondsten tijdens het verdere verloop van de werken.  
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Bijlagen 
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Bijlage 1 Fotoinventaris 
 

Inv. Nr. Sleuf Spoor Aard 
2011-309-01 1 1 detail 
2011-309-02 1 2 detail 
2011-309-03 1 3 detail 
2011-309-04 1 

 
overzicht 

2011-309-05 1 
 

overzicht 
2011-309-06 2 4 detail 
2011-309-07 2 4 detail 
2011-309-08 2 5 detail 
2011-309-09 2 5 detail 
2011-309-10 2 

 
overzicht 

2011-309-11 2 
 

overzicht 
2011-309-12 3 6 detail 
2011-309-13 3 6 detail 
2011-309-14 3 

 
detail 

2011-309-15 3 
 

overzicht 
2011-309-16 3 

 
overzicht 

2011-309-17 3 
 

overzicht 
2011-309-18 4 

 
overzicht 

2011-309-19 4 
 

overzicht 
2011-309-20 4 7 detail 
2011-309-21 4 7 detail 
2011-309-22 4 

 
overzicht 

2011-309-23 4 
 

overzicht 
2011-309-24 5 

 
overzicht 

2011-309-25 5 
 

overzicht 
2011-309-26 5 

 
overzicht 

2011-309-27 5 
 

overzicht 
2011-309-28 6 8 detail 
2011-309-29 6 8 detail 
2011-309-30 6 9 detail 
2011-309-31 6 9 detail 
2011-309-32 6 

 
overzicht 

2011-309-33 6 
 

overzicht 
2011-309-34 6 

 
overzicht 

2011-309-35 6 
 

overzicht 
2011-309-36 7 10 detail 
2011-309-37 7 10 detail 
2011-309-38 7 11 detail 
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2011-309-39 7 11 detail 
2011-309-40 7 

 
overzicht 

2011-309-41 7 
 

overzicht 
2011-309-42 8 

 
overzicht 

2011-309-43 8 
 

overzicht 
2011-309-44 8 

 
overzicht 

2011-309-45 1 
 

overzicht kijkvenster 
2011-309-46 1 

 
overzicht kijkvenster 

2011-309-47 2 
 

overzicht kijkvenster 
2011-309-48 2 

 
overzicht kijkvenster 

2011-309-49 2 
 

overzicht kijkvenster 
2011-309-50 5 7 coupe 
2011-309-51 5 7 coupe 
2011-309-52 3 6 coupe 
2011-309-53 3 6 coupe 
2011-309-54 2 4 coupe 
2011-309-55 2 4 coupe 
2011-309-56 1 1 coupe 
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Bijlage 2 Sporenlijst 
 

Spoornummer Sleuf Spoortype Vorm Kleur Bijmenging Coupe 
1 1 Paalkuil Vierkant DGr m LGr-Gl sp 

 
recent 

2 1 Natuurlijk Ovaal LGr m DGr-Br sp 
 

negatief 
3 1 Natuurlijk Vierkant DBr-Gr 

 
negatief 

4 2 Paalkuil Onregelmatig Gr m Br-Gr vl 
HK 

rechte wanden, 
vlakke bodem 

5 2 Natuurlijk Ovaal DGr-Br m DBr sp HK negatief 
6 2 Kuil Driehoekig DGr-Br m DBr sp 

 
komvormig 

7 4 Paalkuil Ovaal DGr m LBr-Gr vl 
HK 

rechte wanden, 
vlakke bodem 

8 6 Natuurlijk Ovaal DGr m LBr-Gr vl BS, Sintels negatief 
9 6 Natuurlijk Rechthoekig DGr m LGr-Br vl BS, HK negatief 

10 7 Paalkuil Cirkel DGr-Br 
 

recent 
11 7 Natuurlijk Vierkant DGr m Br-roest vl BS, Beton, 

HK, KM 
negatief 

 
Afkortingen: 
 
Kleur:  Bijmenging: 
  
L- Licht 
D-          Donker 

BS           Baksteen 
HK          Houtskool 

Br Bruin SK  Steenkool 
Gl Geel  KM         Kalkmortel 
Gr Grijs  
Vl          Vlekken  
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Bijlage 3 Profieltekeningen 
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Bijlage 4 Opgravingsplannen 
 

 
 



 
 
 
 
 

Administatieve gegevens 
 
 
 
Naam site:   Gasthuishoeven 
 
Provincie:   Antwerpen 
 
Gemeente:   Mortsel 
 
Deelgemeente:   Mortsel 
 
Adres:    Gasthuishoeven 
 
Kadastrale gegevens: Afdeling 2, Sectie B, percelen 207e, 207h en 208a 
 
Projectcode:   2011-309 
 
Opdrachtgever:  Stad Mortsel, Liersesteenweg 1, 2640 Mortsel 
    Krinkels Landscape NV, Oudemanstraat 11, 1840 Londerzeel  
 
Vergunningsnummer:  2011-309 
 
Naam aanvrager:  Sophie Rooms 
 
Aanvraagdatum:  5 augustus 2011 
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